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Wśród istotnych zadań stojących przed sejmikami wojewódzkimi jako repre-
zentacjami gmin Dolnego Śląska na czołowe miejsce wysuwa się dbałość o pa-
miątki z przeszłości, będące świadectwem jego historycznej przynależności do 
piastowskiej Polski, następnie do Czech i Austrii oraz od połowy XVIII w. także 
do Prus i Niemiec. Zmiana przebiegu granicy zachodniej i wschodniej Polski po 
II wojnie światowej spowodowała ludnościowe migracje na skalę wcześniej nie-
znaną. Polscy przesiedleńcy ze Wschodu, z przyczyn politycznych określani jako 
„repatrianci”, przybywali na ziemie zachodnie, obce im kulturowo, pozostawiając 
pod sowiecką władzą swoją ojcowiznę. Odczucia „wykorzenienia” mieli również 
Polacy z centralnej Polski, którzy z różnych względów, często z obawy o swój 
los, przybywali na Ziemie Zachodnie i Północne, nazywane wówczas Ziemiami 
Odzyskanymi. Ich nazwa miała wydźwięk propagandowy, sugerujący odzyskanie 
przez państwo polskie swoich dawnych terytoriów, a przez nowych mieszkańców 
swoich domostw.

Przesiedlenie i przeżycia wojenne rodziły niechęć do spotykanych na każdym 
kroku przejawów niemieckiej przeszłości tych terenów. Odmienność cywilizacyjna, 
kulturowa i językowa Ziem Zachodnich była długotrwałą barierą w integracji osad-
ników z nowym środowiskiem i w oswajaniu obcego im dziedzictwa kulturowego. 
Identyfikacja z obszarem zamieszkania, pełne poczucie z nim więzi i wspólnoty 
jest bowiem procesem długotrwałym i wielopokoleniowym1. Osadnicy tymczasem 
stanęli wobec konieczności szybkiego przystosowania się do nowego, obcego im 
środowiska geograficzno-przyrodniczego i kulturowego. W ich działaniach dało 
się zauważyć zarówno dostosowawcze kształtowanie nowego krajobrazu kulturo-

1 Andrzej Brencz, Oswajanie niemieckiego dziedzictwa kulturowego. Z badań etnologicznych 
na Środkowym Nadodrzu, [w:] Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachod-
nich i Północnych, red. Zbigniew Mazur, Poznań 1997, s. 191–192; Władysław Jacher, Problemy 
adaptacji społeczno-kulturowej ludności polskiej przybyłej na ziemie zachodnie i północne po 1945 
roku, „Europa Regionum”, 3, 1998, s. 209–210.
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wego, jak i jednoczesne próby odtwarzania swojego poprzedniego środowiska kul-
turowego. Inne standardy cywilizacyjne, drogi, domostwa oraz warunki naturalne 
Dolnego Śląska wytwarzały dwojaką postawę: z jednej strony dewastowano pewne 
dobra po poprzednich właścicielach, a z drugiej przejmowano niektóre przedmio-
ty i elementy wyposażenia z życia codziennego jako istotne czynniki rozwojowe 
przydatne zwłaszcza w życiu gospodarczym. 

Znacznie trudniejszy i dłuższy był proces oswajania obcego krajobrazu kultu-
rowego. Niepewność przyszłości politycznej i przynależności państwowej Ziem 
Zachodnich i Północnych (dalej: ZZiP), brak uregulowań prawnych własności 
nadanych majątków oraz podtrzymywana nadzieja na powrót do stron ojczystych 
stwarzały dużą rezerwę w stosunku do nowej rzeczywistości, utrudniając stabiliza-
cję. Pewna poprawa nastąpiła w latach 70. XX w., po podpisaniu układu graniczne-
go między PRL i RFN. Niemały wpływ miał również fakt wchodzenia w dorosłe 
życie pokolenia urodzonego po wojnie na ziemiach zachodnich2.

Przełomowym momentem był rok 1989, gdyż przemiany w kraju wyzwoliły 
rodzące się już wcześniej zainteresowanie przeszłością ziem zachodnich oraz zmia-
nę stosunku Polski do niemieckiej spuścizny kulturowej. Oprócz prac naukowych 
dotyczących powojennej granicy pojawiały się liczne edycje prac popularnonau-
kowych i wydawnictw albumowych, zwłaszcza turystycznych, zwiększała się też 
liczba periodyków lokalnych. W muzeach zerwano z ideologiczno-propagando-
wych schematem ukazującym prasłowiańskie korzenie ZZiP, na których wyrosła lu-
dowa Polska. Zaczęły pojawiać się ekspozycje ukazujące ich niemiecką przeszłość 
i dziedzictwo. Wyraźnie zaznaczał się również żal, że tak wiele zabytków uległo 
dewastacji ze względu na swą niemiecką proweniencję. Warto jednak dodać, że 
w tym czasie także polskie dziedzictwo narodowe było często traktowane w podob-
ny sposób. Pałace i dworki polskie, ocalałe z wojny, były rujnowane i rozbierane 
w czasach Polski Ludowej. Można zatem stwierdzić, że również ówczesne wa-
runki ustrojowe w dużej mierze kształtowały specyficzny stosunek do niemieckiej 
i polskiej spuścizny kulturowej.

Wyraźne zmiany w postrzeganiu historii i dziedzictwa kulturowego zaszły 
na Dolnym Śląsku. Wprawdzie na początku lat 90. XX w. nadal istniały obawy 
w związku z przypominaniem jego niemieckiej przeszłości, jednak po podpisaniu 
z Niemcami układu granicznego z 14 XI 1990 r. oraz układu o przyjaźni i dobrym 
sąsiedztwie z 17 VI 1991 r. pojawiły się pierwsze pozytywne oznaki stosunku do 
niemieckiego dziedzictwa kulturowego. Nasiliły się również krytyczne wypowiedzi 
o tym, jak z nim się obchodzono w okresie PRL3.

2 Ibidem, s. 195; por. też Maria Rutowska, Elementy polityki wobec niemieckiej spuścizny kultu-
rowej na Ziemiach Zachodnich (1945–1950), [w:] Wspólne dziedzictwo? Ze studiów nad stosunkiem 
do spuścizny kulturowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, red. Zbigniew Mazur, Poznań 2000, 
s. 167–199; Jacek Wódz, Kazimiera Wódz, Polskie regiony przygraniczne i ich rola w integracji 
Polski z Unią Europejską, „Europa Regionum”, 3, 1998, s. 81.

3 Wiesław Lesiuk, Polsko-niemiecka wystawa „Przebudź się, serce moje, i pomyśl”, [w:] Wokół 
niemieckiego dziedzictwa kulturowego, s. 77–87; Zbigniew Mazur, Albumy o Ziemiach Zachodnich 
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W związku ze zmianami ustrojowymi i powołaniem samorządu lokalnego 
szczególna rola w trosce o zachowanie dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska 
przypadła ówczesnym wojewódzkim reprezentacjom samorządowym: sejmikom 
we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu, które na miarę swoich kom-
petencji pobudzały rozwój tożsamości regionalnej i identyfikację mieszkańców 
ze swoją „małą ojczyzną”4. Działania te w największym stopniu były widoczne 
w województwie wrocławskim, którego stolica zawsze odgrywała dominującą rolę 
polityczną, gospodarczą i kulturalną w dziejach regionu. Nie dziwi zatem fakt, że 
podjęte przez Sejmik Samorządowy we Wrocławiu starania charakteryzowały się 
największym rozmachem5. W mniejszym zakresie, co zrozumiałe, działania te mog-
ły być udziałem pozostałych sejmików dolnośląskich: Sejmiku Samorządowego 
Gmin Województwa Jeleniogórskiego, Sejmiku Samorządowego Województwa 
Legnickiego i Sejmiku Samorządowego Województwa Wałbrzyskiego. Nie są one 
szerzej znane, a warto je przypomnieć.

Sejmik Samorządowy Gmin Województwa Jeleniogórskiego
Sejmik Samorządowy Gmin Województwa Jeleniogórskiego (dalej: SSGWJ) 

poparł „Założenia do planu regionalnego zagospodarowania przestrzennego woj. 
jeleniogórskiego” opracowane 24 XI 1992 r. przez Urząd Wojewódzki w Jeleniej 
Górze. W dokumencie tym zostały przedstawione zasady ochrony środowiska 
kulturowego związane z przyjęciem nadrzędnego celu ochrony tożsamości i od-
rębności kulturowej regionu oraz traktowania jego krajobrazu jako niepodzielnego. 
Oznaczało to przejście od ochrony pojedynczych obiektów i wartości kulturowych 
do programu całościowej ochrony historycznie ukształtowanego regionu. W tak 
zarysowanym programie istotne znaczenie miała ochrona obiektów kultury w całej 
swej różnorodności, generowanej rozwojem osadnictwa i rolnictwa, eksploatacji 
surowców dla wyspecjalizowanego przemysłu, rzemiosła. Uwzględniono także 
rozwój turystyki w warunkach wielowiekowego przenikania się kultur polskiej, 
czeskiej i niemieckiej.

Do podstawowych elementów środowiska kulturowego, których zachowanie 
stanowiło o tożsamości kulturowej regionu, zaliczono zabytkowe śródmieścia 
miast: Karpacza, Kowar, Leśnej, Lubania Śląskiego, Lubawki, Lwówka Śląskiego, 

i Północnych, [w:] ibidem, s. 1–47; J. Wódz, K. Wódz, Polskie regiony, s. 78–79; Pytanie dnia do 
Anatola Jana Omelaniuka, „Gazeta Dolnośląska” (dalej: GD – dod. do „Gazety Wyborczej”, dalej: 
GW), 16 XII 1996, s. 1; Kongres Regionalistów Dolnośląskich, „Słowo Polskie” (dalej: SP), 16 XII 
1996, s. 2.

4 Por. Andrzej Tomaszewski, Samorządy a dziedzictwo kultury, Warszawa 1998 (Społeczna 
Opieka nad Zabytkami, t. 3), s. 7–11; Andrzej Kubik, Dolny Śląsk i jego dziedzictwo kulturowe, 
Warszawa 1999 (Społeczna Opieka nad Zabytkami, t. 4), s. 53–56.

5 O działaniach Sejmiku Samorządowego we Wrocławiu w tym zakresie: Artur Kamiński, 
Dziedzictwo kulturowe i tożsamość regionalna na forum Sejmiku Samorządowego województwa 
wrocławskiego, [w]: Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romualdowi Gellesowi. Studia 
i szkice z historii, stosunków międzynarodowych i politologii, red. Tadeusz Lebioda, Wrocław 2006, 
s. 93–104.
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Mirska, Nowogrodźca, Szklarskiej Poręby, Świeradowa-Zdroju, Świerzawy oraz 
centra dawnych miast, obecnie włączonych do większych ośrodków miejskich: 
Cieplic, Chełmska Śląskiego, Pobiednej, Sulikowa i Złotnik Lubańskich. W dal-
szej kolejności wymieniano zabytki osadnictwa wiejskiego z dobrze zachowaną 
zabudową regionalną, także założenia pałacowo-parkowe, zamki i rezydencje, 
obiekty sakralne i cmentarze, obiekty usługowe, mieszkalne i zabytki techniki, 
a także grodziszcza i inne stanowiska archeologiczne.

W celu ochrony najcenniejszych zespołów historycznie ukształtowanej zabudo-
wy sejmik jeleniogórski postulował, aby podczas tworzenia planów zagospodaro-
wania przestrzennego koniecznie ustalano „strefy ochrony konserwatorskiej podle-
gające pełnej ochronie wartości środowiska kulturowego oraz rygorom ochronnym 
w zakresie utrzymania historycznego układu urbanistycznego”. Pozostałe tereny 
miały być traktowane jako krajobraz kulturowy. Określone zostały zasady rewa-
loryzacji i modernizacji zarówno w stosunku do zabytków, jak i krajobrazu kultu-
rowego. Nowo powstające obiekty nie mogły prowadzić do gruntownych zmian 
historycznie ukształtowanego wyglądu miast i wsi, lecz przeciwnie: winny twórczo 
kontynuować historycznie zarysowane tendencje rozwojowe6.

W pracach sejmiku jeleniogórskiego zaznaczyła się również współpraca z repre-
zentacją wrocławską w ramach działalności w Dolnośląskiej Radzie Regionalnej 
(dalej: DRR). Reprezentacje gmin starały się ponadto o sporządzenie wykazu dóbr 
kultury o charakterze zabytkowym wywiezionych z Dolnego Śląska po 1945 r., np. 
do Warszawy, i dotychczas nieodpowiednio lub wręcz wcale nie eksponowanych. 
Wykaz ten stanowił podstawę do ubiegania się przy pomocy, jak liczono, Mini-
sterstwa Kultury i Sztuki o zwrot tych muzealiów na miejsca ich wcześniejszych 
ekspozycji7. O rozwoju i popularyzacji zainteresowania się wspólną przeszłością 
i tożsamością regionalną świadczyła wymiana kulturalna młodzieży polskiej, 
czeskiej i niemieckiej organizowana przez „Dom Trzech Kultur”, wyrażająca się 
w organizacji przedstawień teatralnych, występów muzycznych i zawodów spor-
towych8. 

Szczególnym zainteresowaniem i troską delegatów SSGWJ cieszył się zespół 
zabytków klasztoru w Krzeszowie. Radnych interesował stan prac remontowo-
-konserwatorskich prowadzonych w okresie powojennym oraz prace zaplanowane 
w zespole cysterskim na lata 1998–2000. W związku z chęcią popularyzacji za-
bytku jeleniogórski sejmik ubolewał nad brakiem miejsc noclegowych w regionie, 
odpowiedniego parkingu i praktycznie brakiem promocji „szlaku cysterskiego”. 
Skonstatował też, że władze Euroregionu „Nysa” w najmniejszym stopniu nie sta-

6 Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze (dalej: APJG), Sejmik Sa-
morządowy Gmin Województwa Jeleniogórskiego (dalej: SSGWJ), sygn. 38, Protokół z XIII sesji 
SSGWJ z 24 XI 1992 r., Założenia do planu regionalnego zagospodarowania przestrzennego woj. 
jeleniogórskiego, k. 28–29.

7  APJG, SSGWJ, sygn. 48, Protokół z XI sesji SSGWJ z 24 XI 1995 r., Informacja o działalności 
wojewody jeleniogórskiego w I półroczu 1995 r., k. 119.

8  Ibidem, sygn. 56, Protokół z XX sesji SSGWJ z 4 IX 1997 r., k. 27.
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rały się o jego promocję. Z drugiej strony doceniono oddolne działania sporej grupy 
mieszkańców ziemi jeleniogórskiej, tworzących gospodarstwa agroturystyczne 
poszerzające bazę noclegową i możliwości wyżywienia. Jednak i te inicjatywy wy-
magały promocji. W tym celu samorząd Kamiennej Góry powołał Stowarzyszenie 
Perła Baroku, które zajęło się promocją oraz pozyskiwaniem funduszy na ratowanie 
zabytków. Sejmik samorządowy zaś uzgodnił swoje stanowisko wobec ministra 
kultury w sprawie funduszy pomocowych na ratowanie klasztoru w Krzeszowie.

Osobną, wyjaśnioną podczas sesji kwestią były zapytania do Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w sprawie określenia efektów i błędów popełnianych pod-
czas wyprzedaży obiektów zabytkowych przez Agencję Własności Rolnej Skarbu 
Państwa. Negatywne doświadczenia pierwszych lat działalności AWRSP, związane 
z nabywcami i dzierżawcami obiektów, pozwoliły na eliminację wcześniejszych 
problemów i prawidłowe zarządzanie majątkiem9.

Do SSGWJ w 1997 r. trafiło również i podlegało ocenie sprawozdanie Wo-
jewódzkiego Oddziału Państwowej Służby Ochrony Zabytków. Wykorzystując 
dotację celową, zdołano przeprowadzić wiele zabiegów konserwatorskich. W Lu-
bomierzu dokonano konserwacji rzeźb barokowych na rynku miasta; w Świerza-
wie, w ramach praktyk studenckich, odnowiono malowidła ścienne w kościele 
cmentarnym pw. św. św. Jana i Katarzyny, a w Krzeszowie ramę obrazu Matki 
Boskiej Krzeszowskiej i malowidła ścienne w transepcie w kościele Matki Boskiej 
Łaskawej oraz polichromię w kościele św. Józefa10.

Kontynuując współpracę z samorządami lokalnymi, Wojewódzki Konserwator 
Zabytków przeprowadził z powodzeniem konserwację części drewnianych Do-
mów Tkaczy, kościoła parafialnego w Chełmsku Śląskim, rewaloryzację elewacji 
pałacu Schaffgotschów i placu Ratuszowego w Jeleniej Górze, przystąpił także do 
odbudowy ciągów ulicznych i zespołu śródrynkowego w Lubaniu Śląskim. Warto 
podkreślić, że wiele inicjatyw w zakresie ratowania zabytków wypływało ze spo-
łeczności lokalnych, co dowodziło autentycznego utożsamiania się z dziedzictwem 
kulturowym i historycznym regionu. Do najważniejszych przedsięwzięć zaliczyć 
można rewaloryzacje: ulic staromiejskich w Jeleniej Górze, placu Piastowskiego 
w Cieplicach-Zdroju, pierzei rynkowych w Bolesławcu, Bolkowie, Lubawce, Ka-
miennej Górze, a także Przedmieścia Nyskiego w Zgorzelcu11.

Trudnym doświadczeniem dla jeleniogórskich gmin była powódź 1997 r., 
gdyż wtedy ucierpiało wiele obiektów zabytkowych. Wspólne starania sejmiku 
i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wobec Generalnego Konserwatora 
Zabytków w Warszawie pozwoliły na uzyskanie dotacji z budżetu centralnego na 
usuwanie skutków kataklizmu. Wsparcie finansowe uzyskały Muzeum Przyrod-
nicze w Jeleniej Górze, schronisko „Samotnia” w Karpaczu, karczma „Książęca” 
w Miszkowicach, Kościół Matki Boskiej Różańcowej w Szklarskiej Porębie, ruiny 

9 Ibidem, sygn. 57, Protokół z XXII sesji SSGWJ z 19 XII 1997 r., k. 6.
10 Ibidem, sygn. 59, Protokół z XXIV sesji SSGWJ z 27 IV 1998 r., k. 206, 210.
11 Ibidem, k. 207–208.
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średniowiecznego kościoła w Nowym Kościele, pałac w Nielestnie, kościół fran-
ciszkański w Lwówku Śląskim i Teatr im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze12.

Jeleniogórskie władze samorządowe żywo interesowały się również zachowa-
niem zabytków ruchomych, szczególnie przynależnych do zespołu klasztornego 
w Krzeszowie. Tam konserwacji poddano XVIII-wieczny ołtarz główny w kościele 
Matki Boskiej Łaskawej, autorstwa Ferdynanda Maksymiliana Brokofa, z obrazem 
Petera Brandla, freski Michała Willmanna z XVII w. oraz polichromie sklepienia 
prezbiterium i ścian. Ponadto renowacji doczekały się organy Michała Englera13. 
Doceniano dokonania w zakresie ochrony i renowacji zabytków, ale zaznaczyć 
trzeba, że ich liczba (ok. 20 tys. obiektów) i stan dewastacji, a także nikłe finansowe 
możliwości odnowy budziły poważne wątpliwości w sprawie szybkiej poprawy 
ich sytuacji14.

Do zabytków stanowiących dziedzictwo kulturowe w regionie należały również 
parki: pałacowe, dworskie, zamkowe, miejskie, willowe, zdrojowe oraz cmen-
tarze. Również w tej dziedzinie prowadzone były prace ochronne, a najbardziej 
zaawansowana była renowacja parku miejskiego „Kamienna Góra” w Lubaniu. 
Przeprowadzone lustracje wykazały, że w najgorszym stanie znajdowały się par-
ki wchodzące wcześniej w skład majątku PGR-ów, przejęte potem pod zarząd 
AWRSP. Nieco lepiej przedstawiał się stan parków, przy których ulokowano pla-
cówki służby zdrowia i oświaty15.

Sejmik samorządowy w Jeleniej Górze wspierał również wszelkie wydarzenia 
związane z popularyzacją ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego. Z okazji 
Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 18 IV 1997 r. zorganizowana została 
w Krakowie, a następnie przeniesiona do Świerzawy okolicznościowa wystawa. 
W sierpniu tego samego roku w kościele św. Józefa w Krzeszowie zaprezentowa-
no wystawę ukazującą prace konserwatorskie prowadzone w obiekcie. Okazją do 
zorganizowania ekspozycji była koronacja przez papieża Jana Pawła II cudownego 
obrazu Matki Boskiej Krzeszowskiej. Temu wydarzeniu towarzyszyło wydanie 
przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków Przewodnika po cenniejszych za-
bytkach województwa jeleniogórskiego. Z kolei w Łomnicy we wrześniu 1997 r. 
odbyło się seminarium o „Krajobrazie Kotliny Jeleniogórskiej”, pod patronatem 
Międzynarodowego Komitetu Ogrodów Historycznych i Miejsc Międzynarodowej 
Rady Ochrony Zabytków oraz Międzynarodowej Federacji Architektów Krajobra-
zu. Miało ono na celu prezentację prac naukowo-badawczych i inwentaryzacyj-
no-projektowych w województwie jeleniogórskim. Kotlina Jeleniogórska została 
uznana za „obszar, na którym znajdują się bardzo cenne kompleksy zamkowe 
i pałacowe wraz z ogrodami, parkami i komponowanymi krajobrazowymi rolni-
czymi i leśnymi, zasługujący na szczególną uwagę jako ważny element ochrony 

12 Ibidem, k. 208.
13 Ibidem, k. 209.
14 Ibidem, k. 211.
15 Ibidem, k. 214.
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zabytkowych krajobrazów kulturowych w Polsce”16. Natomiast w październiku 
1997 r., na zaproszenie Konserwatora Zabytków Landu Saksonia, zorganizowano 
spotkanie robocze przedstawicieli województwa jeleniogórskiego związanych 
z ochroną zabytków. Poza wymianą doświadczeń w kwestii ratowania zabytków 
śląskich, saksońscy gospodarze wyrazili gotowość pomocy w odbudowie pałacu 
i parku w Radomierzycach17.

W maju 1998 r. na posiedzeniu Komisji Problemów Wsi SSGWJ w Jeleniej 
Górze Wojewódzki Oddział Państwowej Służby Ochrony Zabytków przedstawił 
„Informację o sytuacji zabytków na terenach wiejskich”. Wskazano, że w woje-
wództwie zachowała się wyjątkowo duża liczba zabytków wiejskich, a warunki 
naturalne oraz czynniki rozwoju wsi w przeszłości wpłynęły na powstanie w miarę 
jednorodnych cech wiejskiej kultury ludowej i zabudowy wiejskiej. Zerwanie ciąg-
łości kulturowej i tradycji budowlanej nastąpiło po 1945 r. w związku ze zmianami 
politycznymi i społeczno-gospodarczymi, a przede wszystkim wskutek całkowitej 
wymiany ludności wiejskiej. Procesom tym towarzyszyło znaczne zahamowanie 
rozwoju gospodarczego w okresie powojennym, szczególnie w latach 1945–1970. 
Po włączeniu do państwa polskiego ziemie przyszłego województwa jeleniogór-
skiego należały do najwszechstronniej i najintensywniej zagospodarowywanych 
rejonów Polski. Jednak później ominęła je powojenna odbudowa oraz rozbudowa 
i modernizacja18.

Zdaniem Wojewódzkiego Oddziału Państwowej Służby Ochrony Zabytków 
do najcenniejszych zabytków wiejskich w województwie jeleniogórskim należa-
ły powstałe w XVII–XIX w. obiekty: domy podcieniowe w Sulikowie, tzw. Dom 
Gwarków w Jeżowie Sudeckim, domy tyrolskie w gminie Mysłakowice, Karczma 
Książęca w Miszkowicach, Domy Tkaczy w Chełmsku Śląskim oraz zabudowa 
przysłupowo-zrębowa w gminie Bogatynia. Po uwzględnieniu analiz rozwiązań 
funkcjonalno-przestrzennych, konstrukcyjno-materiałowych i architektonicznych 
wyodrębniono w Jeleniogórskiem trzy mikroregiony architektoniczne: zgorzelec-
ki – charakterystyczny dla Górnych Łużyc; jeleniogórski – z silnymi wpływami 
południowoniemieckimi i łużyckimi oraz kamiennogórsko-wałbrzyski, w którym 
oprócz wpływów południowoniemieckich i łużyckich wyraźne są wpływy czeskie. 
Na ponad 28 tys. wiejskich obiektów zabytkowych tylko 20% było w stanie dobrym 
i dostatecznym i wymagało tylko napraw bieżących. Stan pozostałych był katastro-
falny, spowodowany starzeniem się obiektów i jednoczesnym brakiem remontów 

16 Ibidem, k. 215–216; W obronie wartości kulturowych, Biuletyn SSGWJ, 1994, nr 1, s. 1, 
3–5.

17 Ibidem, sygn. 59, Protokół z XXIV sesji SSGWJ z 27 IV 1998 r., k. 215. Warto zaznaczyć, że 
na obszarze landu Saksonia leżą oddzielone granicą na Nysie Łużyckiej tereny Łużyc Górnych, które 
przed wojną wchodziły w skład prowincji dolnośląskiej. W czasach NRD mówienie o tym fakcie było 
zakazane, natomiast po zjednoczeniu Niemiec nastąpiła wręcz eksplozja sentymentu „do dawnych 
czasów śląskich”, szczególnie widoczna w Görlitz.

18 Ibidem, sygn. 86, Protokół z posiedzenia Komisji Problemów Wsi (dalej: KPW) SSGWJ z 25 V 
1998 r., Informacja o sytuacji zabytków na terenach wiejskich, k. 149. Elżbieta Trocka-Leszczyń-
ska, Wiejska zabudowa mieszkaniowa w regionie sudeckim, Wrocław 1995, s. 67–68.
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albo używaniem do konserwacji niewłaściwych materiałów i technik budowlanych. 
Widoczne były: brak komunikacji ze służbami konserwatorskimi w sprawie wła-
ściwego przebiegu remontów, zmiana funkcji obiektów, zanieczyszczenia przemy-
słowe i ponadto – niska dotychczasowa świadomość społeczna o ich wartościach 
kulturowych, związana z przerwaniem ciągłości kulturowej po 1945 r. Preferowano 
na wsiach zabudowę typu miejskiego, a w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego brakowało wyraźnych zaleceń ochrony dziedzictwa kulturowego 
i ochrony historycznych wartości architektonicznych i krajobrazowych. Szkodliwe 
okazało się wprowadzenie zbyt dużej strefy ochronnej wokół kopalni i elektrowni 
w gminie Bogatynia, gdyż doprowadziło to do katastrofy kulturowej przez znisz-
czenie wielu obiektów architektury, a także całych wsi w tym rejonie mikroregionu 
zgorzeleckiego. Ranga problemu spowodowała wypracowanie zaleceń w sprawie 
dalszego postępowania z obiektami zabytkowymi w województwie. Pojawiła się 
potrzeba szkoleń samorządowców w tym zakresie oraz popularyzacji miejscowej 
architektury wśród mieszkańców oraz eksponowanie jej walorów architektonicz-
nych i historycznych, np. poprzez organizowanie konkursów na jej zagospodaro-
wanie i użytkowanie w gminach i województwach19.

Posiedzenie Komisji Problemów Wsi kończyła konkluzja radnych, którzy 
stwierdzili, że „Drewniane budownictwo ludowe stanowi istotny składnik krajo-
brazu kulturowego terenu województwa jeleniogórskiego. Wywodzące się bezpo-
średnio z wielowiekowej tradycji budownictwa łużyckiego, śląskiego, czeskiego 
i południowoniemieckiego w trójkącie trzech regionów: Górne Łużyce (Niemcy), 
Śląsk (Polska) i Böhmen (Czechy) zachowały się liczne przykłady nienaruszonych 
jeszcze domów o konstrukcji przysłupowej, ryglowej i przysłupowo-zrębowej. Ist-
nieniu tego jedynego w swoim rodzaju europejskiego zjawiska grozi niebezpieczeń-
stwo zniszczenia wielu tysięcy budynków, spowodowane niewystarczającą pielę-
gnacją, wysokim zanieczyszczeniem środowiska, a także prowadzonymi w biegu 
politycznych i gospodarczych przeobrażeń mało kontrolowanymi przeróbkami 
i modernizacjami. Stan techniczny wiejskiej architektury w obszarze sudeckiego 
regionu architektonicznego województwa jeleniogórskiego w dalszym ciągu po-
garsza się. Trzeba ten proces powstrzymać. Jest to w pełni możliwe”20.

W obliczu reformy terytorialnej z 1998 r. sejmik jeleniogórski propagował 
i wspierał poczucie tożsamości kulturowej wśród mieszkańców Dolnego Śląska. 
Popierając utworzenie dużego, dolnośląskiego województwa, radni podkreślali 
polską, czeską, austriacką i niemiecką przeszłość regionu. Docenili również udział 
ludności w kształtowaniu nowego wizerunku Dolnego Śląska, na którym osiedlili 
się przesiedleńcy ze Wschodu, repatrianci z Zachodu i mieszkańcy Polski central-
nej. Szczególną rolę przypisano jednak pokoleniom urodzonym już na Dolnym 

19 APJG, SSGWJ, sygn. 86, Protokół z posiedzenia KPW SSGWJ z 25 V 1998 r., Informacja 
o sytuacji zabytków na terenach wiejskich, k. 150–155; Zabytki w Jeleniogórskiem. Zasoby i ochrona, 
Biuletyn SSGWJ, 1997, nr 7, s. 1, 3–5.

20 APJG, SSGWJ, sygn. 86, Protokół z posiedzenia KPW SSGWJ z 25 V 1998 r., Informacja 
o sytuacji zabytków na terenach wiejskich, k. 156.
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Śląsku: „Dziś nieliczni już autochtoni, przybysze i urodzeni po wojnie na tych 
ziemiach są Dolnoślązakami. Potrzeba integracji sprawiła, że właśnie na Dolnym 
Śląsku ludzie mówią najczystszą, literacką polszczyzną. Mają też swoiste cechy 
wyróżniające ich z grona mieszkańców innych regionów Polski. W powszechnej 
opinii Dolnoślązaków cechuje fantazja, tolerancja, kulturowa otwartość”21.

Sejmik jeleniogórski przywiązywał również dużą wagę do edukacji regionalnej 
młodego pokolenia. Powołując się na ustawę o systemie oświaty i uchwałę Rady 
Miejskiej w Zielonej Górze – miasta pozostającego przed wojną w granicach 
prowincji dolnośląskiej – radni stwierdzili potrzebę wytworzenia w świadomości 
uczniów regionu ścisłego związku emocjonalnego z dziedzictwem historycznym 
i ukształtowania w nich przekonania, że są oni kontynuatorami dokonań poprzed-
nich pokoleń żyjących na tym obszarze. „Regionalizm” i przeżywające wówczas 
renesans pojęcie „zakorzenienia w małej ojczyźnie” łączył Sejmik jeleniogórski 
z zapoznawaniem uczniów z głównymi faktami historycznymi i kulturą material-
ną regionu, umiejętnością interpretacji źródeł i materiałów odnoszących się do 
przeszłości regionu, powstaniem także historycznych opracowań popularnonau-
kowych i programów o tematyce regionalnej emitowanych przez radio i telewizję. 
Ważna była również popularyzacja i zachęcanie do odwiedzania wystaw stałych 
i czasowych organizowanych w muzeach regionalnych i innych placówkach wy-
stawowych22.

Sejmik Samorządowy Województwa Legnickiego
Ważnym czynnikiem kształtującym tożsamość lokalną w województwie legnic-

kim była prasa lokalna wydawana przeważnie przez samorządy. Należały do niej 
w 1992 r. „Gazeta Chojnowska” i „Gazeta Polkowicka”, swoją prasę miały również 
Jawor, Złotoryja, Lubin, Głogów. Rozwój prasy lokalnej – niezwykle popularnej na 
Śląsku przed wojną – dowodził, że „organy samorządowe przeniosły ciężar władzy 
z województwa do gmin. Już nie w Legnicy, ale w Chojnowie, Jaworze czy Lubi-
nie burmistrz i radni potrzebują kontaktu z mieszkańcami swojej gminy”23. Prasa 
lokalna była czynnikiem integrującym społeczność lokalną i wyzwalającą energię 
twórczą wśród mieszkańców gmin. Artykuły do gazet pisali często ludzie niema-
jący nic wspólnego z dziennikarstwem, wykonując pracę społecznie i angażując 
mieszkańców do zdobywania informacji ważnych dla społeczności lokalnej. „To na 
ich łamach rodzi się dziś autentyczny lokalny patriotyzm i poczucie identyfikacji 
z »małą ojczyzną«”24.

21 Dolny Śląsk samorządowy, Biuletyn SSGWJ, 1998, nr 11, s. 10.
22 O „małej ojczyźnie” w szkole, ibidem, s. 10.
23 Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Legnicy (dalej: APL), Sejmik Samorządowy 

Województwa Legnickiego (dalej: SSWL), sygn. 47, Raport o samorządzie, k. 14.
24 APL, SSWL, sygn. 47, Raport o samorządzie, k. 15. Przytaczano w tym miejscu słowa 

z „Süddeutsche Zeitung”, że „małe miasteczko to taka społeczność, w której wszyscy o wszystkich 
wszystko wiedzą, a jednak kupują lokalną gazetę, żeby się dowiedzieć, co z tego odważył się opisać 
redaktor”.
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Pierwsze ważniejsze inicjatywy Sejmiku Samorządowego Województwa Le-
gnickiego (dalej: SSWL) w zakresie ratowania pamiątek przeszłości datuje się od 
sesji wyjazdowej sejmiku z 12 VI 1995 r., która odbyła się w Głogowie. Poświę-
cono ją ochronie i wspieraniu odbudowy zabytków województwa, a jej obrady po-
przedziło zwiedzanie odbudowywanego wtedy centrum Głogowa, podczas którego 
radni zapoznali się z postępem prac, ich finansowaniem oraz zagospodarowywa-
niem odbudowanych już obiektów. W województwie legnickim wtedy figurowało 
w rejestrze ok. 4500 zabytków, z których najwięcej należało do Skarbu Państwa 
i do związków wyznaniowych, a tylko 200 do samorządów. Wiele z zabytków było 
liczących się w skali kraju, jak historyczny układ urbanistyczny Złotoryi, kaplica 
w Zamku Legnickim, Kolegiata Romańska w Głogowie, Kościół Pokoju w Jawo-
rze, chrzcielnica w kościele św. św. Piotra i Pawła w Legnicy i gotycki tympanon 
w Lubinie. Przyczyną złego zachowania wielu zabytków było zerwanie ciągłości 
kulturowej wskutek wymiany ludnościowej na tych terenach. Ponadto swoje piętno 
odcisnęła 40-letnia obecność wojsk sowieckich. Kiedy w 1991 r. zlikwidowano 
PGR-y, wiele budowli zabytkowych znalazło się w gestii AWRSP, która deklaro-
wała wprawdzie zajęcie się renowacją zabytków, ale z braku pieniędzy musiała po-
przestać tylko na planach. Stosunkowo w najlepszym stanie znajdowały się obiekty 
sakralne – np. fara św. Marcina w Jaworze, ale wiele zabytków oczekiwało na po-
moc gmin, które w większości borykały się z problemami finansowymi. Przykład 
Rudnej, gdzie odnowienie zabytkowego parku sfinansowano z robót publicznych, 
stanowił wyjątek. Za niedościgniony przykład rewaloryzacji miasta delegaci sejmi-
ku uznali Głogów, w którym odbudowę zabytkowego centrum miasta rozpoczęto 
w 1982 r. Stało się to jednak dzięki właściwej polityce lokalnej, zachęcającej in-
westorów niskimi cenami działek do lokowania w ten sposób kapitału25. 

Radni ubolewali, że w opracowanym w Ministerstwie Kultury i Sztuki progra-
mie ochrony miast historycznych nie ujęto żadnego miasta na zachód od Wisły. 
Edward Murzyński – głogowski delegat sejmiku – zapowiedział w związku z tym 
głosowanie nad uchwałą w sprawie ujęcia tego miasta w planach MKiS. W ślad za 
nim poszli również delegaci z Legnicy i Jawora, domagając się wpisania tych miast 
do programu resortowego. Głogów jednak, jak dowodzono, miał na swoim koncie 
już rozpoczęte prace, które wymagały konkretnego wsparcia finansowego, a nie 
tworzenia dopiero projektu, stąd jego sytuacja w tym względzie była zasadniczo 
uprzywilejowana. W związku z tym przyjęta została uchwała w sprawie wpisania 
Głogowa na listę miast historycznych. W uchwale tej delegaci powierzyli prezy-
dium sejmiku wystąpienie „do Ministra Kultury i Sztuki o ujęcie miasta Głogowa 
w resortowym programie ochrony i konserwacji zabytków »Ratowanie miast hi-
storycznych«”26. W uzasadnieniu uchwały radni stwierdzili, że „Celem programu 

25 APL, SSWL, sygn. 70, Protokół z sesji wyjazdowej SSWL w Głogowie z 12 VI 1995 r., k. 1, 
3–6.

26 Ibidem, sygn. 72, Protokół z VIII sesji SSWL z 19 X 1995 r., Informacja o działalności sejmiku, 
k. 8–9; ibidem, sygn. 70, Protokół z sesji wyjazdowej SSWL w Głogowie z 12 VI 1995 r., k. 1, 3–6; 
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jest ratowanie miast historycznych przed postępującą degradacją. [...] Uważamy, 
że resortowym programem ochrony i konserwacji zabytków objęty powinien zo-
stać obszar całej Rzeczpospolitej, a nie tylko wybrane regiony. W wyniku II wojny 
światowej miasto Głogów zostało zniszczone w ok. 95%. Najbardziej ucierpiała 
najstarsza część miasta. [...] Władze miasta Głogowa od kilku lat prowadzą kom-
pleksowe i bardzo intensywne prace rewaloryzacyjne i modernizacyjne zespołu 
staromiejskiego, przy merytorycznym udziale wojewódzkiego konserwatora za-
bytków. Odbudowa głogowskiego Starego Miasta jest realizowana przy pomocy 
finansów budżetu miasta i kapitału prywatnego oraz pozyskanych środków zagra-
nicznych. [...] Zrealizowanie planu rewaloryzacji Starego Miasta będzie nie tylko 
pozyskaniem atrakcyjnej substancji mieszkaniowej i infrastruktury społecznej, lecz 
także właściwym wykorzystaniem zasobów kulturowych zabytkowego Głogowa 
i odzyskaniem, nobilitującego miasta, jego »serca«. Miasto Głogów spełnia wszyst-
kie kryteria zawarte w resortowym programie »Ratowanie miast historycznych«. 
Przy tak znaczącym zaangażowaniu finansowym miasta konieczna i uzasadniona 
jest pomoc finansowa państwa”27.

W kolejnej uchwale delegaci postulowali przyśpieszenie prac legislacyjnych 
w celu nowelizacji ustawy o kulturze. W kwestii zabytków wskazali na potrzebę 
odejścia od „uznaniowego trybu przyznawania dotacji do ponoszonych przez wła-
ścicieli kosztów remontów i konserwacji obiektów zabytkowych, wpisanych do 
rejestru zabytków, i rozpatrywanie tych spraw w trybie decyzji administracyjnych, 
a tym samym objęcie tych obiektów dofinansowaniem ustawowo zagwarantowa-
nym”. Podczas obrad podkreślono potrzebę wprowadzenia ulgi w podatku do-
chodowym do wysokości poniesionych nakładów w przypadku remontu obiektu 
wpisanego do rejestru zabytków, a także wprowadzenia preferencyjnych kredytów 
do wysokości 45% refinansowanych ze środków budżetowych państwa28. Uchwałę 
przedstawiono Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu, Premierowi oraz 
parlamentarzystom z województwa legnickiego29.

Ważną uchwałą podjętą przez sejmik legnicki była uchwała w sprawie zwrotu 
muzealiów, zbiorów bibliotecznych i innych dóbr kultury, podjęta 5 X 1995 r. Ini-
cjatywa ta była podobna do uchwały podjętej w tej sprawie przez sejmik wrocław-
ski 15 III 1994 r. Członkowie SSWL postanowili zwrócić się do gmin, administracji 
rządowej, władz kościelnych oraz instytucji i osób służących ochronie dziedzictwa 
kulturowego o podjęcie działań w celu odzyskania „utraconych zbiorów biblio-
tecznych, muzealiów, historycznego wyposażenia zabytków świeckich i sakralnych 
województwa legnickiego i Dolnego Śląska”. Wniosek SSWL kierował również 

ibidem, sygn. 109, Uchwała Nr 24/V/95 SSWL z 12 VI 1995 r. w sprawie wystąpienia do Ministra 
Kultury i Sztuki, k. 16.

27 Ibidem, sygn. 109, Uchwała Nr 24/V/95 SSWL z 12 VI 1995 r. w sprawie wystąpienia do 
Ministra Kultury i Sztuki, k. 16v.

28 Ibidem, Uchwała Nr 25/V/95 SSWL z 12 VI 1995 r. w sprawie kultury, k. 17.
29 Ibidem, Uchwała Nr 26/V/95 SSWL z 12 VI 1995 r. w sprawie upowszechniania kultury i ra-

towania zabytków w województwie legnickim, k. 19.
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do Dolnośląskiej Rady Regionalnej, aby ta koordynowała prace w zakresie odnaj-
dowania, restaurowania i porządkowania stanu prawnego dóbr kultury oraz prze-
kazywania ich do poszczególnych województw Dolnego Śląska30. W uzasadnieniu 
uchwały czytamy, że „Sejmik Samorządowy Województwa Legnickiego uznaje za 
zasadne podjęcie wspólnych starań o zwrot rozproszonych dóbr kultury. W warun-
kach zmian politycznych zachodzących w krajach otaczających Polskę, reformy 
ustrojowej Polski, w przededniu stowarzyszenia Polski ze Wspólnotą Europejską, 
zasadnym jest rozwijanie regionalnej współpracy przygranicznej, a przede wszyst-
kim budowanie świadomości narodowej wspólnot lokalnych oraz poszanowanie 
wielonarodowego dziedzictwa kulturowego na Śląsku. Sejmik Samorządowy Wo-
jewództwa Legnickiego uważa, iż ratowanie zagrożonego dziedzictwa kultury oraz 
zwrot rozproszonych zbiorów bibliotecznych, muzealnych i dawnego wyposażenia 
do historycznych miejsc ich pochodzenia staje się ważnym elementem integracji 
wspólnot lokalnych, budowania tradycji, przywracania dawnej roli kulturalnych 
ośrodków miastom z terenów przygranicznych”31.

W tym samym czasie prezydium SSWL debatowało na temat możliwości od-
zyskania i powrotu dzieł sztuki „na prawowite, ojczyste ziemie”. Podczas dyskusji 
przypomniano, że sejmik wrocławski zwrócił się z uchwałą do Dolnośląskiej Rady 
Regionalnej o mianowanie województwa wrocławskiego głównym przedstawicie-
lem w tych staraniach. Prezydium SSWL stwierdziło, że fakt ten wzbudził obawy 
Legnicy i innych miast Dolnego Śląska, ponieważ „Wrocław będzie dbał tylko 
o siebie, o swoje interesy, a przecież lista zabytków, którą ma kościół i konserwa-
tor, jest bardzo długa”. W związku z tym proponowano, aby odpowiedzialnością 
za losy zabytków obarczyć Dolnośląską Radę Regionalną, a nie tylko jednego 
wojewodę, gdyż tylko w takim wariancie możliwa była wymiana dzieł sztuki po-
między województwami32. Sprawa ta była przedmiotem dyskusji na posiedzeniu 
Prezydium DRR 8 XI 1995 r. w Legnicy. Leon Kieres, przewodniczący sejmiku 
wrocławskiego, przywołał swoje spotkanie z podsekretarzem stanu w Ministerstwie 
Kultury i Sztuki Tadeuszem Polakiem, który zapoznawszy się z problemem, obie-
cał wspierać stanowisko DRR, zwłaszcza że według jego wiedzy wiele zabytków 
z Dolnego Śląska zalega w warszawskich magazynach i nie są one pokazywane 
publiczności. Jednocześnie w kręgach warszawskich panowało przekonanie, że 
oddanie tych dzieł sztuki spowodowałoby degradację warszawskich muzeów. 
Przewodnicząca DRR, Stanisława Repa, obawiała się ponadto, że w przypadku 
muzealiów dolnośląskich doszłoby do roszczeń międzywojewódzkich na Dolnym 

30 Ibidem, sygn. 78, Protokół z XIV sesji SSWL z 14 XI 1996 r., Informacja o działalności pre-
zydium sejmiku, k. 91–92; ibidem, sygn. 109, Uchwała Nr 32/V/95 SSWL z 5 X 1995 r. w sprawie 
zwrotu utraconych muzealiów, zbiorów bibliotecznych i innych dóbr kultury, stanowiących dziedzic-
two kulturowe województwa legnickiego i Dolnego Śląska, k. 41.

31 Ibidem, sygn. 109, Uchwała Nr 32/V/95 SSWL z 5 X 1995 r. w sprawie zwrotu utraconych 
muzealiów, zbiorów bibliotecznych i innych dóbr kultury stanowiących dziedzictwo kulturowe wo-
jewództwa legnickiego i Dolnego Śląska, k. 43.

32 Ibidem, sygn. 94, Protokół z posiedzenia Prezydium SSWL z 28 IX 1995 r., k. 63–64.
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33 Sprawa była czysto teoretyczna, gdyż mało kto spodziewał się, że zabytki wrócą na Dolny 
Śląsk. W obawach tych było jednak dużo racji, czego dowodzi przykład niesnasek pomiędzy Wro-
cławiem i Środą Śląską (a więc w obrębie tego samego województwa!) w kwestii eksponowania 
Skarbu Średzkiego.

34 Ibidem, sygn. 126, Protokół z posiedzenia Podkomisji Rolnictwa ds. opracowania materiałów 
na IV Dolnośląskie Forum Sejmików Samorządowych z 13 XI 1995 r., Protokół posiedzenia Prezy-
dium Dolnośląskiej Rady Regionalnej odbytego w dniu 8 XI 1995 r. w Legnicy, k. 32–33.

35 Ibidem, sygn. 105, Protokół z posiedzenia Prezydium SSWL z 2 IV 1998 r., Stanowisko wspól-
ne Prezydium i Komisji Działań Społecznych SSWL z 2 IV 1998 r. w sprawie programu ochrony 
dóbr kultury w województwie legnickim, k. 28; ibidem, sygn. 111, Uchwała Nr 121/XXII/98 SSWL 
z 7 V 1998 r. w sprawie programu ochrony dóbr kultury w województwie legnickim, k. 32, 32v.

Śląsku, co prowadziłoby do waśni sąsiedzkich. Mimo zaprzeczeń członków DRR 
mogło to być całkiem realne33. Podczas dyskusji nad odzyskaniem dzieł sztuki 
z Dolnego Śląska dało się jednak odczuć duży sceptycyzm członków Rady, którzy 
podawali liczne przykłady zawłaszczenia śląskich muzealiów przez podwarszaw-
skie kościoły i instytucje świeckie. Członkowie DRR za słuszne uznali upomnienie 
się o dzieła śląskie wywiezione przez Niemców oraz Rosjan. Nie zapomniano też 
o działaniach polskich władz centralnych, które wywoziły dzieła sztuki w celu 
wyposażenia urzędów warszawskich, czego dowodem są listy przewozowe za-
bytków Głogowa.

Przy okazji omawiania problemu zwrotu dóbr z zagranicy S. Repę intereso-
wała możliwość zwrotu biblioteki Ossolińskich ze Lwowa oraz innych ośrodków. 
L. Kieres, rozpatrując kwestię na kanwie stosunków polsko-ukraińskich, stwier-
dził, że odzyskanie zbiorów jest niemożliwe, jakkolwiek chodzi o dzieła polskie, 
przez Ukraińców niewykorzystywane, niszczone przez upływ czasu i skandaliczne 
warunki przechowywania34.

Z końcem II kadencji prezydium i Komisja Działań Społecznych sejmiku 
legnickiego przygotowały wspólne stanowisko w sprawie programu ochrony za-
bytków w Legnickiem. Zalecono w nim wystąpienie do ministra kultury i sztuki 
o sporządzenie inwentaryzacji zabytków pozostających w gestii AWRSP oraz re-
fundację części kosztów (23%) ponoszonych przez instytucje i osoby fizyczne przy 
remontowaniu zabytków. Ponadto zobowiązano samorządy gminne do ochrony 
dóbr kultury i zabezpieczenia na ten cel środków w budżecie35.

Wyrazem troski o wizerunek województwa i jego dziedzictwo kulturowe było 
ustanowienie herbu dla województwa, który określiła stosowna uchwała sejmiku 
z początku 1997 r. Może dziwić, że w czasie, kiedy dyskutowano nad nowym 
podziałem terytorialnym kraju, według którego Legnickie miało znikome szan-
se na przetrwanie, radni sejmiku zajmowali się sprawą herbu. Będzie to bardziej 
zrozumiałe, jeśli sobie uświadomimy, że legniczanie do ostatniej chwili wierzyli 
w obecność Legnickiego w nowym, liczącym mniej więcej 25 województw, po-
dziale terytorialnym kraju. Uchwała sejmiku ustanowiła „znakiem samorządo-
wym wojewódzkiej reprezentacji gmin – Sejmiku Samorządowego Województwa 
Legnickiego znak tarczy z wizerunkiem orła i szachownicy czerwono-srebrnej”, 
a ponadto „wnioskuje do Wojewody Legnickiego o ustanowienie [tego] znaku [...] 
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herbem województwa legnickiego”36. Opis projektu herbu, stanowiący załącznik 
do uchwały, wskazuje na bezpośrednie nawiązanie do tradycji piastowskiej. 

Przeszłość regionu legnickiego i związane z nią elementy dziedzictwa kultu-
rowego wykorzystywane były również w promocji turystyki w województwie 
legnickim. W związku z tym, że kwestia promocji województwa i turystyki wy-
maga osobnego omówienia, warto chociaż przytoczyć przykłady dowodzące tych 
powiązań. Do najciekawszych zaliczono: Dolnośląski Szlak Cystersów, Płuczki 
Złota w Złotoryi, zabytkowe zespoły urbanistyczne, dowody kultury niemieckiej 
w Legnickiem, miejsca historyczne (bitwę z Mongołami w 1241 r., bitwę nad 
Kaczawą w 1813 r.), dawne trakty handlowe, Stare Zagłębie Miedziowe, a także 
zabytkowe ogrody i parki37.

Sejmik Samorządowy Województwa Wałbrzyskiego
Najbardziej znanym obiektem zabytkowym województwa wałbrzyskiego był 

Zamek Książ, stanowiący wizytówkę województwa i przyciągający rzesze turystów 
z Polski i z zagranicy. W celu wykorzystania potencjału obiektu 29 III 1991 r. wo-
jewoda wałbrzyski Jerzy Świteńko przekazał zespół pałacowo-parkowy „Zamek 
Książ” gminie Wałbrzych, którą reprezentował wówczas prezydent Wałbrzycha 
Zdzisław Grzymajło. Miesiąc później, 23 kwietnia, powstała z inicjatywy prezy-
denta spółka Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” Sp. z o.o., która decyzją Sądu Re-
jonowego w Wałbrzychu z 16 IX 1991 r. została wpisana do rejestru handlowego. 
W trosce o zachowanie pierwotnego stanu zamku spółka deklarowała rewaloryzację 
zespołu zamkowego i parkowego, a ponadto udostępnianie i upowszechnianie dóbr 
kultury i sztuki. Znaczenie Zamku Książ dla województwa wałbrzyskiego zostało 
docenione przez wałbrzyski sejmik samorządowy, który stwierdził, że „kompleks 
pałacowo-parkowy winien pełnić wiodącą rolę w życiu kulturalnym i turystycz-
nym zarówno miasta, jak i województwa”. Poważnie traktując koncepcję połą-
czenia historii zamku z wymogami rynku, przewidziano przynajmniej częściową 
komercjalizację przedsięwzięcia, w przekonaniu, że przyczyni się to do rozwoju 
turystycznego województwa, wyeksponowania dziedzictwa kulturowego Zamku 
Książ jako konglomeratu kultury polskiej, czeskiej i niemieckiej oraz doprowadzi 
do uruchomienia działalności wystawienniczej i muzealnej38.

 Książ stanowił chlubny wyjątek wśród zabytków województwa wałbrzyskiego, 
ponieważ Komisja Oświaty i Kultury SSWW, na podstawie opracowania wałbrzy-
skiego oddziału Państwowej Służby Ochrony Zabytków, negatywnie oceniła stan 

36 Ibidem, sygn. 110, Uchwała Nr 76/XV/97 SSWL z 3 I 1997 r. w sprawie herbu województwa 
legnickiego, k. 56.

37 Ibidem, sygn. 116, Protokół z posiedzenia Podkomisji ds. Sportu i Kultury Komisji Działań 
Społecznych SSWL z 16 IV 1997 r., Program wdrożenia Strategii Rozwoju Turystyki w wojewódz-
twie legnickim, k. 27.

38 Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim (dalej: APWB), 
Sejmik Samorządowy Województwa Wałbrzyskiego (dalej: SSWB), sygn. 61, Przedsiębiorstwo 
„Zamek Książ”, k. 7–8a.
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zachowania innych obiektów zabytkowych. Sytuacja ta w szczególności dotyczyła 
gmin uzdrowiskowych, gdzie upadający FWP przekazywał gminom obiekty wy-
magające remontów i znacznych nakładów finansowych. Stosunkowo w najlep-
szej sytuacji znajdowały się zabytki architektury sakralnej w większych miastach: 
kościół i klasztor franciszkański w Kłodzku, Kościół Pokoju w Świdnicy (w jego 
odnowieniu i konserwacji brał udział Instytut Ochrony Drewna w Fuldzie), kościół 
parafialny i cerkiew prawosławna w Ząbkowicach Śląskich, Kaplica Loretańska 
i Kaplica Matki Boskiej Bolesnej w Nowej Rudzie oraz kościoły w Roztokach, 
Nowej Wsi, Bystrzycy Kłodzkiej, Zalesiu, Strzegomiu i Dzierżoniowie. Gorzej 
przedstawiała się sytuacja małych wiejskich kościółków, których utrzymanie prze-
rastało możliwości finansowe parafian. Stąd też PSOZ, a za nią sejmik wałbrzyski 
postulowały zasadnicze wsparcie państwa dla zabytkowych świątyń w Lądku-
-Zdroju, Stolcu, Rogoźnicy, Modliszowie, Kamieńczyku i innych.

Za katastrofalny uznano stan zachowania zespołów pałacowych i dworskich 
na wsiach. Spośród 204 tego typu obiektów w województwie zaledwie 10% znaj-
dowało się w stanie dobrym. Przyczyn tego stanu upatrywano w restrukturyzacji 
PGR-ów, która była „największym od 1945 r. zagrożeniem dla krajobrazu kultu-
rowego wsi, w których zespoły te stanowią wartościowy element”. Właścicielem 
większości zespołów pałacowych i dworskich była AWRSP, a w jej posiadaniu 
pozostawało blisko 120 zespołów z 500 zabytkowymi budynkami, które ulegały 
postępującej dewastacji. Powszechne stało się rozkradanie mienia po PGR-ach, 
zwłaszcza resztek kamiennego wystroju, oraz rozbiórki murów, przy kompletnym 
braku zainteresowania AWRSP i dzierżawców. Jednocześnie nie podejmowano 
działań prywatyzacyjnych, a potencjalnych inwestorów zniechęcała biurokracja 
związana z kupnem zabytkowych nieruchomości – samo przygotowanie obiektu 
do sprzedaży trwało około roku. Spośród nieruchomości sprzedanych osobom 
prywatnym jedynie dawne majątki w Krzyżowej i w Kraskowie poddane były ka-
pitalnym remontom, które uratowały je przed ruiną. Nie stało się tak z zabytkami 
w Bagieńcu, Bronowie, Gaworowie, Gruszowie, Nowiźnie, Pieszycach, Roztoce, 
Szalejowie Górnym i Szymanowie, które zostały porzucone przez właścicieli, 
a ich stan znacznie się pogorszył. Delegaci sejmiku zalecali w związku z tym 
opracowanie stosownych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wytycz-
nych konserwatorskich, które „prawidłowo zastosowane w planach, pozwolą na 
zahamowanie żywiołowych przemian prowadzących do zubożenia i degradacji 
środowiska kulturowego”39.

Kolejny problem dotyczył zabytków ruchomych – dzieł sztuki i rzemiosła ar-
tystycznego. W województwie wałbrzyskim zewidencjonowano 15 200 obiektów, 
z czego 5752 wpisano do rejestru zabytków. Były to dzieła o wybitnej wartości 
artystycznej, często o znaczeniu ponadregionalnym. Wiele z nich było dziełami 
typowo śląskimi, tworzącymi cenne kulturowo zespoły. Najcenniejsze stanowiły 

39 APWB, SSWB, sygn. 61, Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury SSWB z 11 X 
1995 r., Informacja o stanie ochrony zabytków opracowana na posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury 
Sejmiku Samorządowego Województwa Wałbrzyskiego, k. 102–104.
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wyposażenie kościołów, gdyż pałace i dwory już wcześniej zostały ogołocone 
z wystroju. Stan zachowania zabytków ruchomych był różny, jednak zawsze wy-
magały one restauracji bądź konserwacji, zwłaszcza że w większości były one 
wykonane z drewna, któremu zagrażały pleśnie, grzyby i owady. Stan zagrożenia 
dotyczył najcenniejszych zabytków plastyki śląskiej w Henrykowie, Kamieńcu 
Ząbkowickim, a także w kościołach Kłodzka i Świdnicy. Poważnie zagrożone były 
również gotyckie i renesansowe polichromie odkryte w Henrykowie, Kamieńcu 
Ząbkowickim, Świebodzicach i Modliszowie. Prace konserwatorskie były bardzo 
kosztowne i wymagały specjalistycznej technologii oraz wykonawstwa, a udział 
państwa w ratowaniu dzieł sztuki był coraz mniejszy. W województwie wałbrzy-
skim z budżetu PSOZ sfinansowano jedynie renowację ambony i ołtarza kościoła 
św. św. Piotra i Pawła w Dusznikach-Zdroju i części rzeźby św. Trójcy na pl. Ko-
ścielnym w Strzegomiu. Dalsze obiekty oczekiwały na dofinansowanie z budżetów 
gmin oraz parafii. Coraz większą rolę zaczęła odgrywać w ratowaniu zabytków 
Fundacja Polsko-Niemiecka.

Oprócz problemów finansowych pojawiły się zniszczenia związane z nasi-
lającymi się kradzieżami w pałacach i dworach, gdzie wymontowywano resztki 
zachowanych elementów kamiennych, a także kradzieże rzeźb przydrożnych. 
W kościołach brakowało nie tylko instalacji alarmowych, ale często krat i porząd-
nych zamków. Tylko w 1995 r. włamano się do kościołów w Łężycach, Starych 
Bogaczowicach, Ołdrzychowicach i Żelaźnie. Wśród skradzionych dzieł sztuki 
były dwie gotyckie Madonny i kilkanaście rzeźb barokowych. Z kolei w pałacach 
pozbawionych dozoru łupem złodziei padały, oprócz kamieniarki, tablice herbo-
we, a z pomieszczeń gospodarczych koryta z granitu i piaskowca. Poszukiwania 
skradzionych dzieł sztuki i elementów wyposażenia pozostawały bezcelowe wobec 
braku dokumentacji.

Wiele zarzutów dotyczyło AWRSP, właściciela zabytkowych parków. Ich stan 
był katastrofalny już za czasów PGR-ów, a agencja rządowa ten stan pogłębiała. 
W lepszej sytuacji znajdowały się parki zdrojowe i miejskie, którymi zarządzały 
władze samorządowe. Coraz częściej opieką otaczano cmentarze ewangelickie i ży-
dowskie, które przez cały okres powojenny były zaniedbywane i dewastowane.

Ze względu na wcześniejsze znaczne uprzemysłowienie regionu wałbrzyskiego 
istniało na jego terenie wiele zabytków architektury przemysłowej i techniki, jak 
elektrownie wodne, koleje, młyny, mosty drogowe, a przede wszystkim zabyt-
ki związane z górnictwem i hutnictwem. Ogółem w ewidencji znalazło się 136 
obiektów przemysłowych, z tego w rejestrze zabytków 112. W większości nale-
żały one do Skarbu Państwa. Procesy restrukturyzacyjne nie sprzyjały zachowaniu 
przemysłowych przykładów dziedzictwa kulturowego, a ich zniszczeń dopełniały 
kradzieże elementów stalowych przeznaczanych następnie na złom. W tej grupie 
obiektów nie podejmowano prawie żadnych remontów. Na tym tle korzystnie 
wyróżniała się modernizacja mostu św. Jana w Ząbkowicach Śląskich, na którym 
dokonano konserwacji kamiennej balustrady40.

40 Ibidem, k. 104–107.
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Ogólnie gminy lepiej radziły sobie z remontami zabytków, szczególnie w mia-
stach, gdzie istniała duża presja społeczna na takie działania. W przypadku Bielawy, 
Dzierżoniowa, Świdnicy, Świebodzic i Ząbkowic Śląskich, mocno inwestujących 
w restaurowane zabytki, dało się zauważyć budzenie się tożsamości regionalnej 
mieszkańców i wzrost zainteresowania dziedzictwem przeszłości. Obowiązki 
gmin jako właściciela zabytków, a także zarządzającego zespołami o dużej warto-
ści kulturowej nie były jednak należycie wypełniane z braku pieniędzy na utrzy-
manie zdekapitalizowanej zabudowy i infrastruktury kształtującej środowisko. 
Brakowało też programów użytkowych dla opuszczonych lub źle użytkowanych 
obiektów, ponadto niektóre samorządy prezentowały niską świadomość wartości 
powierzonego im mienia.

Zabytki pozostające w gestii Skarbu Państwa były głównie obiektami uży-
teczności publicznej, usług leczniczych i socjalnych. Do nich też zaliczano grupę 
należącą do AWRSP. Przekształcenia własnościowe w przemyśle, lecznictwie 
i rolnictwie przebiegały zbyt wolno lub nie zostały w ogóle zaczęte. Stan taki po-
wodował dalszą degradację obiektów. W przypadku obiektów zabytkowych pozo-
stających w rękach prywatnych w dobrym stanie znajdowały się kościoły, z wy-
jątkiem ewangelickich. Pogarszał się jednak stan kościółków wiejskich, których 
remonty przekraczały możliwości miejscowych społeczności. Wiele problemów 
kreowała zabudowa zagrodowa, ponieważ dochodziło do samowolnej przebudo-
wy elewacji, pozbawiającej budynki ich stylu. Duża liczba domostw położonych 
w pasie przygranicznym i gminach górskich (m.in. Bystrzyca Kłodzka, Lądek-
-Zdrój, Stronie Śląskie) została opuszczona przez właścicieli i ulegała dewastacji. 
Z kolei właściciele kamienic miejskich zderzali się z odbudowami przerastającymi 
ich możliwości finansowe. W grupie ponad 200 zespołów pałacowo-parkowych 
w prywatnych rękach znajdowała się ¼ obiektów, głównie sprzedanych jeszcze 
przed 1990 r. Właściciele nie podejmowali w nich żadnych działań zabezpieczają-
cych, wynikających nie tylko z przepisów ustawy o ochronie dóbr kultury, ale ze 
zwykłego poczucia gospodarności. Zabytki te były sprzedawane za symboliczne 
kwoty osobom nieposiadającym kapitału na renowację. Znane były również przy-
padki wyłudzania kredytów pod zastaw nieruchomości zabytkowych. Ogólnie 
obiekty pałacowe, jak Krasków, Krzyżowa, pałacyk fabrykancki w Nowej Rudzie, 
były wyjątkami, gdzie prowadzono remonty kapitalne. Przytoczone przykłady 
bynajmniej nie świadczyły o szkodliwości prywatyzacji dla zabytków, powinna 
jednak ona przebiegać w sposób kontrolowany, zwłaszcza w przypadku bardzo 
zniszczonych obiektów41.

W 1996 r. Komisja Oświaty i Kultury SSWW wizytowała niektóre obiekty 
zabytkowe w województwie, jak: zespół pałacowo-folwarczny w Dobromie-
rzu, zespoły pałacowo-parkowe w Goczałkowie, Kraskowie, Morawie i Rozto-
ce oraz dworek w Piotrowicach Świdnickich. W wielu wypadkach potwierdziła 
fatalny stan obiektów, a największe zaniedbania w obiektach przejętych przez 

41 Ibidem, k. 108–109.
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AWRSP42. Na wniosek komisji sejmik wałbrzyski w tym samym roku zwrócił się 
do wrocławskiego oddziału AWRSP z prośbą o informację na temat stanu zabytków 
w województwie wałbrzyskim należących do AWRSP, a także o zamierzeniach 
dotyczących ich zagospodarowania i ochrony przed ostateczną degradacją. Agen-
cja tłumaczyła się przejęciem w województwie wałbrzyskim największej liczby 
obiektów zabytkowych ze wszystkich województw Dolnego Śląska w stanie ka-
tastrofalnym – od lat zaniedbanych, opuszczonych i rozkradzionych, zasiedlonych 
przez dawnych pracowników PGR-ów, często z wielopokoleniowymi rodzinami. 
Właśnie lata 1989–1992, kiedy upadały i były likwidowane PGR-y, były okresem 
najbardziej wyniszczającym dla wałbrzyskich zabytków. AWRSP przyjęła trzy 
modele ochrony powierzonego jej mienia zabytkowego: 1) „historyczny”, w któ-
rym całość majątku przechodziła w ręce dzierżawców, którzy je mieli wykupić; 
2) rozdzielający zabudowania od części rolnej, w którym wyróżniano inwestorów 
zainteresowanych przejęciem zabudowań na działalność hotelową i rekreacyj-
ną, szczególnie w pobliżu Wrocławia i Jeleniej Góry, oraz dzierżawców ziemi; 
3) przekazanie nieodpłatne gminom w ramach zadań własnych lub fundacjom. 
Jednocześnie prowadzono prace zabezpieczające przed dekapitalizacją oraz dzia-
łalność promocyjną w skali całego kraju, mającą zachęcić inwestorów do przejęcia 
majątków. Zakończenie prac zabezpieczających planowano w 1997 r., a ostateczną 
sprzedaż w roku 200043.

W 1997 r. Komisja Oświaty i Kultury SSWW, w związku ze staraniem się w Mi-
nisterstwie Kultury i Sztuki o zwiększenie dotacji na ochronę zabytków w Wałbrzy-
skiem, dokonała oceny działań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Komisja 
pozytywnie oceniła fachowość i zaangażowanie konserwatora, zwracając przy tym 
uwagę na niedostatek środków przekazywanych z budżetu centralnego na prowa-
dzenie jego działalności. Wnioskowane kwoty były realizowane zaledwie w 10%, 
co w zestawieniu z liczbą zabytków w województwie było nieporozumieniem. 
Pod względem liczby zabytków Wałbrzyskie zajmowało piąte miejsce w kraju, nie 
licząc zabytków ruchomych, ale pod względem dotacji dopiero 3544. W związku 
z tym stosowne pismo do Generalnego Konserwatora Zabytków prezydium sejmiku 
przesłało we wrześniu 2007 r.45

42 Ibidem, sygn. 63, Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty i Kultury SSWB za I półrocze 
1996 r., k. 72–73; ibidem, sygn. 64, Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury 
SSWB, odbytego w dniu 28 V 1996 r. w Pałacu w Kraskowie Gmina Marcinowice, k. 171–173. Do 
protokołu załączono opis stanu odwiedzanych zabytków (k. 179–183).

43 Ibidem, sygn. 63, Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury SSWB z 9 IX 1996 r., 
Pismo dyrektora Oddziału Terenowego AWRSP we Wrocławiu Wiesława Dominika do przewodni-
czącego Prezydium SSWB Krzysztofa Prędkiego z 26 VIII 1996 r., k. 79–83.

44 Ibidem, sygn. 67, Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury SSWB z 9 VII 1997 r., 
Ocena Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dokonana przez Komisję Oświaty i Kultury SSWB, 
k. 101; ibidem, Informacja na temat środków finansowych na ochronę zabytków w województwie 
wałbrzyskim, k. 202.

45 Ibidem, Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury SSWB z 29 IX 1997 r., Pismo 
przewodniczącego Prezydium SSWB Krzysztofa Prędkiego i przewodniczącego Komisji Oświaty 
i Kultury SSWB Daniela Perskiego do Generalnego Konserwatora Zabytków w Warszawie z 25 IX 
1997 r., k. 103–104.
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Troska o zabytki szła często w parze z chęcią popularyzacji turystyki w regio-
nie. Przykładem takiego ujęcia zabytków była ocena ich stanu dokonana przez 
Komisję Oświaty i Kultury SSWW w 1997 r. Radni odwiedzili wówczas w Ko-
tlinie Kłodzkiej: bazylikę, Kalwarię i Muzeum Etnograficzne w Wambierzycach, 
kościół św. św. Piotra i Pawła w Dusznikach-Zdroju, zespół pałacowy w Ścinawce 
Górnej, pałac w Ratnie Dolnym i skansen w Pstrążnej. Oceny radnych były po-
dobne do już wcześniej przytaczanych. Wnioskowano o jak najszybsze ratowa-
nie obiektów znajdujących się w gestii AWRSP, wprowadzenie prawa własności 
w miejsce użytkowania wieczystego, nieznanego w Europie (delegaci zgłaszali 
„obawy, aby zabytki nie dostały się w ręce obcokrajowców, np. Niemców, dlatego 
zabezpieczenie ich aktami własności jest konieczne”). Domagano się właściwego 
zabezpieczenia i zorganizowanego dozoru, wypracowania systemu sprawdzania 
wiarygodności potencjalnych kontrahentów, wreszcie zagospodarowania zabyt-
ków pod względem turystycznym, co najmniej w 50%. W związku z tym komisja 
zwróciła się do Prezydium SSWW, aby podjęło energiczne działania o pozyskanie 
funduszy na zabezpieczenie zabytków w województwie wałbrzyskim46. Analiza re-
alizacji wniosków Komisji Oświaty i Kultury SSWW z zakresu ochrony zabytków 
wykazała ich realizację tylko częściową, głównie z braku środków finansowych. 
Niemniej współpraca sejmiku z Państwową Służbą Ochrony Zabytków oceniona 
została pozytywnie47.

Podsumowanie 
Problemy dziedzictwa kulturowego i tożsamości regionalnej mieszkańców 

województw jeleniogórskiego, legnickiego i wałbrzyskiego oraz ratowania po-
siadanych zabytków miejskich i wiejskich wielokrotnie były przedmiotem obrad 
sejmików tych województw. Inicjatywy Sejmiku Samorządowego we Wrocławiu, 
jak wsparcie dla Ossolineum, dla Roku Dziedzictwa Kulturowego, stanowiły dla 
nich raczej przykład do naśladowania, w jaki sposób przyczynić się do uratowania 
pamiątek z bogatej przeszłości. Reprezentacje gmin w tych województwach starały 
się zatem w miarę możliwości finansowych restaurować liczne założenia pałacowo-
-parkowe, zamki i rezydencje, zabytki techniki oraz sakralne. W przypadku tych 
ostatnich działania sejmików ograniczały się do pomocy w konserwacji zabytków 
ruchomych, jak ołtarze, obrazy i rzeźby, gdyż budowle z reguły były w dobrej 
kondycji, o ile były one administrowane przez władze kościelne. Trudno było to 
stwierdzić w odniesieniu do obiektów należących wcześniej do PGR-ów, a zarzą-

46 Ibidem, sygn. 68, Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury SSWB z 30 III 1998 r., 
k. 312–315.

47 Ibidem, Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury SSWB z 23 V 1998 r., Analiza 
realizacji wniosków Komisji Oświaty i Kultury Sejmiku przedkładanych do realizacji z zakresu 
ochrony zabytków na terenie województwa wałbrzyskiego (kadencja 1994–1998) za okres od 1994 r. 
do grudnia 1997 r., k. 405–407; ibidem, Informacja o współpracy pomiędzy Państwową Służbą 
Ochrony Zabytków a Sejmikiem Samorządowym Województwa Wałbrzyskiego w latach 1996–1998, 
k. 444–445.
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dzanych w dobie przekształceń przez AWRSP. Skuteczne działania samorządów 
uniemożliwiał często stan prawny obiektów i fakt zamieszkiwania ich przez byłych 
pracowników gospodarstw państwowych.

Na zakończenie warto pokusić się o analizę ilościową i jakościową problema-
tyki dotyczącej dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska poruszanej w ramach 
prac wzmiankowanych sejmików. Zdecydowanie pod tym względem wyróżniał 
się sejmik legnicki, którego dorobkiem było sześć uchwał odnoszących się do 
spraw związanych z dziedzictwem kulturowym zarówno w skali ówczesnego 
województwa legnickiego, jak i całego Dolnego Śląska. Zaznaczyć jednak trzeba, 
że problematyką tą sejmik legnicki zajął się dopiero podczas II kadencji, a więc 
w końcu 1994 r. Na ogólną liczbę 25 sesji w II kadencji trzy były poświęcone temu 
zagadnieniu, przy czym na jednej z nich – wyjazdowej, która odbyła się w Głogo-
wie – zajmowano się wyłącznie odbudową i renowacją zabytków tego miasta48. 
Sprawy dziedzictwa kulturowego, poruszane na pozostałych dwóch sesjach, sta-
nowiły tylko część porządku obrad. Problematyka ta poruszana była również na 
posiedzeniach Prezydium sejmiku, jednak okazjonalnie. Zagadnienia związane 
z dziedzictwem kulturowym w województwie legnickim przygotowywano na po-
siedzeniach Komisji Działań Społecznych i jej podkomisji: Rolnictwa oraz Sportu 
– wszak wiele obiektów zabytkowych znajdowało się na wsi, a spora część z nich 
traktowana była jako potencjalne zaplecze turystyczne.

W przypadku sejmiku jeleniogórskiego stwierdzić należy, że tematyka związana 
z dziedzictwem kulturowym poruszana była na sesjach okazjonalnie, zwłaszcza 
podczas I kadencji, kiedy na 24 sesje tylko podczas jednej dyskutowano na temat 
zabytków w województwie jeleniogórskim. Nieco lepiej było podczas II kadencji, 
kiedy dyskusje dotyczące dziedzictwa kulturowego podjęto na czterech sesjach 
spośród 27. Jednak i w tym wypadku nie było ani jednej sesji poświęconej wy-
łącznie tym sprawom. Pod koniec II kadencji w latach 1997–1998 większą ak-
tywność wykazywała Komisja Problemów Wsi, jednak, jak się wydaje, w obliczu 
przygotowywanej reformy administracyjnej kraju tematyka ta stała się dla delega-
tów drugorzędna. W sejmiku jeleniogórskim nie zapadły również żadne uchwały 
w sprawach dziedzictwa kulturowego.

Z kolei sejmik wałbrzyski na żadnej z 29 sesji I kadencji i z 28 sesji II kadencji 
nie zajął się tematyką dziedzictwa kulturowego, natomiast pięciokrotnie dyskuto-
wano o tym na posiedzeniach Komisji Oświaty i Kultury podczas II kadencji. Ze 
względu na specyfikę problemu i znaczenie, jakie dla promocji województwa miał 
Zamek Książ, sporo uwagi poświęcano w miarę potrzeby temu zabytkowi i przed-
sięwzięciu gospodarczemu, jakim było „Przedsiębiorstwo Książ”.

Doszukując się przyczyn braku znacznego zaangażowania się radnych tych 
trzech sejmików w sprawy dziedzictwa kulturowego, wskazać należy okoliczno-
ści niekorzystne dla tego rodzaju przedsięwzięć. Okres transformacji ustrojowej 
w Polsce przyniósł problemy związane z wprowadzaniem gospodarki rynkowej, 

48 W I kadencji odbyło się 26 sesji sejmiku.
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a restrukturyzacja i prywatyzacja zakładów pracy wiązała się często z rosnącym 
bezrobociem. Problemy przeżywały również służba zdrowa i system opieki spo-
łecznej. W związku ze wzrostem przestępczości pospolitej znacznie pogorszył 
się poziom bezpieczeństwa. Samorządy przygotowywały się także do przejęcia 
przedszkoli i szkół. Właśnie te społeczne problemy, przy braku wystarczających 
środków finansowych, były traktowane przez sejmiki priorytetowo, na dalszy plan 
natomiast schodziły sprawy kultury, w tym dbałość o dziedzictwo kulturowe.

Mimo piętrzących się przede wszystkim trudności finansowych sejmiki, zaj-
mując się zabytkami, w znacznym stopniu inicjowały i wzmagały identyfikację 
społeczności lokalnych z „małą ojczyzną”, tak słabo wcześniej zauważalną i oswo-
joną. Popularyzacji zjawiska służyły coraz częstsze wystawy, seminaria i edukacja 
regionalna w szkołach. W związku z renowacją zabytków i rozwojem turystyki 
rysowała się możliwość współpracy zagranicznej, przede wszystkim z Niemcami, 
jak również z Czechami. Te czynniki sprawiły, że zarówno dolnośląskie samorzą-
dy, jak i mieszkańcy tych terenów z coraz mniejszą obawą postrzegali region jako 
historyczny tygiel trzech kultur i tradycji: polskiej, niemieckiej i czeskiej.

ARTUR KAMIŃSKI

THE VOIVODESHIP SEJMIKS OF JELENIA GÓRA, LEGNICA 
AND WAŁBRZYCH IN THE CONTEXT OF LOWER SILESIAN 

CULTURAL HERITAGE IN THE 1990–1998 PERIOD

The author delves into the issue of protection of cultural heritage in the voivodeships of Jelenia 
Góra, Legnica and Wałbrzych by the sejmiks (local councils) of said voivodeships active between 
1990 and 1998. The sejmiks were the representatives of municipalities, they considered preserving 
the keepsakes of the past to be their priority, they were most concerned with both town and village 
architecture, both lay and Church architecture, as well as movable relics which constituted furnishings 
of churches, palaces and mansions. Much attention was paid to the description of contacts with the 
services for protection and conservation of relics, which were responsible for their proper restitution 
and maintenance and with the voivodeship authorities, which had significant influence in regards to 
gathering the necessary financial capital for the needed tasks. The contact with the Agency for Ag-
ricultural Ownership in State Treasury was considered to be important, as the Agency governed the 
lands formerly belonging to State Agricultural Farms (PGR).

The issue of spreading the knowledge of multi-national and multi-cultural past of Lower Silesia 
in the context of “cultural heritage” and “regional identity” among local communities, especially 
school pupils, was discussed as well. An important gain resulting from the changing approach to lo-
cal history was the development of tourism and international contacts (primarily with Germany and 
the Czech Republic), which was very important for the region during the times of change of political 
and social change in Poland.

Translated by Maciej Zińczuk
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ARTUR KAMIŃSKI

DIE SEJMIKI VON JELENIA GÓRA (HIRSCHBERG), LEGNICA (LIEGNITZ) 
UND WAŁBRZYCH (WALDENBURG) UND DAS KULTURELLE ERBE 

NIEDERSCHLESIENS IN DEN JAHREN 1990–1998

Der Autor untersucht den Schutz des kulturellen Erbes der Wojewodschaften Hirschberg, Liegnitz 
und Waldenburg durch deren Selbstverwaltungskörperschaften (Sejmiki), die in den Jahren 1990–
1998 arbeiteten. Die Vertretungen der Gemeinden, die die Sejmiki damals darstellten, verstanden die 
Rettung von historischen Denkmälern – sei es städtische, ländliche profane und kirchliche Architek-
tur, oder aber auch mobile Denkmäler, die vor allem zur Ausstattung von Kirchen, Schlössern und 
Herrenhäusern gehörten – als eine ihrer bedeutendsten regionalen Aufgaben.

Viel Aufmerksamkeit wird im vorliegenden Beitrag der Beschreibung der Kontakte mit den 
Dienststellen des Denkmalschutzes und der Denkmalkonservierung gewidmet, die für die entspre-
chende Renovierung und Konservierung verantwortlich zeichneten, sowie mit den einzelnen Ver-
waltungsstellen der Wojewodschaften, die einen bedeutenden Einfluss auf die Zuteilung finanzieller 
Mittel für die beabsichtigen Arbeiten hatten. Ebenfalls für wichtig werden die Denkmäler betreffen-
den Kontakte mit der Agentur für den staatlichen Agrarbesitz (Agencja Własności Rolnej Skarbu 
Państwa) angesehen, die über die Vermögenswerte der ehemaligen Staatlichen Landwirtschaftsbe-
triebe (PGR) verfügte.

Darüber hinaus wird die Popularisierung der multiethnischen und multikulturellen Vergangenheit 
Niederschlesiens innerhalb der lokalen Gesellschaft, vor allem innerhalb der Schuljugend, im Kontext 
der Schlagwörter „kulturelles Erbe“ und „regionale Identität“ besprochen. Ein großer Vorteil, der sich 
aus der veränderten Haltung gegenüber der lokalen Geschichte ergab, war schließlich die Entwicklung 
des Tourismus sowie die grenzüberschreitenden Kontakte (vor allem mit Deutschen und Tschechen), 
die während der Transformationsprozesse für die Region von großer Bedeutung waren.

Übersetzt von Waldemar Könighaus




