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Zakończył się konkurs pod nazwą: „Mój album rodzinny – moja historia”. Dolny Śląsk dla większości przybyszów 
nie był Ziemią Obiecaną. Wielu kojarzył się zrazu bardziej z tymczasowym miejscem pobytu niż z ojczystym do-
mem. A mimo to powstało tu miejsce niezwykłe. Między Górą Śląską a Międzylesiem, między Oławy i Zgorzelca 

toczyło się życie - często niełatwe, lecz barwne i obfitujące w małe i wielkie wydarzenia. Odbudowa po zniszczeniach 
wojennych, a potem budowa nowych osiedli , fabryk , instytucji oświatowych i kulturalnych. Powstały też nowe zjawiska 
kulturowe i obyczajowe. Powstała nowa, dolnośląska społeczność.

Konkurs pokazał to życie. Pokazał ludzi którzy odeszli i tych, którzy jeszcze żyją wśród nas. To ci, którzy tu 
przyjechali i których młodzieńcze lata przypadły na ten trudny okres. Swoją młodość kształtowali w nowej 
rzeczywistości, zdobywali umiejętności, wiedzę i wykształcenie. Na kartach albumów, których fragmenty teraz 

publikujemy, znaleźć możemy tych ludzi. Ale prace te pokazują o wiele więcej: naszą historię, historię Dolnego Śląska 
i Dolnoślązaków.
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Tamte lata, tamte dni

Przejdź się wypalonymi tunelami ulic. Zajrzyj w zrujnowane podwórka, na których już rozpo-
częło się życie. Wsiądź do tramwaju, który już nie jest kremowy jak w Breslau – tylko niebiesko-
-biały, jak we Wrocławiu. Tuż za rogiem już widać tory kolejki, którą wiozą gruz z wypalonych 
kamienic. Już widać fundamenty nowych domów na Świdnickiej, już oczyszczona została fasada 
wrocławskiego ratusza.

Zniszczona stolica

Trzy dni po kapitulacji Festung Breslau  (Niemcy ogłosili miasto  twierdzą i bronili do 6 maja 1945 r.) do 
Wrocławia przyjechali przedstawiciele polskich władz. Na czele misji stał Bolesław Drobner, późniejszy 
pierwszy prezydent miasta. Ukończył chemię na Uniwersytecie Jagiellońskim, z której otrzymał doktorat. 

Od 1898 działał w Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego, a następnie w Polskiej 
Partii Socjalistycznej. Opowiadał się za współpracą z Komunistyczną Partią Polski. Po najeździe sowieckim na 
Polskę 17 września 1939 aresztowany przez NKWD i więziony. W 1943 został uwolniony i wszedł do władz 
Związku Patriotów Polskich oraz PKWN (kierownik Resortu Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia PKWN). 
W 1945 (do czerwca) pierwszy polski prezydent Wrocławia (powołany 14 marca, jeszcze przed wkroczeniem 
Armii Czerwonej do miasta, urzędowanie mógł praktycznie rozpocząć dopiero po kapitulacji Festung Breslau, 
w maju). Współorganizator polskiej administracji. Opowiadał się za przekształceniem Wrocławia w miasto 
wydzielone. Chciał stworzyć system gospodarczy eliminujący obieg pieniędzy (tzw. republika drobnerowska), 
co było jednym z głównych czynników, które zadecydowały o pozbawieniu go tej funkcji.
Miasto zastali zniszczone. Z ponad 30 tys. domów ponad 20 tys. stanowiło ruiny. Zniszczenia dokonały nie tyle 
oblegające od lutego miasto, wojska radzieckie ile sami Niemcy, którzy nie tylko wysiedlili ludność ale zamieniali 
każdy dom w punkt oporu. Podpalano całe kwartały ulic, wyburzono dzielnicę uniwersytecką w okolicy placu 
zwanego Gwiazdą Szczytnicką, by wybudować lotnisko, znane dzisiaj jako Plac Grunwaldzki.
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Tak naprawdę najmniej zniszczeń dotknęło okolice dzisiejszego Nadodrza, a także ulic Poniatowskiego i Jedności Na-
rodowej. Dlatego na ulicy Poniatowskiego właśnie ulokowała się ekipa prezydenta Drobnera. W tym rejonie powstają 
pierwsze szkoły i instytucje publiczne.Miasto długo jeszcze płonęło. Uszkodzone były wszystkie media miejskie. Po-
łowa ulic była zasypana.W ślad za jego ekipą do miasta przybyli też przedstawiciele świata nauki. Głównie z dawnych 
uczelni lwowskich. Ich pierwszym zajęciem było gaszenie pożarów. Breslau był prężnym ośrodkiem akademickim. 
Polscy naukowcy zastali jednak obraz tragiczny. Z ponad 100 uczelnianych budynków zniszczonych było ponad 70 
proc. W pożarach zniszczeniu ulegały nie tylko mury ale też bezcenne zbiory. W pożarze biblioteki uniwersyteckiej 
Na Piasku ginie bezpowrotnie 300-tysięczny księgozbiór.  Pożar zniszczył też Zamek Królewski przy dzisiejszym placu 
Wolności.
Na tymże placu odbyła się 26 maja 1954 roku defilada, w której przemaszerowali żołnierze 10. Sudeckiej Dywizji Pie-
choty. Na koniec szwadron ułanów. Pod kopyta koni rzucono sztandary niemieckich oddziałów. 
Większość dolnośląskich miast i miasteczek uniknęło wojennych zniszczeń. Dlatego przez pewien czas władze woje-
wódzkie mieściły się w Trzebnicy a potem w Lignicy (tak nazywano dzisiejszą Legnicę).

Ze świata czterech stron

Ponad 20 proc. mieszkańców Wrocławia przyjechało tutaj z kresów wschodnich. Największa reprezentacja – to 
mieszkańcy województwa lwowskiego. Reszta migrantów pochodziła z warszawskiego, kieleckiego, rzeszow-
skiego, łódzkiego i wreszcie Wielkopolski. W sumie w 1947 roku ponad 75 proc. mieszkańców Wrocławia – to 

byli Polacy. Reszta – Niemcy. 

Niemcy w stolicy Dolnego Śląska i w wielu dolnośląskich miasteczkach mieszkali jeszcze do końca lat 50-tych. 
Mieli własne stowarzyszenie i własną prasę. Na terenie województwa akcja osiedleńcza odbywała się trochę 
inaczej. Wieś zaludniało najwięcej mieszkańców  województw Polski centralnej i wschodniej, ale wiele enklaw 

– to przesiedleńcy zza Buga. Przyjeżdżali mieszkańcy całych wsi i osiedlali się w poniemieckich wioskach. Przywozili 
ze sobą nie tylko dobytek i zwierzęta ale też przedmioty kultu. Razem z ludnością bowiem przyjeżdżali na te ziemie 
kapłani.
Po akcji Wisła na terenie województwa wrocławskiego znaleźli się Łemkowie z Bieszczad. Do dzisiaj w Lubinie odbywa 
się coroczna łemkowska watra. W  pobliżu Dzierżoniowa osiedlili się reemigranci polskiego pochodzenia z Rumunii, 
w okolicach Bolesławca zamieszkali Polacy z Jugosławii. Do Wałbrzycha trafiło sporo górników naftowych z okolic 
Borysławia. To nie ważne, że nie mieli pojęcia o pracy w kopalniach węgla. W papierach było: górnik, więc do gór-
nictwa trafiali. 
W Wałbrzychu zamieszkali też reemigranci z Francji.  Jedną z kopalń nazwano więc imieniem komunisty francuskiego 
Maurice Thoreza.Po rewolcie pułkowników w Grecji na Dolnym Śląsku osiedlono wielu komunistów greckich, którzy 
musieli uciec ze swojego kraju przed prześladowaniami. Zamieszkali nie tylko we Wrocławiu ale też w Pieszycach 
i Zgorzelcu.

Wszystko było pierwsze

Wrocław – stolica Dolnego Śląska lizał powojenne rany. Na początku wszystko było pierwsze. Pierwszy tram-
waj ruszył w sierpniu 1945 r. Z przystanku na Biskupinie. Motorniczym był Niemiec – ale miał rogatywkę, 
konduktorem - Polak. Jak pisano w gazecie Pionier pasażerami byli głównie zdziwieni Niemcy. Na placu 

Słowiańskim kończył się ten kurs, a wydarzenie było na tyle ważne, że przez lata pobliska knajpa nazywała się: „Pod 
jedynką”. Jeszcze w 1946 roku wozy miały okna zabite dyktą więc  „Słowo Polskie” nie bez zgryźliwości pisało, że wro-
cławskie tramwaje składają się z motorniczego, konduktora i powietrza. Prędko też przemalowano wozy z kremowych 
na niebiesko. Kolor nie tyle wybrali wrocławianie ile życie. Po prostu takiej farby było najwięcej na składzie.Lata 40. 
To też jeden wielki najazd różnej wody kombinatorów zwanych szabrownikami. Wprawdzie trudno było dorównać 

MIEJSCE 2 
w konkursie 

„Mój album rodzinny - moja historia”

Małgorzata Murawska

Kliknij w obrazek by uruchomić multimedialną  
prezentację

kliknij by przejść do pełnego 
widoku nagrodzonej pracy






„Mój Album Rodzinny - Moja Historia” - ebook multimedialny

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Wrocław 2013.

szabrownikom w czerwono-armijnych mundurach, którzy wywozili do Związku Radzieckiego nie tylko cenne 
dobra ruchome ale wyposażenie fabryk, a nawet trakcję kolejową. Ten masowy szaber spowodował sprzeciw 
ówczesnego ministra ziem odzyskanych Władysława Gomułki i poniekąd przyczynił się do jego późniejszej 
politycznej zsyłki.
Wrocławski szaber-plac mieścił się na placu Grunwaldzkim. Można tam było kupić i sprzedać wszystko. Od 
żywności po porcelanę, bieliznę , odzież, dywany, sztućce i obrazy. A wszystko było poniemieckie. Uciekający 
przed wojskami radzieckimi lub wysiedlani przez swoje władze Niemcy zostawiali w domach i mieszkaniach 
najczęściej cały dobytek. Na plac trafiało wszystko czego całe ekipy szabrowników nie wywiozły do, jak wtedy 
mówiono, centralnej Polski. A handlowano towarem za towar. Pieniądz nie był w cenie. W latach 40. handel 
kwitł też na ulicy Ogrodowej (dzisiaj Piłsudzkiego). 
Drugie i znacznie dłużej działające targowisko mieściło się na tzw. placu Nankiera. Aż do lat 60-tych, kiedy to 
zabudowano ten teren , tworząc plac nazwany: Nowy Targ,  który podzielił teren dawnego szaber-placu . Przez 
lata wrocławianie jeździli potem na Krakowską –ale to już nie było to.
A czego tam nie było. Z moją mamą jeszcze pod koniec lat 50-tych chodziliśmy tam, żeby kupić prawdziwy ser, 
śmietanę i masło. Wszystko przywoziły kobiety z okolicznych wiosek a prasa kobieca radziła, jak sprawdzać, 
czy śmietana nie jest zafałszowana mąką. Raz na miesiąc mama kupowała rarytas, żywego kurczaka, który 
przywiązany za nogę kilka godzin paradował po kuchni nim… ugotowano rosół.
Na placu Nankiera była odzież z amerykańskich paczek, oliwa z Unry. Grało się w 3 karty, nie brakowało mu-
zyków i… pijawek. Ten klimat zresztą zachował się w dłużej w hali targowej, niestety tylko do jej remontu już 
w latach 70-tych.

W 1948 roku we Wrocławiu odbył się kongres zjednoczeniowy polskiej młodzieży. W dawnym kinie 
Śląsk – dzisiaj budynek teatru muzycznego Kapitol , 21 lipca powstał Związek Młodzieży Polskiej. 26 
sierpnia rozpoczął się we Wrocławiu Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju. Wtedy 

to do Wrocławia przybyli: Pablo Picasso, Paul Eluard, Irena Joliot-Curie. I wtedy Wrocław jako miasto trafił 
do światowych mediów chyba po raz pierwszy. Odbyła się też we Wrocławiu konferencja plenarna Episkopatu 
Polski.

Największym jednak wydarzeniem była Wystawa Ziem Odzyskanych. Miała ona pokazać gospodarczy  
dorobek tych terenów, osiągnięcia Polski Ludowej na ziemiach poniemieckich. Odwiedziło ją ponad  
1,5 miliona gości. Każdy pracownik na Dolnym Śląsku mógł się zwolnić z pracy, by obejrzeć wystawę. 

Jej pozostałości przejęło potem otwarte w tym samym roku wrocławskie Zoo, pawilony powystawowe wyko-
rzystano jako pawilony dla zwierząt lub powierzchnie magazynowe. Przez wiele lat jeździła po terenach powy-
stawowych w zoo kolejka. Nie wiem, czy dla mnie nie bardziej atrakcyjna niż same zwierzaki.
Dzisiaj po wystawie pozostała jedynie iglica. Miała być symbolem polskiego miasta, polskiego regionu. Umiesz-
czone na jej szczycie obracające się zwierciadła rzucały refleksy na wystawę, Halę nazwaną Ludową i Pawilon 
Pięciu Kopuł, w którym swoją siedzibę znalazła Wytwórnia Filmów Fabularnych. Zwierciadła były niezbyt 
szczęśliwe. Popękały i groziły wypadkiem. Nie bardzo było wiadomo – jak je  zdemontować… Dopiero dwaj 
alpiniści wspięli się na konstrukcję i wykonali tę karkołomną pracę…  Cała akcja trwała kilka dni i wyżywienie 
dostarczać trzeba było alpinistom na linach. Podobnie z produktami trawienia…

Cały naród

Lata 50. To przede wszystkim okres wyburzania miasta. Stworzono Miejskie Przedsiębiorstwo 
Rozbiórkowe. Cała odzyskana z rozbiórki cegła wysyłana była do Warszawy. Cały naród budował swoją 
stolicę. Tymczasem cegły brakowało na budowę Kościuszkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, pierwsze-

go w mieście przedsięwzięcia mieszkaniowego. Potem ruszyła budowa  domów pomiędzy ulicami Świdnicką 
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i Szewską. Dopiero na skutek  interwencji  u prezydenta Bieruta ruszyła w roku 1950 odbudowa wrocławskiego Ratusza. 
Tymczasem całkiem sprawnie postępowały prace rekonstrukcyjne na Ostrowiu Tumskim i w wielu zabytkowych 
wrocławskich świątyniach.Wrocławskie tramwaje jeździły po… warszawskich szynach.  Jak pisała Maria Dąbrowska 
-Wrocław był: „domem, skąd ktoś wyjechał”.  Miasto wyglądało jak wielka wioska. Morze gruzów wymagało pieniędzy. 
We Wrocławiu Miejska Rada Narodowa ustanowiła w 1954 roku podatek miejski na uporządkowanie miasta. Na prze-
ciętną rodzinę wypadało po 5 złotych. Pierwsze środki wykorzystano na założenie skweru między ulicami: Stalingradzką 
a Bogusławskiego. Stalingradzka – to wcześniejsza Ogrodowa, a później Świerczewskiego, obecnie Piłsudzkiego. Zresztą 
lata 50. to okres zamętu w nazewnictwie ulic na całym Dolnym Śląsku. Po śmierci Stalina ulice imieniem generalissimu-
sa, a także Stalinogrodzkie  (Katowice nazwano Staninogrodem), Stalingradzkie itp. musiały szukać nowych patronów. 

Dolny Śląsk był  młody. Statystyki pokazywały ciekawe zjawiska. Ponad 38 proc. mieszkańców regionu stano-
wiły w roku 1955  dzieci i młodzież do 17 roku życia. 10 proc. to ludzie po sześćdziesiątce.  Stopa przyrostu 
naturalnego sięgała 33 promili. Znacznie więcej, niż w innych częściach kraju. W 1955 roku przyszły na świat 

wrocławskie czworaczki.Ale koniec lat 50. to też początek wielkiej miedzi. Odkrycie, dokonane przez zespół dr. Jana 
Wyżykowskiego 23 marca 1957 r., było jedną z największych sensacji geologicznych drugiej połowy XX wieku oraz 
początkiem zmian oblicza regionu. 

Wrocławskie podwórka

Ten młody Wrocław bawił się na nie tylko na podwórkach zagospodarowanych byle jak kamienic  ale też wśród 
ruin. Wrocławskie podwórka. Pamiętam te z ulicy Pułaskiego. Otoczone zewsząd kamienicami z zasypanym 
basenem przeciwpożarowym pośrodku. Dzisiaj wydaje się tak małe ( jeszcze jest, bo władze nie wyburzyły pla-

nowo) wtedy stanowiło cały „ Ogromny świat”. W świecie tym ciągnąłem drewnianą ciężarówkę za sznurek a na pace 
leżał dorodny zezwłok szczura. Obok, z tyły piekarni parskały dwa konie, wyprzężone z furgonu. Wczesnym rankiem 
ciągnęły wóz z pieczywem. Konny transport królował wtedy na ulicach Wrocławia. Teraz mogłem w tajemnicy przed 
mamą dać im kawałek jabłka. Jabłko było rarytasem podwórkowym Częściej dzieciaki zajadały się chlebem z cukrem. 
Kromkę wcześniej pokropiono wodą, żeby cukier nie zwiało. Bardziej ekskluzywna była wersja ze śmietaną i cukrem 
a już rozpustą: masło i cukier.

Często też paradowaliśmy z chlebem posmarowanym smalcem. Od święta chodziło się do prywaciarza. Miał sklep 
warzywno-spożywczy z ogromnymi, czerwonymi lizakami i, o zgrozo, gumą do żucia. Pokryta dużą warstwą 
polewy smakowała po chwili jak opona, ale ten smak pozostanie mi do dzisiaj. Tak jak czerwonej lub zielonej 

oranżady.Ruiny były znakomitym miejscem moich zabaw. Znaleźć można było niemieckie hełmy, pasy żołnierskie itp.  
Trochę później w latach 60-tych mieszkałem na ulicy Tomaszowskiej. Nie było tam podwórza, gdyż zagospodarowane 
było na ogródki przydomowe. Dlatego miejscem zabaw były ruiny w rejonie dzisiejszych ulic: Kamiennej i Wieczystej.  
Tam też  miejscem naszych wypraw był cmentarz położony między ulicami Borowską i Ślężną.  
Porozbijane grobowce, puste alejki cmentarne. Można było bawić się tam oczywiście…  w wojnę. Ruiny miały też jeszcze 
jedną tajemnicę. Niewypały. Niestety, po wypadku jakiemu uległ jeden z moich kolegów z ulicy ( bo podwórko było 
zaogródkowane)  kiedy to stary granat wybuchł poważnie go raniąc, działalność moja musiała ograniczyć się do okolic 
domu. 

Wtedy to ofiarą naszych zabaw padł świniak Szymona. Dozorca – nazywany tak z lwowska Szymonem, jak 
wielu wrocławian chował dorodnego prosiaka. Wypuściliśmy któregoś dnia zwierzę, które radośnie pognało  
w kierunku Dworca Głównego. My za nim. Niestety zwierzę okazało się być szybsze i sprytniejsze. Zostało 

zaaresztowane przez służbę ochrony kolei , na którymś z peronów i nie bez targu oddane właścicielowi.  A my, przez 
wiele dni, niezbyt swobodnie siadaliśmy na dowolnych krzesłach i taboretach.Jeszcze jednym walorem ruin byli Cyganie. 
Co roku wiosną obozowali w pobliżu ulicy Ślężnej. Chodziłem wtedy do 4. klasy, Mieszkaliśmy już na Krzykach ale 
jeszcze dojeżdżałem na zajęcia do Szkoły Podstawowej nr 59, która wtedy mieściła się w jednym stojącym do dzisiaj 
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czerwonym budynku razem ze szkoła nr 77.  Wysiadałem z tramwaju, z siódemki,  na Powstańców i przez gruzy 
szedłem do szkoły. A wiosną najczęściej zamiast na lekcje – trafiałem do taboru.  

Chodziłem też z rodzicami do kina na poranki a do Teatru Lalek lub do Polskiego gdzie często grano sztuki 
dla dzieci i młodzieży, z ciocią Janiną. Miejscem wypraw było też kąpielisko na Niskich Łąkach i pergola 
przy Hali Ludowej. Po stawie kursowały kajaki,  a że trudno byłoby w nim utopić się myszy – to kajakami 

pływałem jako dziecko. Wynajmowało się łódkę na kwadrans, pół godziny lub godzinę a gdy mijał czas kapitan 
przystani gromko przywoływał kajak: dziesiątka do pomostu…” 

Telewizja Wrocław

Moje dzieciństwo – to wieczory spędzane przy radioodbiorniku. Szczególnie w soboty, kiedy nadawali 
„Matysiaków” i w niedziele, przy „Podwieczorku przy mikrofonie”.  Ojciec  słuchał też Wolnej Europy 
ale mnie wtedy te audycje jakby mniej interesowały. W 1957 roku wielka technika trafiła na ulicę 

Pułaskiego. W październiku Związek Radziecki wystrzelił w kosmos pierwszego satelitę. Sputnik 1 okrążył ziemię 
400 razy. Był widoczny. Tak twierdzą astronomowie. Ja pamiętam tylko dachy pełne ludzi. Na dachach kamienic 
ul. Pułaskiego, podejrzewam, że na wielu dachach w Polsce stali ludzie i starali się wypatrzyć błyszczący punkt 
prędko przesuwający się po nieboskłonie w październikowy wieczór. Nie wiem, czy widzieli… Ja nie pamiętam, 
chociaż byłem z ojcem  na tym dachu. O leci, zobacz taki błyszczący, o leci…
W lutym 1958 roku zaczął się na Dolnym Śląsku etap telewizji.  Rok wcześniej powołany społeczny komitet budo-
wy Wrocławskiego Ośrodka Telewizyjnego zaapelował do dolnośląskich zakładów o pomoc finansową. Potrzebne 
były dewizy na zakup urządzeń nadawczych.  I już Pafawag dał 15 tys. dolarów, kopalnie wałbrzyskie: Mieszko, 
Viktoria i Thorez oraz Nowa Ruda i Słupiec – 50 tys. W zamian załogi miały otrzymać dodatkową pulę odbior-
ników telewizyjnych. 
I tak 2. lutego 1958 roku, po południu mieszkańcy w sumie ponad 60 proc. województwa mogli odebrać sygnał 
ze Ślęży. Nadawano program Telewizji Katowice. Dopiero w roku 1960 odbieraliśmy też program z Warszawy. 
Szczęśliwców – telewidzów  było nie tak wielu. Pieniądze ludzie mieli ale brakowało odbiorników. Mimo przyrze-
czeń – pisała prasa – Warszawskie Zakłady telewizyjne nie śpieszą się z przydziałem aparatów. Trzeba koniecznie 
dodać, że telewizory były na… talony.

Mój ojciec kupił telewizor w 1959 roku. I wtedy mieliśmy okazję uczestniczyć w nowym wydarzeniu towarzyskim. 
Bodajże od 19.00 do 22.00 przychodzili do nas sąsiedzi, którzy nie mieli jeszcze szczęścia w postaci telewizora. 
Koniecznie z własnymi krzesłami. I oglądało się telewizję z tym, że na filmach musiałem odwracać się do ściany, 
kiedy aktorzy łączyli usta w pocałunku.
Na ekranie telewizora Szmaragd, na licencji znanego koncernu zachodnioeuropejskiego, oglądałem też transmisje 
z olimpiady w Rzymie. I wyścig pokoju, który od 1948 roku często gościł we Wrocławiu.
Wyścig Pokoju był w tych latach wydarzeniem bez precedensu. Rozmawiało się o nim w szkole, w pracy , w tram-
waju. Przez kilka lat cała Polska znała Królaka, który pompką przywalił zajeżdżającemu mu drogę reprezentantowi 
ZSRR , tak jak potem nazwiska Szurkowskiego czy Szozdy. Na ulicy graliśmy wtedy kapslami od piwa w wyścig. 
Narysowana kredą droga wiła się meandrami i jakże często kapsel wypadał z trasy i dyskwalifikował zawodnika.
Dziewczyny w tym czasie grały w klasy lub skakały na skakance. 

Variola Vera

Lata 60. we Wrocławiu zaczęły się dramatycznie. W czerwcu 1960 roku 3 duże pioruny uszkodziły wieżę 
Św. Elżbiety i wieżę melioracyjną przy ul. Kowalskiej.  Na wieży kościelnej wybuchł pożar, szybko zresztą 
ugaszony. U zbiegu ul. Dubois i Kurkowej piorun uderzył w drzewo i korona zwisła nad trakcją elektryczną. 
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W lutym 1962 przeszła nad regionem wichura. We Wrocławiu uszkodziła ona trakcję tramwajową, linie elektryczne , 
pozrywała dachy. Padał śnieg i biły pioruny. W styczniu 1963 roku zaatakowała region zima, wtedy nazywano ją stu-
lecia. Sparaliżowała region. Pamiętam, że zamknięto szkoły i zamiast na zajęcia chodziłem ślizgać się na staw w Parku 
Południowym. Na łyżwach dokręcanych do zwykłych butów. Ale cały region był intensywnie odśnieżany. W białych 
niedzielach brały udział załogi zakładów pracy, członkowie komitetów blokowych wreszcie uczniowie szkół średnich. 

Ale prawdziwa tragedia dotknęła miasto latem 1963 roku. Agent służb specjalnych wizytujący polskie pla-
cówki dyplomatyczne w Indiach po powrocie do Wrocławia skarżył się na bóle mięśni i gorączkę. Położono 
go w maju we wrocławskim szpitalu MSW przy ul. Ołbińskiej. Badania krwi wykazały podejrzenie malarii 

i potwierdziły to badania w Zakładzie Medycyny Tropikalnej w Gdańsku. W czerwcu wyszedł ze szpitala. Nikt nie 
wiedział, że był nosicielem wirusa, który prędko zaatakował miasto.Najpierw zachorowała salowa, która sprzątała se-
paratkę agenta w szpitalu. Potem do szpitala trafiła jej córka. Zmarła ale nikt nie rozpoznał jeszcze wirusa czarnej ospy. 
Nie rozpoznano go też u jej brata i u lekarza, który leczył go. Na ślad prawdziwej ospy naprowadził służby medyczne  
czteroletni chłopczyk, u którego po przebytej wiatrówce wystąpiły wykwity. 
Zamknięto najpierw 3 szpitale, zarządzono przymusowe szczepienia. Izolowano osoby podejrzane o chorobę w ośrod-
ku w Szczodrem i w zamkniętych szpitalach . Zamknięto miasto. Na rogatkach pojawiły się tablice: Zakaz wjazdu 
osobom nie szczepionym na ospę. W lipcu, jak co roku byłem na koloniach w Łebie. Po powrocie, jeszcze w pociągu, 
zostaliśmy zaszczepieni i dopiero wtedy pociąg wjechał na dworzec.
Na ulicach było pusto. Mimo upalnego lata nieczynne były baseny, kąpieliska. Ludzie unikali  kontaktów. Klamki 
w przychodniach, urzędach, w tramwajach i autobusach owinięte były gazą nasączoną chloraminą. Wszędzie umiesz-
czono napisy: Witamy się bez podawania rąk.  9 września odwołano alarm.  Bilans epidemii był tragiczny. 99 osób 
zachorowało a 7 zmarło. Ale gdyby nie , dobrze zorganizowana akcja – mogło być gorzej.
22 marca  1966 roku przechodnie na placu Grunwaldzkim usłyszeli huk a potem zobaczyli, jak wali się budowany 
gmach Wydziału Melioracji Wyższej Szkoły Rolniczej.  Miał już 5 kondygnacji i 72 metry długości. Pod gruzami zgi-
nęło 10 robotników. 

Akcja ratownicza trwała kilka dni. Ostatniego z robotników znaleziono po dwóch dniach. W akcji brało udział 
prawie 1000 żołnierzy, milicja, straż pożarna i robotnicy. Przyczyną katastrofy były błędy w montażu i zła 
jakość materiałów. 10 maja 1967 roku podczas żakinady tłum oblega Wzgórze Partyzantów. Ma się odbyć ża-

kowskie wesele. Młodzież oblega całe wzgórze, górny taras. Wszyscy chcą widzieć inscenizację. Stają na ławkach. Jedna 
z nich przewraca się, uderza w balustradę. Kamienne odłamki wybijają dziurę w schodach, które walą się do piwnic. 
W wyniku wypadku 1 osoba zmarła, kilkadziesiąt odniosło poważne obrażenia.13 grudnia1967 roku wydarzyła się 
największa katastrofa tamtej dekady. Iwiny koło Bolesławca zostały zalane  wodą i błotem ze zbiornika odpadów gór-
niczych ( woda, zmielone skały) kopalni miedzi Konrad należącej do KGHM. Wał został przerwany niedaleko poste-
runku kolejowego. Woda i błoto wyrzuciła na kilkadziesiąt metrów wagony towarowe, zalała błyskawicznie domostwa,. 
Zginęło 18 osób, ponad 50 było rannych.  Zalane błotem pola, uszkodzone trakcje energetyczne i drogi. W niektórych 
miejscach warstwa błota sięgała 15 metrów.  Na pomoc ruszyło wojsko, straż pożarna, służba zdrowia i  mieszkańcy 
regionu, którzy zbierali żywność i odzież dla ofiar.

Rewolucja o krok

Lata 60. We Wrocławiu zapisały się swoistą rewolucją kulturalną. Nie mylić z chińską. Wrocław stał się ośrod-
kiem kulturalnym liczącym się w Polsce a nawet w świecie. Światową sławę zyskał zespól wrocławskiego te-
atru Pantomimy Tomaszewskiego. Założony wprawdzie w latach 50-tych, na szczyt światowej sławy wspiął się 

w następnym dziesięcioleciu. . Na deskach wrocławskich teatrów: Polskiego, Rozmaitości i Żydowskiego grali wtedy 
najlepsi aktorzy, których dopiero potem zassała Warszawa i… Kraków. Aktywną działalność rozpoczął teatr 13 rzędów 
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Grotowskiego. Wreszcie studencki teatr Kalambur Litwińca, gdzie organizowano międzynarodowy festiwal 
teatrów studenckich.Chodziliśmy z grupą klasową na spektakle festiwalowe do Kalambura. Siedziało się tam 
byle gdzie i oglądało bardziej niż słuchało. A potem, po nocy, boso wędrowało się do domu.I wreszcie własna 
telewizja. W 1962 roku nadano pierwszy program Telewizji Wrocław. I mimo, że emisja nie odbyła się bez przy-
gód, to nasza telewizja towarzyszy nam do dzisiaj.Ale wcześniej była wrocławska piosenka. W latach 50. Maria 
Koterbska śpiewała o wrocławskich, niebieskich tramwajach i o przystankach, na których śpiewają słowiki.

Tramwaje wrocławskie już nie były niebieskie, tylko czerwone, jak w całej Polsce. Niebieski był tabor PKS. 
I, jak w całej Polsce, przepełnione. W godzinach szczytu wisiały przy drzwiach winogrona pasażerów, 
a wskakiwanie i wyskakiwanie z jadącego tramwaju – swoistym sportem ludzi młodych. W latach 60-tych 

zginęły też z ulic furgony konne. Zastąpione zostały przez samochody ciężarowe Star. Także dorożki ustąpiły 
już miejsca taksówkom marki Warszawa. Jedynie na postojach tabliczki informowały, że jest to postój taksówek 
konnych i samochodowych.

Pojawiły się też pierwsze samochody prywatne. Syrenki, Mikrusy i P-70, którego potem zastąpił „Trabant”.  
Zachodnich wozów nie widziało się specjalnie. Jeśli pojawiały się – to budziły powszechne zaintereso-
wanie.  Od wiosny do jesieni po ulicach jeździły też motocykle: WFM, SHL i nawet Junaki. Po dolnoślą-

skich drogach jeździły też Panonie, MZ i motorowery: Ryś, Komar i Simson.Od 1967 roku marzeniem  moto-
ryzacyjnym stał się Fiat 125 p.  Budowany na Żeraniu samochód osobowy na licencji przestarzałego modelu 
Fiata kusił powabem zachodu…Powabem zachodu kusiła też ulica Jedności Narodowej. Tam, u prywaciarzy 
można było kupić wszystko, czego nie można było dostać w Państwowym Domu Towarowym ( popularnie 
mówiło się Pedet) na Świdnickiej ( dzisiaj Renoma)  ani w sklepach na Świerczewskiego. Wszystko to były 
buty: rolingstonki, kurtki z ortalionu i koszule non iron. Ortalion, jak zachęcali sprzedawcy,  włoski, koszule 
nie wymagały prasowania a buty… ech.  Jednym słowem było tam wszystko, czego nie produkował państwowy 
przemysł. I oczywiście  hala targowa. Na dole stoiska z warzywami i żywnością, napchane do granic niemoż-
liwości a na górze, wąskie klitki których nie zliczysz. Przepierzenia z desek i aż po sam sufit wypełnione ciu-
chami, butami itp. Słuchało się wtedy radia Luksemburg. Najnowsze przeboje wielu znanych do dzisiaj grup, 
których nie nadawało Polskie Radio. Należałem do klubu fanów Beatlesów, wtedy już trochę przebrzmiałych. 
W efekcie zapuszczaliśmy włosy i stawialiśmy kołnierze tych kurtek z ortalionu. Szkoły walczyły z tymi dłu-
gimi fryzurami długo i bezskutecznie. Długo i bezskutecznie prasa walczyła z eksplozją big beatu nazywając 
tę muzykę wrzaskiem. Ale Czerwone Gitary, Niebiesko-Czarni czy Brekaut – to były motywy prywatek. Bo 
wszyscy bawiliśmy się na prywatkach. Przy adapterze Bambino.Starsi zaś  na fajfach i dancingach.  Fajfy – to 
były kawiarniane potańcówki zaczynające się o godz. 17.00.Koniec lat 60. Kojarzy mi się jednak tylko z jednym. 
Z lotem człowieka na księżyc. Rok 1969. Byłem wtedy drużynowym na kolonii zuchowej. W Jakubowicach, 
koło Oławy. Późną nocą , gdy zuchy już spały, wszyscy zasiedli przed migocącym ekranem telewizora. Jakość 
obrazu była taka, jakie były te lata. Byle jaka. Ale z zapartym tchem obserwowaliśmy pierwsze kroki człowieka 
na naturalnym satelicie ziemi. Przypomniały mi się wtedy dachu na Pułaskiego i te oczy wlepione w niebo.  

Na koniec. Tamte lata. Tamte dni. Czas trochę zamglił ostrość wspomnień. Wydarzenia wtedy ważne stają 
się mniej ważnymi.  Mało ważne – zostały w pamięci. Te złe – a ich nie brakowało, wyblakły. Zostawmy 
je historykom. To był świat w zupełnie innym stylu.

Wojciech Romanowski

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Wrocław 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Konkurs „Mój Album Rodzinny - Moja Historia” został sfinansowany ze środków Budżetu Samorządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego
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