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Joanna Lubierska

Mgr administracji, współzałożycielka Wielkopolskiego Towarzystwa Genealo-
gicznego „Gniazdo” oraz stowarzyszenia „Polscy Profesjonalni Genealodzy”,
właścicielka firmy genealogicznej „ORIGO”. Zawodowo zajmuje się poszuki-
waniami  genealogicznymi,  okazjonalnie  prowadzi  wykłady  dla  studentów
poznańskich uczelni oraz słuchaczy  Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Autorka
kilkunastu publikacji w czasopismach popularnonaukowych dotyczących źródeł
w genealogii. Interesuje się historią przedwojennego Poznania i Wielkopolski,
architekturą ziemiańską i obronną oraz szlachtą wielkopolską.

„WILLA POD PIĄTKĄ” PRZY ZIELONEGO
DĘBU, CZYLI O WROCŁAWSKIM DOMU

RODZINNYM MOJEJ MAMY – ARCHITEKTURA
I WSPOMNIENIA

Jakiś czas temu zostałam poproszona o napisanie tekstu do czaso-
pisma Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego „Parantele”. Było mi bardzo
miło, ale gorączkowo zaczęłam się zastanawiać o czym Wielkopolanka
mogłaby napisać do Rocznika zajmującego się tematyką szeroko rozu-
mianego Śląska? Czy genealog specjalizujący się w poszukiwaniach
w Wielkopolsce, zgłębiający w wolnym czasie historię Poznania i regionu,
może mieć cokolwiek ciekawego do powiedzenia na tematy inne niż swoje
poznańsko-wielkopolskie inklinacje?

A i owszem, bowiem nie tylko urodziłam się w pięknym Wrocławiu,
ale wiązały mnie z tym miastem słoneczne wspomnienia szczęśliwego
dzieciństwa i młodości.

We Wrocławiu osiedlili się moi pradziadkowie: jedni rodem z Łańcuta
przy  Berenta  42,  drudzy  pochodzący  z  wielkopolskiego  (a  jakże!)
Połajewa wprowadzili się na uroczo nazwaną ulicę Zielonego Dębu 5.
W tym właśnie domu zamieszkali moi pradziadkowie – Walenty i Stasia
Knopińscy, mieszkał też ich syn (a mój dziadek) Kazik z żoną Hanką,
ich dwie córeczki: moja Mama Ewa i siostra Mariola, a przez kilka tygodni
po urodzeniu także i ja! Oczywiście, był to rozłożony w czasie proces.
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Pomyślałam, że będzie to dosko-
nały moment, aby zrobić kwerendę
dla siebie, uporządkować wszystkie
wiadomości i sięgnąć pamięcią do
wspomnień.  Moi  pradziadkowie,
dziadkowie i rodzice chrzestni od lat
już  nie  żyją,  dom  na  Zielonego
Dębu dawno został sprzedany, a mnie
z Wrocławiem wiąże już tylko sen-
tyment i cmentarze.

To będzie tekst o moim pierw-
szym, lecz niezapamiętanym domu,
o wspomnieniach z dzieciństwa, trochę
o architekturze (trzeba ubrać w słowa
lekko niewyraźne kształty z dzieciń-
stwa), z historyczną nutą ale bez prze-
sady, ot, by przyjemnie było czytać.

Zielony Dąb, czyli nieco o najnowszej historii Dąbia i Wystawie WUWA

Dąbie (niem. Grüneiche, dosł. Zielony Dąb) ma starą, przynajmniej
średniowieczną metrykę. Od końca XVIII w. obszar ten, zapewne pod
wpływem pobliskich Szczytnik, stał się miejscem sytuowania podmiej-
skich rezydencji wrocławskiego patrycjatu. Osiedlił się tu m.in. wybitny
śląski architekt Carl Gotthard Langhans1, wystawiając na terenie dzisiej-
szego Ogrodu Zoologicznego willę w stylistyce angielskiego palladia-
nizmu. Było to niewątpliwie jedno z najciekawszych śląskich założeń
doby klasycyzmu.

1 Carl Gotthard Langhans (1732–1808), niemiecki architekt i budowniczy, jeden z najważ-
niejszych przedstawicieli wczesnego klasycyzmu w architekturze Prus. Najsłynniejszym
dziełem Carla Gottharda Langhansa jest Brama Brandenburska w Berlinie, zaprojektował
też część założenia parkowo-pałacowego Charlottenburg. Wiele budowli zaprojektowanych
przez niego znajduje się na terenie Dolnego Śląska, np. pałac Wallenberg-Pachalych
we Wrocławiu, zrujnowany dziś pałac Hatzfeldtów w Żmigrodzie czy kościół ewangelicko-
-augsburski w Sycowie. W Wielkopolsce zaprojektował m.in. pałac Mielżyńskich w Pawło-
wicach i kościół protestancki w Rawiczu.
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Do 1928 r. Dąbie było wsią, ale jego zachodnią część pomiędzy Starą
Odrą, a dzisiejszą ulicą Mikołaja Kopernika przyłączono do miasta już
w 1868 r. Dziś już tylko w nazwie ulicy Zielonego Dębu pobrzmiewa
stara nazwa podwrocławskiej wioski.

Geometryczny plan majątku Zielony Dąb, dzisiejsze Dąbie.
 rysunek piórkiem F.B. Wernera,źródło „Wratislaviae Amici”,

www.polska-org.pl

Bardziej intensywna zabudowa Dąbia nastąpiła w 2. poł. XIX w. –
jedna z najstarszych willi z tego czasu mieści się przy ulicy Bolesława
Biegasa 2, co wiązać można z założeniem tu Ogrodu Zoologicznego
i rozwojem funkcji rekreacyjnych: powstaniem licznych kawiarni i ogrodów
rozrywkowych. W 1914 r. planowano nowe ukształtowanie rejonu ulicy
Edwarda Wittiga, tylko częściowo zrealizowane. W 1919 r. zbudowano
tu kościół i klasztor Redemptorystów. U schyłku lat 20. Dąbie stało się
miejscem słynnej wystawy architektonicznej WUWA. Po 1945 r. zinten-
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syfikowano jego zabudowę,  wznosząc m.in.  wieżowce domów akade-
mickich, nie pasujące do willowego charakteru osiedla2.

Obecnie  Dąbie  jest  częścią  większego osiedla  Biskupin-Sępolno-
Dąbie-Bartoszowice, położonego na Wielkiej Wyspie, która zawsze była
i jest chętnie odwiedzana, tak przez mieszkańców, jak i wycieczki. Tu
znajduje się wiele lubianych obiektów, jak Hala Stulecia, dawna wystawa
architektury mieszkaniowej Werkbundu WUWA, najstarsza (w 2014 r.
zamknięta) zajezdnia tramwajowa, ponad 100-letni szachulcowy kościół
pw. Matki Bożej Pocieszenia, czy miejsc rekreacyjnych, jak: Park Szczyt-
nicki, Ogród Zoologiczny czy Ogród Japoński.

Wytwórnia proszku z miodu (Honigpulverfabrik), prawdopodobnie znajdowała się
przy obecnej ul. Wittiga 10, gdzie dzisiaj mieści się klasztor redemptorystów,

źródło „Wratislaviae Amici” www.polska-org.pl

Rejon ulic Edwarda Wittiga, Zygmunta Wróblewskiego i Zielonego
Dębu tworzą osiedle willowe Dąbie. Architekturę ulicy Zielonego Dębu
rozpoczynają zbudowane na początku XX w. wille, przeznaczone głównie
dla właścicieli fabryk czy zamożnych kupców. Wydaje się, że nie były

2 A. Zabłocka-Kos,  Atlas architektury Wrocławia, t. II. Budowle mieszkalne. Budowle
inżynieryjne i  przemysłowe.  Parki,  cmentarze  pomniki,  pod  redakcją  i  opracowaniem
Jana Harasimowicza, Wrocław 1998, s. 123.
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one, jak do tej pory, przedmiotem szerszego zainteresowania, całą uwagę
przyciągają  bowiem  modernistyczne  domy  eksperymentalne  osiedla
wystawy WUWA3. Jej celem było wybudowanie tzw. osiedla wzorcowego,
pomiędzy  dzisiejszymi  ulicami  Zygmunta  Wróblewskiego,  Mikołaja
Kopernika,  Zielonego Dębu,  Tramwajową i  Edwarda  Dembowskiego.
Domy  dedykowane  były  konkretnym  przedstawicielom  wybranych
zawodów  lub  rodzinom  o  określonej  sytuacji  finansowej.  Miały  być
odpowiedzią na przeludnione śródmieście, gęstą zabudowę i nieustanny
brak nowych mieszkań. Oprócz budownictwa mieszkaniowego powstały
też obiekty użytkowe, biura i gospodarstwo rolne. Projekty uwzględniały
zarówno bogate  rodziny ze  służbą,  jak  i  mniej  zamożnych lokatorów
płacących czynsz za wynajmowany,  nienależący do nich lokal,  młode
rodziny oraz ich potrzeby. Osiedle tonęło w zieleni,  a lokatorzy mieli
mnóstwo przestrzeni do życia i wypoczynku. Łącznie udało się zreali-
zować trzydzieści dwa z trzydziestu siedmiu zgłoszonych do wystawy
projektów. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia4 był Heinrich Lauterbach5,

Budynek II LO, źródło: https://pl.wikipedia.org

3 WUWA – skrót od niemieckiej nazwy  Wohnungs und Werkraumausstellung (wystawa
poświęcona mieszkaniu i miejscu pracy) zorganizowanej w 1927 r. przez lokalny oddział
Werkbundu, niemieckiego związku twórczego architektów.

4 https://www.wroclaw.pl/dabie-osiedle-czystej-perfekcji-i (dostęp: 20.01.2020).
5 Heinrich Lauterbach (1893–1973), niemiecki architekt, współorganizator i jeden

z projektantów WuWy. Lauterbach pochodził z rodziny niemieckich kolonistów z Hesji.
Jego ojciec był kupcem, właścicielem lasów, tartaków, a jego syn miał przejąć rodzinny
interes. Pod wpływem spotkania z architektem Hansem Poelzigiem zainteresował się
architekturą i rozpoczął studia m.in. we Wrocławiu, w Darmstadt, Dreźnie i Berlinie.
Od 1925 r. pracował jako niezależny architekt. W 1945 r. opuścił Wrocław, w następnych
latach pracował m.in. w Stuttgarcie i Kassel. Zmarł w 1973 r. w Biberach an der Riß.
W 2016 r. Rada Miejska Wrocławia podjęła decyzję o nazwaniu jednej z ulic imieniem
Heinricha Lauterbacha.
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a pomagali mu architekci związani z Akademią Sztuki i Rzemiosła Arty-
stycznego: Adolf Rading6 i Hans Scharoun7.

Do zaprojektowanych na potrzeby WUWA i wciąż zamieszkanych
budynków przy Zielonego Dębu należą:

● Zielonego Dębu 17–17a – jednorodzinny modernistyczny budynek
mieszkalny, projektu Heinricha Lauterbacha o pow. 180 m²,

Dom jednorodzinny. Ludwig Moshamer,
źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/WUWA

6 Adolf Peter Rading (1888–1957), niemiecki architekt modernistyczny. Po studiach
i zakończonej I wojnie, w czasie której służył na froncie, przeniósł się do Wrocławia,
gdzie pracował najpierw jako asystent Augusta Endella (August Endell był niemieckim
architektem i  projektantem tworzącym w duchu secesji  oraz  dyrektorem Państwowej
Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu), a od 1923 r. jako wykła-
dowca architektury w Państwowej Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego. Od 1926
prowadził wspólne biuro z Hansem Scharounem w Berlinie. Po dojściu do władzy
antysemicko nastawionych nazistów, z uwagi na żydowskie pochodzenie żony wyemi-
grował do Francji, a następnie do Palestyny, prowadził biuro architektoniczne, projek-
tując prywatne domy mieszkalne. Na początku lat 50. wyjechał do Wielkiej Brytanii,
gdzie założył pracownię architektoniczną.

7 Bernhard Hans Henry Scharoun (1893–1972),  niemiecki  architekt  modernistyczny,
jeden z głównych przedstawicieli architektury organicznej. Z Wrocławiem związany
od 1925 r., gdzie był profesorem Państwowej Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego.
Od 1926 r. prowadził równolegle w Berlinie wspólne biuro z Adolfem Radingiem.
W 1932 r. Scharoun przeniósł się do Berlina i zaczął projektować w duchu organicznym.
W Niemczech, pod rządami nazistów budował głównie domy jednorodzinne. Po wojnie
Scharoun uznany został za wybitnego architekta neues Bauen, który nie współpracował
z hitlerowcami. Wykładał na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie Zachodnim, był również
szefem Instytutu Architektury Akademii Sztuki w Berlinie Wschodnim. Pod koniec życia
Scharoun we współpracy z Edgarem Wisniewskim budował wiele obiektów użyteczności
publicznej,  częściowo ukończonych już po jego śmierci. Od października 2016 r. jest
patronem skweru na osiedlu Nowe Żerniki we Wrocławiu.
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● Zielonego  Dębu  19  –  jednorodzinny  modernistyczny  budynek
mieszkalny projektu Moritza Haddy8 wybudowany w 1929 r., o pow.
ponad 200 m²,

● Zielonego  Dębu  21  –  jednorodzinny  modernistyczny  budynek
mieszkalny projektu Ludwiga Moshamera, wybudowany w 1929 r.,
o pow. 149 m²,

● Zielonego Dębu 23/25 – modernistyczny dwurodzinny budynek
mieszkalny projektu Paula Häuslera9.

„Willa pod piątką” – analiza architektoniczna

Dom  wiejski  w  typie  willi  zaprojektowano  w  stylu  charaktery-
stycznym dla miast-ogrodów zainicjowanym na terenie Wielkiej Brytanii
przez  Williama  Morrisa,  a  rozpropagowanych  przez  niemieckiego
historyka sztuki i architekta Hermanna Muthesiusa (1861–1927) w książce
Das moderne  Landhaus.  Taki  indywidualny  dom,  utrzymany w typie
angielskim, był niezwykle popularny na terenie Niemiec w początkach

8 Moritz Julius Hadda (1887–1941), niemiecki architekt pochodzenia żydowskiego, tworzący
we Wrocławiu. Pochodził z rodziny kupieckiej, jego ojciec Martin Hadda osiadł we Wrocławiu
na początku XX w. W latach 1917–1928 wraz z Wilhelmem Ludwigiem Schlesingerem
założył biuro architektoniczne Hadda & Schlesinger. Opracowali razem wspólnie wiele
projektów domów mieszkalnych, sklepów, lokali rozrywkowych i obiektów użyteczności
publicznej. Hadda należał do grupy roboczej Das Junge Schlesien zrzeszającej awangar-
dowych architektów i artystów, a także do Bund Deutscher Architekten (Niemiecki Związek
Architektów). W czasie II wojny światowej, ze względu na pochodzenie, jego działalność
została mocno ograniczona. W końcu 1941 r. został aresztowany w swoim wrocławskim
mieszkaniu, wywieziony, a następnie zamordowany w forcie XI twierdzy w Kownie,
w czasie pierwszej akcji deportacji wrocławskich Żydów. Na cmentarzu żydowskim przy
ulicy Lotniczej we Wrocławiu, na grobowcu rodziny Hadda znajduje się tablica poświęcona
jego pamięci.

9 Paul  Häusler,  niemiecki  architekt  modernistyczny  tworzący  w  okresie  międzywo-
jennym  we  Wrocławiu.  Choć  był  jednym  ze  znaczących  architektów,  to  niewiele
wiadomo o jego biografii. Źródła nie podają daty jego urodzenia, ani śmierci. Wiadomo,
że  należał  do  Bund  Deutscher  Architekten (Niemiecki  Związek  Architektów).  Jako
członek tego towarzystwa otrzymał zaproszenie do udziału w WUWa. W 2 poł. lat 30.
projektował w duchu obowiązujących w III Rzeszy norm. Jego autorstwa (wspólnie z innym
architektem) jest zachowana do dziś przebudowana XIX-wieczna kamienica czynszowa
na NSV-Gauhaus (siedziba urzędu NSDAP do Spraw Opieki Zdrowotnej). Budynek ten
zachowany przy ulicy Józefa Piłsudskiego 15–17 stanowi jeden z przykładów monumen-
talnej architektury III Rzeszy we Wrocławiu.
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XX w10.  Była  to  reakcja  na  ozdobne  style  stosowane  w XIX wieku.
Zwolennicy tego nurtu modernizmu w architekturze promowali podkre-
ślanie estetycznych funkcji materiału (cegły, kamienia, zróżnicowanego
fakturowo  tynku,  drewnianych  okładzin,  dachówek  ceramicznych,
gontów, etc.). Domy miały wygląd malowniczy, ich bryła była z każdej strony
inna, preferowano różnego kształtu wykusze, tarasy, balkony, werandy,
zróżnicowane dachy: łamane, mansardowe, naczółkowe, wystawki, szczyty
o  zróżnicowanych  formach.  Charakterystycznym  elementem  stolarki
drzwiowej i okiennej były kratownicowe i romboidalne szczebliny umiesz-
czane w nadświetlu lub płyciny drzwi. Wnętrza domu miały charakter
funkcjonalny (windy łączące kuchnię z jadalnią, pralnia, pomieszczenie
na opał, ergonomiczne rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń),
a także spełniające wymogi higieny, pozbawione zbędnych ozdób lekkie
sprzęty. Dużą ilość światła zapewniały okna, różniące się między sobą
formą i wielkością. Domy otaczały nieduże ogrody, od ulicy oddzielał je
ogród przedni i drewniany płot (często nawiązujący do romboidalnych
ram  okiennych),  malowany  na  biało.  Wśród  kwietnych  rabat  stały
drewniane,  lekkie  ławki  i  ażurowe  altanki  lub  pergole,  zapewniające
miły chłód.

Dom przy Zielonego Dębu, lata 50. XX w. Fot. archiwum rodzinne

10 H. Muthesius, Sztuka stosowana, Wydawnictwo Miejskiego Muzeum Techniczno-Przemysłowego,
Kraków 1909.
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Wrocław był jednym z ważniejszych miejsc, gdzie tworzyli archi-
tekci projektujący takie modernistyczne budynki (do najbardziej znanych
należał Hans Poelzig, który w Wielkopolsce zaprojektował m. in. osiedle dla
pracowników fabryki w Luboniu, a przede wszystkim Wieżę Górnośląską
w Poznaniu na Wschodnioniemiecką Wystawę w 1911 r.).

Takie „Landhausy” projektowali m. in. dla osiedla-ogrodu Karłowice
dwaj  architekci:  Paul  Schmitthenner  i  Erich  Grau.  Były  to  pięcio-
siedmiopokojowe, dwukondygnacyjne domy z mieszkalnym poddaszem,
otoczone niewielkim ogrodem, utrzymane w duchu domów propagowa-
nych  przez  Muthesiusa.  Domy na  Karłowicach  były  mniejsze  niż  na
Dąbiu, w założeniu były to tanie domy jednorodzinne, „liczyły średnio
ok 80–100 m2 powierzchni użytkowej na każdej z kondygnacji, rezygno-
wano w nich z dużego hallu i szerokiej klatki schodowej (która jest w domu
przy Zielonego Dębu 5), stosowano wbudowane szafy wnękowe, pomiesz-
czenia powiększano optycznie przez niewielkie wykusze lub okna typu
angielskiego  (bay-window).  Niskie  kondygnacje  nadawały  wnętrzom
przytulny  charakter,  czytelny  także  w  bryle  i  elewacjach  budynków.
Podkreślały go trejaże, okiennice i wysokie, zróżnicowane dachy, zaopa-
trzone w malownicze facjaty. W domach projektu Paula Schmitthennera
wprowadzone było dodatkowo drewno jako okładzina elewacji, w domach
projektu Ericha Graua pojawiała  się dekoracja w formach neobaroko-
wych”11. Podobne domy w Poznaniu zbudowano na poznańskim Sołaczu
i Dębcu przy placu Lipowym niedaleko cmentarza na Bluszczowej i w Szcze-
cinie na Pogodnie.

Willa pod numerem 5 została zaprojektowana w 1911 r., a zbudowana
ok.  1912  r.  Zachowane  plany  architektoniczne  pod  nazwą  „Rysunek
wiejskiego  domu  należącego  do  porucznika  rezerwy  Hansa  Dreista”
(Zeichnung fuer ein Landhaus Herrn Oberleutnant  der Reserve Hans
Dreist  gehörig)  znajdują  się  w zasobach Archiwum Budowlanego we
Wrocławiu. Rysunki ukazują rzut od strony elewacji ogrodowej i widok
od frontu.

11 A.  Zabłocka-Kos,  Atlas  architektury  Wrocławia,  t.  II.  Budowle  mieszkalne.  Budowle
inżynieryjne i przemysłowe. Parki, cmentarze pomniki , pod redakcją i opracowaniem
J. Harasimowicza, Wrocław 1998, s. 121.
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Rzuty trzech kondygnacji oraz elewacje willi przy Zielonego Dębu 5
ze zbiorów Muzeum Architektury we Wrocławiu

Dom wzniesiono na rzucie kwadratu (o wymiarach 11,5 x 12 = 138 m),
do  którego  od  strony  ulicy  dodano  półowalny  ryzalit,  zwiększający
powierzchnię  kuchni,  jadalni  i  sypialni.  Budynek  murowany z  cegły,
tynkowany, kryty dachem mansardowym, oraz kopułowym nad wieżą,
pokrycie z dachówki ceramicznej (obecnie karpiówka ułożona w koronkę
na dachu mansardowym, na kopule).

Elewacja boczna ogrodowa (południowa). Z lewej strony (czyli od
zachodu)  widoczne schody frontowe prowadzące  od ulicy do wejścia
głównego umieszczonego na wysokim parterze (II kondygnacji). Podest
tworzy rodzaj tarasu, który wsparty jest na usytuowanym w kondygnacji
przyziemia  pomieszczeniu  na  opał.  Jadalnia,  pod którą  w przyziemiu
znajduje  się  kuchnia,  a  nad  nią  pokój  sypialny,  umieszczona  jest
częściowo w ryzalicie, przypominającym wieżę, gdyż jego zwieńczenie
kryte jest osobnym baniastym hełmem, i wynosi się ponad dach. Kuchnię
oświetlają trzy okna (mniejsze o połowę od okien górnej kondygnacji),
jadalnię trzy okna w ryzalicie i  jedno mniejsze w elewacji północnej,
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sypialnię oświetlają trzy okna, umieszczone w półokrągłym ryzalicie,
z tego jedno w typie portre fenetre (okno-drzwi), przez które wychodziło
się na balkon.

W  przyziemiu  (I  kondygnacja)  od  lewej  okienko  oświetlające
kotłownię,  (nie widać otworu,  którym wsypywano opał),  małe i  duże
okno oświetlające klatkę schodową (prowadzącą z części gospodarczych
na „pokoje” w II kondygnacji), wejście dla służby, podwójne okno pralni.
Partia cokołowa różni się od górnej tynkowanej. Mogła być z nieotynko-
wanej klinkierowej cegły, lub wyłożona dekoracyjną drewnianą okładziną.
Piano nobile (II kondygnacja) patrząc od prawej – w wykuszu dwa okna
oświetlające  gabinet  pana,  okno  oświetlające  klatkę  schodową,  dwa
okienka oświetlające WC i łazienkę. Kondygnacja III (od prawej) w połaci
dachu  mansardowe  zdwojone  okno  oświetlające  pokój  śniadaniowy,
dalej w trzyosiowej wystawce – okno służbówki (tu widać, że nastąpiła
zmiana koncepcji, i przesunięcie w lewo prawej połaci dachowej), dalej
dwa identyczne okna klatki schodowej, następnie  w połaci dachowej
(symetryczne do okna pokoju śniadaniowego) zdwojone okno dla WC
z  łazienką  (wrysowane  duże  okno,  oświetlające  łazienkę  wskazuje
zmianę koncepcji, pierwotnie architekt planował jedno pomieszczenie),
ta część budynku kryta dachem mansardowym.

Z prawej strony widać schody prowadzące z ogrodu na II kondy-
gnację,  gdzie  na  planie  zaznaczono  werandę  (powinna  mieć  zatem
oszklone boki, a tu są otwarte). Z niej prowadziło bezpośrednie wejście
do  pokoju  muzycznego,  który  mógł  być  też  zamieniony  na  pokój
zimowy (oranżerię).

Nad  werandą,  na  III  kondygnacji  umieszczony  balkon,  na  który
wychodziły okna większego pokoju dziecięcego i okno pokoju śniada-
niowego. Wg projektu na balkon prowadziło  portre fenetre większego
pokoju dziecięcego (usytuowane na osi).

Na  współczesnym  zdjęciu  widać,  że  nad  nim  jest  okno  chyba
doświetlające strych,  umieszczone w szczycie wystawki,  którą zwień-
czono osobnym dachem naczółkowym. Ta część elewacji została obudo-
wana; przyziemie i weranda (czyli II kondygnacja) już w fazie pierwot-
nej,  o czym świadczy brązowa okładzina (drewniana?).  Nie jest jasne
czy balkon od razu został zamieniony na wieloboczny ryzalit, zapewne
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przerobiono go później, wstawiając pięć okien i kryjąc dachem blasza-
nym. To zwiększyło powierzchnię użytkową wnętrz, ale zakłóciło pro-
porcje elewacji ogrodowej. Współcześnie dodano od strony południowej
prostokątny ryzalit, sięgający II kondygnacji i kryty osobnym daszkiem
pulpitowym.  Na fotografiach z  XXI w.  widać  natomiast,  że  architekt
dodał owalne okienko nad wejściem głównym, a na narożu wykonany
w stiuku relief – w kwadratowej płycinie kwiaty w wazonie.

Na projekcie zwracają uwagę podziały okien delikatną kratownicą
w górnej  partii  i  romboidalne  drzwi  służbowe,  charakterystyczne  dla
architektury w latach 1910–1915.

Bryła budynku jest zróżnicowana, z każdej strony inna. Osobny dach
kryje wieżę, wzniesioną na rzucie półkolistym.

Z pierwotnego ogrodzenia zachowana jest podmurówka i słupki, za
płot  służy  siatka,  pierwotnie  były  drewniane  szczeble  w  furtce  na
sąsiedniej posesji. Na planie osiedla widać, że z tyłu domu stoją budynki
gospodarcze,  zapewne garaż i  jeszcze jakiś budynek, prawdopodobnie
gospodarczy,  wzniesiony  z  muru  pruskiego,  kryty  dwuspadowym lub
naczółkowym dachem. Budynek teraz pełni zdaje się funkcje mieszkalne
– w każdym razie poddasze jest użytkowe, bo widać okno połaciowe –
może  ktoś  ma  tam  pracownię.  A  może  ten  budyneczek  należy  do
sąsiedniej działki.

Dom jest  elewacją  frontową (zachodnią)  skierowany  na  godzinę
trzynastą, zatem elewacja wschodnia będzie skierowana na godz. 11 (to
tradycja sięgająca czasów Biskupina, takie usytuowanie dawało długo-
trwałe nasłonecznienie raz z jednej raz z drugiej strony budynku, według
tej zasady budowano m.in. dwory, ale także wytyczano ulice w średnio-
wiecznych  miastach  i  wsiach).  Podobnie  były  ustawione  i  pozostałe
domy w tej kolonii12.

Trochę o mieszkańcach „willi pod piątką”

Niezwykle  trudno było ustalić  osoby zamieszkujące wspomnianą
willę. Dąbie zostało przyłączone do Wrocławia w 1928 r., jednak cały czas
w księgach adresowych figuruje jako podwrocławska wieś m.in. razem

12 Analizę na podstawie rzutów architektonicznych oraz zdjęć wykonała dr Dorota Matyaszczyk.
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z  Biskupinem (Bischofswalde),  Leśnicą  (Deutsch Lissa),  Karłowicami
(Carlowitz) i  innymi.  Ulica  Zur Grünen Eiche w 1927 r.  jeszcze  nie
istniała (w księdze adresowej z tego roku określona jest  dopiero jako
„projektowana”),  w znakomitej  większości  podane  są  tylko  nazwiska
mieszkańców i numery posesji, które w kolejnych księgach adresowych
różnią się numeracją.

W 1912  r.  dom należał  prawdopodobnie  do  porucznika  rezerwy
Hansa Dreista – to jego nazwisko widnieje na planach. Jeżeli przyjąć, że
w późniejszych latach numer 5  przekształcił  się  w 6b,  to  do 1918 r.
mieszkał w tym domu. Wymieniony był jako właściciel fabryki; niestety
nie  udało  się  ustalić  której.  Jeżeli  jednak  numer  5  funkcjonował
niezmiennie do II wojny światowej, to w latach 1915–1923 w jedynym
domu oznaczonym tym numerem mieszkał Erich Sauer, były burmistrz
(Bürgermeister a. D. / außer dienst).

Ulicy Zielonego Dębu nie ma jeszcze w 1928 r., księgi adresowej
z 1929 r.  nie udało się zlokalizować, a w spisach uliczka pojawia się
dopiero w 1930 r. Od około 1927 r. do 1937 r. mieszka w tym domu
kupiec,  hurtownik,  właściciel  fabryki Mar.[?]  Seidemann. W czasie  II
wojny światowej, w 1942 i 1943 r. willa należy do prof. Hilgermanna
z Gorzowa (wzgl. powiatu gorzowskiego), o którym nie udało się zebrać
żadnych wiadomości.

Prawdopodobnie następnym mieszkańcem „domu pod piątką” jest
Walenty Knopiński, mój pradziadek. Według zachowanej w rodzinnych
zbiorach księgi meldunkowej, zamieszkał tu 2 kwietnia 1951 r.; na Zie-
lonego Dębu przeniósł się z ulicy Jana Kilińskiego 13. Walenty Knopiński
urodził się 12 lutego 1891 r. w Połajewie (w obecnym powiecie czarn-
kowsko-trzcianeckim), jako syn Andrzeja i jego pierwszej żony Heleny
z Rulczyńskich. Swoją karierę zawodową zaczynał od kowalstwa, a zakoń-
czył jako burmistrz miasteczka w Świętokrzyskiem. Od młodości przeja-
wiał  życiowy spryt  i  smykałkę do interesów.  Kiedy rodzice  Walentego
kupili na rynku w Rogoźnie całą  kamienicę,  by prowadzić  sklep bła-
watny, on:

będąc  przysposobionym do  zawodu kowala,  prowadził  w przyległych
pomieszczeniach warsztat rzemieślniczy. Na tyle dobrze czuł się w mecha-
nicznych sprawach, że kiedy w 1919 r. wcielono go do służby wojskowej,
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przydzielony został do pracy przy polskich samolotach na poznańskiej
Ławicy.  Rodzice  musieli  się  wtedy przenieść  do  Poznania,  w którym
urodził się mój starszy brat Tadeusz13. Po około dwóch latach wrócili do
Rogoźna, gdzie w 1925 r. ja przyszedłem na świat. W tym czasie tata
chcąc sprostać obowiązkom głowy powiększającej się rodziny, cierpliwie
rozwijał  swoją  małą  „fabryczkę"  prowadzoną  na  tyłach  kamienicy
dziadków. W 1929 r. podczas Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu
udało  mu  się  podpisać  z  polską  koleją  bardzo  atrakcyjną  umowę  na
budowę dużej ilości metalowych taczek. W związku z tym kupił sporo
niezbędnych materiałów i zaczął przygotowywać się do produkcji zamó-
wionego sprzętu14

– wspominał jego syn, Stanisław po latach. Niestety, wkrótce przyszedł
światowy kryzys gospodarczy, a wraz z nim pojawiły się problemy finansowe
i konieczność podjęcia nowej pracy. Stabilizację dawała wówczas praca
urzędnicza, a szczęśliwie w Obornikach Wielkopolskich. Szukano osoby
do pełnienia funkcji sekretarza czy też wójta gminy. Walentemu udało
się objąć to stanowisko.

W ciągu paru lat zgromadził środki umożliwiające zakup na rzecz gminy
najpiękniejszej,  dwupiętrowej  willi  w  Obornikach,  w  której  zorgani-
zowano  pomieszczenia  biurowe.  Pierwsze  piętro  budynku  wynajęto
lekarzowi,  a  nam  udostępniono  małe  mieszkanie  znajdujące  się  na
najwyższej kondygnacji. Mieszkaliśmy tam do wybuchu wojny15.

13 Tadeusz  Knopiński  (1919–1944)  ps.  „Wilga”,  żołnierz  oddziałów Armii  „Poznań”,
ranny w bitwie  nad  Bzurą,  oraz  Armii  Krajowej.  Przeszedł  jeden  z  najtrudniejszych
szlaków bojowych Powstania Warszawskiego (Wola–Stare Miasto–kanały–Śródmieście
Północ–Śródmieście Południe). Był członkiem batalionu ,,Miotła”, walczącego w ramach
zgrupowania ,,Radosława”. Uczestniczył w ciężkich zmaganiach z Niemcami na Woli i Starym
Mieście, gdzie został trzykrotnie ranny. Po upadku Starówki przeszedł kanałami do Śród-
mieścia. Poległ w walkach na Czerniakowie, na ulicy Książęcej. Został pochowany na
wolskim Cmentarzu Powstańców Warszawy. Dziś jego imię widnieję na Murze Pamięci
w Muzeum Powstania Warszawskiego – plutonowy podchorąży Tadeusz Knopiński ,,Wilga”.
Mimo intensywnych poszukiwań rodziny, przez wiele lat jego los pozostawał nieznany,
źródło: https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/tadeusz-knopinski,21505.html. (dostęp:
19.04.2020)

14 Walenty Knopiński – korzenie. Burmistrz miasta Końskie 1941-45, oprac. A. Górski, w:
Biuletyn  Informacyjny  AKOWIEC,  kwartalnik  opolskiego  koła  Światowego  Związku
Żołnierzy Armii Krajowej, źródło: https://www.konskie.org.pl/2016/01/walenty-knopinski-
korzenie-burmistrz.html (dostęp: 30.07.2016).

15 Ibidem.
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W czasie II wojny światowej Walenty Knopiński znalazł się m.in.
w Szydłowcu.  W kwietniu  1941 r.  zastąpił  na  stanowisku  burmistrza
Końskich Niemca Dünnebeila.

Obwieszczenie, Końskie, 16 stycznia 1945 r.
Fot. archiwum rodzinne

Znał bardzo dobrze język niemiecki co sprzyjało podejmowaniu różno-
rakich działań umożliwiających mu łagodzenie niemieckich represji – jak
mógł  starał  się  bronić  interesów  polskiej  ludności.  Pomógł  wielu
rodakom nigdy przy tym nie bratając się z wrogiem. W naszym domu,
przez cały okres wojny nie gościliśmy ani jednego Niemca.

Jedną z jego decyzji było wyburzenie zabudowy wokół końskiego
rynku, by powiększyć ulice i zbudować nowe, bardziej reprezentacyjne
kamienice. Budynki przeznaczone do zniszczenia były żydowskimi domami
w dużej części drewnianymi, zniszczonymi działaniami wojennymi. Na
stanowisku  burmistrza  wytrwał  do  1945  r.,  potem z  żoną  Stanisławą
Szkudlarz (1895–1981) i trojgiem dzieci zamieszkał we Wrocławiu.
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Walenty i Stanisława Knopińscy mieli czworo dzieci: Tadeusza
(1919–1944), Zdzisławę (1923–2014)16,  Stanisława (1925–2016)17 oraz
Kazimierza (1929–1972)18.  Małżonkowie do końca życia mieszkali
we Wrocławiu i tu też zmarli: Walenty 13 września 1963 r., a żona Stani-
sława  20  czerwca  1981  r.  Oboje  zostali  pochowani  na  wrocławskim
cmentarzu przy ulicy Smętnej.

W czasach PRL „dom pod piątką” był zbyt duży, by mógł w nim
mieszkać samotnie emerytowany burmistrz z trójką dzieci, które po kolei
opuszczały rodzinne gniazdo. Z rodzicami został najmłodszy Kazimierz,
starszy Stanisław osiadł w Opolu, a siostra Zdzisława po ślubie wypro-
wadziła  się  do Ostrowa Wlkp. Wraz z Knopińskimi zamieszkał  m.in.
Onufry Kowaliński (1901–?), który po  11 latach spędzonych na Zielo-
nego Dębu, podjął decyzję o wyprowadzce i od 1962 r. mieszkał w Kar-
paczu-Bierutowicach, gdzie prowadził dom z pokojami gościnnymi.

Innym mieszkańcem „domu pod piątką” był rodem z Wielkopolski
Leon Furmanowicz (1899–1972), uczestnik powstania wielkopolskiego,

16 Zdzisława z Knopińskich Gniazdowska (1923–2014),  lekarz stomatolog, zawodowo
związana z Ostrowem Wielkopolskim. Jej mąż Marian Gniazdowski był synem Józefa,
założyciela ówczesnego Liceum Ekonomicznego, a on sam był wieloletnim dyrektorem
tej placówki.

17 Stanisław  Knopiński  (1925–2016)  ps.  „Wilga”,  żołnierz  Armii  Krajowej,  lekarz
ginekolog, wieloletni dyrektor opolskiego szpitala przy ulicy Władysława Reymonta.
W czasie II wojny światowej walczył w szeregach AK, przyjmując ten sam wojenny
pseudonim, co starszy, ukochany brat Tadeusz. Po studiach medycznych zamieszkał
w Opolu, gdzie po śmierci ówczesnego dyrektora, podjął się ukończenia budowy szpitala.
Stanisław Knopiński wprowadził obowiązkową diagnostykę cytologiczną w profilaktyce
raka  szyjki  macicy;  wkrótce  stało  się  to  obowiązującym kanonem postępowania,  co
uratowało życie wielu kobietom. Przez kilka kadencji Knopiński był przewodniczącym
opolskiego  oddziału  Polskiego  Towarzystwa  Ginekologicznego,  a  także  dyrektorem
Państwowej Szkoły Położnych, na bazie której powstała później Państwowa Medyczna
Szkoła Zawodowa. Był także społecznikiem, radnym rady narodowej, działał w struk-
turach związku żołnierzy AK. Otrzymał też wiele odznaczeń resortowych, regionalnych
i państwowych.

18 Kazimierz  Knopiński  (1929–1972),  absolwent  Wydziału  Inżynierii  Sanitarnej
Politechniki  Wrocławskiej  (ob.  Wydział  Inżynierii  Środowiska).  Był  twórcą i  założy-
cielem oraz dyrektorem Biura Studiów i Projektów Komunikacji i Inżynierii Miejskiej
we  Wrocławiu.  Świetnie  zapowiadającą  się  karierę  zawodową  przerwała  tragiczna
śmierć  w  wypadku  samochodowym,  w  którym  zginęła  także  jego  młodsza  córka
Mariola. Kazimierz miał wtedy niespełna 43 lata.
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porucznik w 15 Wielkopolskim Pułku Artylerii Lekkiej, dowódca 8 Dywi-
zjonu Artylerii Przeciwlotniczej w Toruniu. Po ukończeniu szkoły pod-
stawowej w Kłecku, rozpoczął naukę w Seminarium Nauczycielskim
w Lesznie, następnie w Rawiczu i Rogoźnie,  których jednak nie skoń-
czył. W 1917 r. został powołany do armii niemieckiej, z której zdezerte-
rował. W 1918 r. wstąpił ochotniczo do Rady Robotniczo-Żołnierskiej
w Wągrowcu, biorąc czynny udział w powstaniu wielkopolskim. W 1919 r.
został przeniesiony do Wielkopolskiego pułku artylerii lekkiej. Służąc w nim
awansował na kaprala.

Zdemobilizowany  w październiku 1919 r.,  ukończył  Seminarium
Nauczycielskie w Rogoźnie. Tuż potem został powołany do wojska i skie-
rowany  na  front  wojny  polsko-bolszewickiej.  Za  wyjątkową  odwagę
otrzymał Krzyż Walecznych. Po zakończeniu działań wojennych odbył
kurs dla młodszych oficerów artylerii, prowadzony przez Szkołę Podcho-
rążych Artylerii w Poznaniu. Po jego ukończeniu został oficerem zawo-
dowym w 15 pułku artylerii polowej. W grudniu 1924 r. w stopniu porucz-
nika, został przeniesiony do Torunia, celem zorganizowania 8 samocho-
dowej baterii przeciwlotniczej. Po przeorganizowaniu baterii na dywizjon,
pełnił  w niej  dalej  służbę.  W 1932 r.  zostaje  awansowany na stopień
kapitana. Major w 1939 r.

Podczas II wojny światowej, w czasie bitwy pod Kutnem, 18 września
1939 r. został wzięty do niewoli i osadzony w Oflagu VII A aż do wyzwo-
lenia. Po wojnie objął stanowisko komendanta I batalionu UNRRA
w Gdańsku. W 1947 ukończył kurs księgowości i objął posadę we wrocław-
skim Funduszu  Aprowizacyjnym,  a  następnie  w  Polskich  Zakładach
Zbożowych. Leon Furmanowicz był żonaty z Rosjanką, Aleksandrą Saszą
Likir, zamordowaną przez Niemców w 1939 r. Małżonkowie mieli jedną
córkę Annę, ale na Zielonego Dębu mieszkał samotnie przez 17 lat.
W 1966 r.  wymeldował  się  i  zamieszkał  w podpoznańskim Puszczy-
kowie przy ulicy Sosnowej 24. Zmarł 11 grudnia 1972 r. Jego grób znaj-
duje się na cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu19.

Zachowana przez moją mamę „Książka meldunkowa” domu przy
Zielonego  Dębu  liczy  łącznie  29  pozycji  meldunkowych.  Pierwszych

19 M. Formanowicz, Formanowiczowie i Furmanowiczowie z Buku: ponad 300 lat udoku-
mentowanej historii rodziny, Środa Wlkp. 2010,  s. 98 i nast.
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kilkanaście to moi pradziadkowie, dziadek Kazimierz z babcią Hanną
i dziećmi, stryjeczne rodzeństwo mojej Mamy, dalsi znajomi oraz obce
osoby jak pamiętany wciąż przez moją Mamę pan Onufry i pan Leon.

Pozostali  bywalcy  „domu  pod  piątką”  mieszkali  bardzo  krótko,
czasem kilka tygodni, urodzili się w latach 50. XX w. i w większości
żyją jeszcze,  ciesząc się dobrym zdrowiem. Szanując ich prywatność,
poprzestałam  jedynie  na  dwóch,  najdłuższych  stażem  lokatorach.
Dodam, że w księdze meldunkowej, stanowiącej świetne źródło genealo-
giczne, podane są imiona rodziców zameldowanego, data i miejsce jego
urodzenia, seria i numer dowodu osobistego, data meldunku oraz wymel-
dowania,  a  także  poprzedni  adres  i  miejsce  wyprowadzki.  Ostatnią
pozycję meldunkową w tej książce – zajmuję ja.

Szczęśliwe dzieciństwo mojej Mamy na Dąbiu…

Moja Mama urodziła się w piękny czerwcowy dzień w szpitalu przy
ul. Glinianej we Wrocławiu, a ochrzczona została w kościele pw. Matki
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Hanna z Michnów Knopińska,
z córkami Ewą i Mariolą przed domem.

Fot. archiwum rodzinne

Ewa i Mariola Knopińskie
podczas zabawy w parku Szczytnickim.

Fot. archiwum rodzinne
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Boskiej Pocieszenia. Jej dzieciństwo upłynęło na spacerach z rodzicami
do pobliskiego Parku Szczytnickiego i  zabawach w cieniu  ówczesnej
Hali Ludowej. Wiele lat później moja Mama powtórzy ten scenariusz,
prowadzając w te same miejsca moją młodszą siostrę i mnie.

W piwnicy obok (idąc od lewej strony) było WC, kotłownia, dalej duża
kuchnia z windą do potraw na pierwsze piętro, potem spiżarnia, tuż obok
maleńkie mieszkanko-pokój, w którym mieszkał pan Kowaliński, z wyj-
ściem przez oszkloną werandę do ogrodu (idąc znowu do przodu była
kolejna spiżarnia i na końcu, po prawej stronie od wejścia duża pralnia
z kotłem do gotowania bielizny i wanna w której pływały karpie z Mili-
cza,  kupowane przez mojego tatę  na święta (do dziś  istnieją stawy
milickie hodujące karpie). W ogrodzie był bardzo ładny okrągły klomb
do kwiatów, a pod płotem z tyłu schron przeciwlotniczy (albo wycemen-
towana ziemianka na zapasy warzyw – wysoka, że można było tam stać)
pokryty ziemią co dawało małą górkę, na której były posadzone skalne
rośliny20

– wspominała po latach swój dom rodzinny i najbliższe otoczenie Mama.

Kazimierz Knopiński z córkami. Fot. archiwum rodzinne

Serdeczną koleżanką mojej Mamy była Małgosia Bilińska mieszka-
jąca  po  sąsiedzku  za  płotem,  w  pięknym,  choć  mocno  zniszczonym,
żółtym domu z zielonymi okiennicami. Przyjaźń przetrwała wiele lat –
miałam szczęście nocować w tym domu, choć nie wspominam tego dobrze.
Okiennice, okolone pełnymi drobnych kwiatków donicami, wyglądające

20 Mail z dnia 19.04.2020.
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sielsko od strony ulicy, w nocy przerażały. Zamknięte szczelnie, nie prze-
puszczały światła ani na jotę. Obudziwszy się w środku nocy jako mała
dziewczynka,  nie wiedząc gdzie jestem, nie mogąc rozróżnić żadnych
kształtów mebli i nie wiedząc gdzie jest Mama, przestraszyłam się bardzo.
Chciałam ją znaleźć, ale gramoląc się na skraj kanapy spadłam na podłogę
i zaczęłam rzewnie płakać. Pamiętam to bardzo dobrze i do dziś nie zasnę
w miejscu, gdzie jest mocna nocna czerń.

Po  ukończeniu  siedmiu  lat,  Mama  została  posłana  na  naukę  do
położonej  niedaleko  szkoły  podstawowej  nr  66  przy  ulicy  Edwarda
Dembowskiego.  Po jej  ukończeniu  dostała  się  do  II  Liceum Ogólno-
kształcącego  im.  Piastów  Śląskich  przy  dzisiejszej  ulicy  Parkowej
(ówczesnej Rosenbergów). Była to szkoła o tradycjach sięgających XIII w.,
kiedy założono szkołę łacińską, przekształconą pod koniec XVI w. w niemiec-
kojęzyczną placówkę. W poł. XVII w. szkoła zmienia charakter i nazwę
na  Gimnazjum  św.  Marii  Magdaleny.  Nazwę  jak  i  profil  nauczania
zachowała do roku 1945. Pod koniec lat 20. XX w. szkoła przeniosła się
z lokali znajdujących się przy kościele św. Marii Magdaleny do obszer-
nego, modernistycznego budynku wybudowanego w 1929 r. przy ulicy
Parkowej21. Na temat nowo postawionego gmachu można znaleźć różne
historie, najczęściej ponure.

Potężny, ceglany budynek dzisiejszego Zespołu Szkół nr 22 przytłacza
i zupełnie nie pasuje do willowego charakteru ulicy Parkowej na osiedlu
Zalesie. Nigdy zresztą nie miał. Postawiono go po to, by członkom
młodzieżówki NSDAP, czyli  Hitlerjugend,  w surowych murach tej
szkoły wykuwać żelazne charaktery ludzi bezwzględnych. Legenda
głosi,  że placówka została wybudowana na planie swastyki.  Można ją
ponoć zobaczyć z lotu ptaka. Ile w tym prawdy? Gdyby budowę szkoły
dokończono, to niewykluczone, że tak by było – mówi Bronisław Zathey,
wrocławski przewodnik turystyczny. Niemcy na przykład planowali tu
basen, ale go nie wybudowali. Ta kuźnia nazistowskich kadr była znana
w całej Rzeszy. Kult Hitlera podkreślano wszędzie. Wykuto np. swastykę
na froncie (dzisiaj nie ma po niej śladu) i wszędzie wieszano flagi
z symbolem nazizmu22.

21 Źródło: http://sykulski.dk/IILO/2LO.html (dostęp: 6.01.2020)
22 Źródło: https://dolnoslaskie.naszemiasto.pl/u/ar/c3-289479 (dostęp: 6.01.2020)
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Rzeczą wówczas niespotykaną był umiejscowiony w tym budynku
mały basen do ćwiczeń wioślarskich, który znajdował się pomiędzy salą
gimnastyczną na parterze, a aulą na II kondygnacji.

Jako podlotek Mama biegała z Małgosią do kina „Gigant” na seanse
po 75 groszy (za bilety ulgowe). Kino mieściło się w Hali Ludowej, gdzie
często odbywały się maratony filmowe (w sobotę wieczorem pomiędzy
godz. 22 a 5 rano). Seanse takie składały się zawsze z trzech pełnometra-
żowych filmów grozy (przeważnie produkcji francuskiej), a płaciło się
tylko za dwa filmy. Na początku lat 70. było to największe kino w Polsce
mogące pomieścić 2 tys. widzów23.

W liceum moja Mama postanowiła, że zostanie lekarzem. Nie była
w tym odosobniona, na studia medyczne wybierała się również przyja-
ciółka Małgosia, a kilka lat wcześniej na medycynę dostała się starsza
siostra Małgosi – Ewa. Ten zawód znacznie wcześniej obrał stryj mojej
Mamy, wuj Stanisław oraz siostra ojca, ciotka Zdzisława. W trakcie nauki
Mama poznała w Szklarskiej Porębie na nartach pochodzącego z Poznania
mojego ojca,  którego mama (a  moja  Babcia)  również  była  lekarzem,
specjalistą od chorób skórnych. Ojciec przyszłej teściowej był gineko-
logiem i choć nie żył od kilku lat, wyglądało na to, że w najbliższym
kręgu  rodzinnym  moich  rodziców  byli  sami  lekarze.  Mama  wybrała
chirurgię ze specjalnością w ortopedii, po latach uzupełniła ją II specjali-
zacją z zakresu traumatologii24. Małgosia Bilińska została neurologiem,
a starsza siostra Ewa wybrała okulistykę.

Mijały lata i mieszkańcy „domu pod piątką” odchodzili. Najpierw
moi pradziadkowie, później w tragicznym wypadku zginął mój Dziadek,
a Mama opuściła Wrocław i zamieszkała w Poznaniu. Willa stała się
za duża dla samotnie mieszkającej w niej Babci. Postanowiła ją więc
sprzedać i zamieszać w nowo wybudowanym domu, też przy Zielonego
Dębu, ale pod numerem 9. Czy był wygodny? Może, ale architektonicznie
nie dorównywał swojemu poprzednikowi do pięt. Do dziś żałuję, że został
sprzedany. Spotkał go jednak znacznie lepszy los niż ten, który był
udziałem domu rodzinnego Małgosi, przyjaciółki Mamy. Z powodu braku

23 Źródło: https://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,o,wia5-3266-5508.html (dostęp: 19.04.2020).
24 Traumatologia – inaczej chirurgia urazowa, zajmująca się leczeniem operacyjnym kości,

stawów, więzadeł, a pośrednio także mięśni i ścięgien dotkniętych urazami.
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finansów na remont, musiała go opuścić. Kilka lat temu, jako waląca się
rudera została zburzona, a cenna działka (w obrębie parku Szczytnickiego
wolne tereny pod budowę domów jednorodzinnych nie zdarzają się) bardzo
korzystnie sprzedana. Obecnie powstaje na niej zupełnie nowy dom.

I moje szczęśliwe chwile na Dąbiu…

Podobnie jak moja Mama, od urodzenia jestem bardzo związana
z Wrocławiem. Przyszłam na świat we Wrocławiu w klinice ginekolo-
giczno-położniczej przy ulicy Tytusa Chałubińskiego. Ochrzczona zostałam
w  szachulcowym  kościele  pw.  Matki  Boskiej  Pocieszenia  przy  ulicy
Edwarda Wittiga. Jest to niewielki kościół prowadzony obecnie przez
oo. redemptorystów, zbudowany w 1919 r.25, dopiero w 1951 r. erygowano
tu katolicką parafię.

Moją  matką  chrzestną  została  Maria  z  Mielnickich  Strzelecka
(1928–2006)26 i jej mąż Bogusław Strzelecki (1927–2006)27. Mielniccy
pochodzili  spod  Bielska,  natomiast  Strzeleccy  byli  rodem z  Wołynia.
Ojciec cioci Marysi, Stanisław Mielnicki28 w 1950 r. został profesorem
Politechniki Wrocławskiej, a więc rodzina cioci Marysi musiała mieszkać
we Wrocławiu od końca lat 40. XX w. Kiedy matka wujka Bogusia, jako
wdowa po zamordowanym przez NKWD nauczycielu tu osiadła – tego

25 Kościół zaprojektował  Joseph Ebers (1845–1923), niemiecki architekt, autor licznych
projektów neogotyckich kościołów w stylu hanowerskiej szkoły architektury.

26 Rodzicami Marii z Mielnickich Strzeleckiej byli: Stanisław Marian Mielnicki (1898–1969),
inżynier architekt i wykładowca, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocław-
skiej,  profesor zwyczajny Politechniki Krakowskiej,  absolwent Wydziału Architektury
Politechniki  Lwowskiej,  oraz  Jadwiga  Dydusiak  (1899–1971).  Maria  miała  brata
Andrzeja (1932–1973), również inżyniera.

27 Rodzicami Bogusława Strzeleckiego byli: Franciszek Władysław Strzelecki (1899–1940),
nauczyciel szkoły we Włodzimierzu Wołyńskim, porucznik rezerwy, zamordowany przez
NKWD w Bykowni koło Kijowa oraz Maria Tymosz(cz)yk (1900–1990), nauczycielka.
Bogusław miał brata Władysława (1923–1981), w czasie wojny wywiezionego na roboty
do Niemiec oraz siostrę  Iwonę (1932–2014),  historyk sztuki  i  konserwator zabytków
w Gdańsku. Grobowiec Mielnickich i Strzeleckich znajduje się w na cmentarzu św. Rodziny
we Wrocławiu przy ulicy Smętnej.

28 M.  Burak,  P.  Pregiel,  Tytularni  profesorowie  Politechniki  Wrocławskiej  1945–2015,
Wrocław 2015, s. 68.
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nie wiem. W każdym razie oboje Strzeleccy byli serdecznymi przyjaciółmi
mojego Dziadka.

Jako dziecko przyjeżdżałam bardzo często do rodziców chrzestnych,
którzy  mieszkali  przy  cichej  i  pozbawionej  zgiełku  uliczce  Edwarda
Wittiga.  W  zadrzewionych,  mocno  zielonych  ogrodach  stały  ponie-
mieckie, urokliwe wille. Bardzo lubiłam chodzić wybrukowanymi ulicz-
kami na spacery z krótkowłosymi jamnikami, których miłośnikami byli
moi rodzice chrzestni.

Ich dom pod numerem 15 był  ciemną,  trzykondygnacyjną  willą,
otoczoną sosnami.  Rodzice  chrzestni  zajmowali  przestronne czteropo-
kojowe mieszkanie  na  I  piętrze,  dość  oryginalnie  urządzone  –  każdy
pokój  był  inaczej  zaaranżowany.  Tzw.  salon,  wychodzący  na  ulicę,
zrobiony był  w drewnie,  w stylu  góralskim.  Wujek Boguś,  absolutny
fanatyk tego typu architektury, wyrzeźbił w nim prawie wszystko: półki,
stolik kawowy i inne pomniejsze półeczki, stoliczki,  zydelki,  ozdobne
listwy;  wszystko  misterne,  ażurowe.  Przebywając  w  nim  miało  się
wrażenie,  że  jest  się  na  Podhalu,  w  góralskiej  chacie.  Obok  salonu
znajdowała  się  całkiem  zwyczajna,  pełna  książek  ciemna  sypialnia
wujostwa.  Trzeci  pokój,  jadalnia  w  stylu  chippendale wychodziła  na
niewielki  ogród.  Tam  najczęściej  nocowałyśmy  z  siostrą  podczas
weekendowych odwiedzin. Pośrodku pokoju stał duży stół z krzesłami,
a pod ścianami bufet z przedwojenną witryną, w której wyeksponowana
była  zastawa  stołowa,  głównie  serwisy  kawowe malowane  w gałązki
kwiatów i owoców. Między talerzami umieszczono porcelanowe figurki,
ozdobne puzderka i  wazony,  w rogu pokoju stał  zegar,  który wybijał
godziny. Na ścianach wisiały obrazy przedstawiające kobiety na targo-
wisku w różnych perspektywach, którego autorem był Erno Erb29.

Strzeleccy mieli jedynego syna, starszego o kilka lat ode mnie Piotra.
Jego pokój to było królestwo zwierząt. Całą ścianę zajmowały akwaria
i terraria wypełnione piaskiem, wodą i kamieniami, bardziej lub mniej

29 Erno Erb (1878–1943), polski malarz żydowskiego pochodzenia, tworzący w okresie
modernizmu i dwudziestolecia międzywojennego. Niemal całe życie spędził we Lwowie
i w Truskawcu. Malował motywy miejskie, sceny rodzajowe, targowiska, charakterystyczne
typy ukraińskich chłopów i Żydów, pejzaże i  martwe natury. Zginął prawdopodobnie
w czasie likwidacji lwowskiego getta.
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oświetlone, a w nich znajdowały się różnego rodzaju ryby, patyczaki,
żółwie lądowe i wodne, jaszczurki oraz jadowite węże. Obserwowanie
tego mini zoo, z psem na kolanach, było fascynującym zajęciem.

Oprócz mieszkania  na I  piętrze,  moi  chrzestni  zajmowali  bardzo
obszerne poddasze, które w zasadzie było królestwem wujka Bogusia.
Lubił  spędzać tam czas,  mógł  w spokoju pracować,  robić  rysunki  do
projektów,  rzeźbić  w  drewnie  lub  czytać.  Wcześniej  mieszkała  tam
starsza  pani  Strzelecka,  emerytowana  nauczycielka  języka  polskiego,
która przeprowadziła się do Wrocławia z gdańskiej Rumii.

Nasze  spacery  i  zabawy w dzieciństwie  to  głównie  był  pobliski
ogród zoologiczny,  ale  przede  wszystkim Park  Szczytnicki30,  najpięk-
niejszy w porze kwitnienia rododendronów i azalii. Rozległe soczysto-
zielone  trawniki  doskonale  nadawały  się  do  biegania,  pod  zalaną
słońcem Pergolą31 świetnie  grało  się  w klasy  i  skakało  na  skakance,
majestatyczne wrażenie robiła Hala Stulecia32 (nazywana wówczas Halą
Ludową)  oraz  Pawilon  Czterech  Kopuł33.  Jednak  moim  ulubionym
miejscem był Ogród Japoński i znajdujące się tam pagody34.

30 Park Szczytnicki – około 100 hektarowy park w Dąbiu został założony w przez Fryderyka
Ludwika ks. Hohenlohe, komendanta garnizonu wrocławskiego, który w 1783 r. zakupił
tereny i założył  jeden z pierwszych parków w Europie urządzonych w stylu angielskim.
Na  jego terenie  znajduje  się  drewniany kościół  z  przełomu XVI  i  XVII  wieku pod
wezwaniem św. Jana Nepomucena, Pomnik Diany i Pomnik Friedricha Schillera oraz
Kolumna Fryderyka Wilhelma II.

31 Pergola  w  kształcie  połowy  elipsy  została  wybudowana  na  początku  XX  w.  wokół
sztucznego stawu z fontanną przy Hali  Stulecia na terenach wystawowych (Wystawa
Stulecia). Według danych oficjalnych długość jej wynosi 640 metrów i liczy łącznie 750
słupów,  zwieńczonych  kratą,  na  której  posadzono  winorośl.  Fontanna,  którą  okala
Pergola jest największą w Polsce i jedną z największych w Europie. Słynnie ze spektaku-
larnych pokazów multimedialnych.

32 Hala  Stulecia  (po  1945 r.  także Hala  Ludowa),  obecnie  hala  widowiskowo-sportowa
w Parku Szczytnickim, wzniesiona w latach 1911–1913.

33  Pawilon Czterech Kopuł wybudowany w latach 1912–1913 na terenach wystawowych
(Wystawa Stulecia). Od 2016 r. działa w nim Muzeum Sztuki Współczesnej – Oddział
Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

34 Ogród  Japoński  znajdujący  się  w  obrębie  obecnego  Parku  Szczytnickiego  założony
został  w latach 1909–1913.  Powstał  z  inicjatywy hr.  Fritza von Hochberga z Iłowej,
dyplomaty i orientalisty, przy udziale japońskiego ogrodnika Araia Mankichiego, jako
jedyny egzotyczny ogród prezentowany na Wystawie Ogrodniczej w 1913 r., stanowiącej
część Wystawy Stulecia.
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Wrocławskie smaki dzieciństwa to przede wszystkim zrazy ze znie-
nawidzoną przeze mnie do dziś kaszą gryczaną, równie nielubiane knedle
ze śliwkami, które ciocia Marysia specjalnie przygotowywała dla mojej
Mamy, sałata z kwaśną śmietaną i oczywiście… kutia! Gęsta, o konsy-
stencji sałatki, pełna maku, miodu, rodzynek, orzechów i pszenicy. Jak
kutia  to i  bardzo białe  w czasach mojego dzieciństwa święta  Bożego
Narodzenia,  pachnące  świerkowym drzewkiem i  świeżo  upieczonymi
makowcami.  A Babcia  robiła dla mnie fantastyczne gołąbki  i  barszcz
ukraiński, tak gęsty, aż łyżka stała. Zawsze też czekała na mnie pyszna
nalewka lub domowej roboty likier. Zeszyt z „przepisami alkoholowymi”
jest dziś dla mnie jedną z najcenniejszych pamiątek.

Dziadkowie nie żyją, rodzice chrzestni też odeszli i do Wrocławia
zaglądam bardzo rzadko. Widzę jak się zmienia, ile przybywa mu szkla-
nych biurowców, galerii handlowych, ile starym domom i kamienicom przy-
wraca się blasku, ile remontów ulic się przeprowadza. Powstała też obwod-
nica Wrocławia (ach, gdzie te czasy gdy na Podwalu stałam w niekoń-
czących  się  korkach!)  i  wyjątkowo  ciekawy  architektonicznie  Most
Rędziński, którym lubię tak po prostu się przejechać.

Wrocław jest  drugim po  Poznaniu  miastem mojego  dzieciństwa.
Jestem z nim związana nie tylko przez locus nativitatis, ale poprzez wspo-
mnienia i częściową znajomość topografii miasta. Gdyby nie Poznań, tu
właśnie mogłabym żyć. Oczywiście, tylko na Dąbiu!

Inspiracją do napisania tekstu były plany domu które otrzymałam
od architekta Pawła Barteli. Analizę architektoniczną na podstawie planów
wykonała dr Dorota Matyaszczyk, za co składam serdeczne podziękowania.

Willa przy Zielonego Dębu obecnie.
Fot. archiwum rodzinne
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