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Wstęp
W 1928 r. szprotawski historyk (o dalekich polskich korzeniach) dr 

Felix Matuszkiewicz (1885 – 1956) utworzył interesujące i bogate w zbiory 
Muzeum Miejskie w Szprotawie. Zostało jednak ono rozgrabione i zdewa-
stowane po wkroczeniu w nocy z 12 na 13 lutego 1945 r. wojsk radzieckich, 
które dopiero w czerwcu przekazały władzę nad miastem organizującej się 
polskiej administracji. Ze zbiorów muzealnych nie zostało praktycznie nic.

Pierwsze lata powojenne nie sprzyjały rozwijaniu zainteresowań przeszło-
ścią miasta i gromadzeniu rozproszonych pamiątek z czasów niemieckich. 
Wręcz przeciwnie niszczono i zacierano wszelkie pozostałości poniemieckie, 
rekompensując w ten sposób krzywdy doznane od Niemców w czasie wojny.

Większe zainteresowanie przeszłością miasta nastąpiło dopiero w okresie 
obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, a zwłaszcza przygotowań do 700 
– lecia Szprotawy w 1960 roku. W tym też roku osiedlił się w Szprotawie 
samorządowiec i kombatant Mieczysław Pozaroszczyk. Trafnie napisał 
na łamach „Gazety Lubuskiej” red. Alfred Siatecki, że gdyby Mieczysław 
Pozaroszczyk przyjechał do Szprotawy wcześniej, a nie dopiero w 1960 r. 
pewnie uratowałby wiele zniszczonych eksponatów byłego „Heimatmuseum” 
i innych pamiątek historycznych.

Późniejszy kustosz szprotawskiej Izby Historii już po 10 latach swej pasji 
gromadzenia pamiątek z przeszłości miasta utworzył w 1971 r. Izbę Pamiątek 
w Domu Kultury, a następnie stale powiększał jej stan posiadania. Groma-
dził obok dokumentów, książek i innych eksponatów z okresu sprzed 1945 
r., przede wszystkim materiały z czasu polskiego osadnictwa po II wojnie 
światowej oraz z lat odbudowy miasta i przemian ustrojowych. 

Systematyczny przyrost zbiorów mógł dopiero pokazać po licznych 
przeprowadzkach i uzyskaniu w 1996 r. stałego lokalu przy ul. Niepodle-
głości 15. W tym czasie, dzięki kontaktom m.in. z byłym szprotawianinem 
prof. Klausem Hänschem (były prezydent Parlamentu Europejskiego),                                 
dr. Edgarem Saligerem (wnuk dr. F. Matuszkiewicza), Wolfgangiem Stam-
mem (kolekcjoner, historyk amator), prof. Günterem Blobelem (laureat Na-
grody Nobla w dziedzinie medycyny), dr Margaret Korn, rodziną Schwantag 
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oraz działaczami z partnerskiego miasta Gevelsberg w Nadrenii, szybko rósł 
też zasób pamiątek po byłych mieszkańcach Szprotawy.

Izba Historii zgromadziła też ciekawy i bogaty zbiór materiałów bio-
graficznych dotyczących zarówno sławnych szprotawian z przeszłości, jak i 
pierwszych osadników i pionierów repolonizacji po 1945 roku.

Zgromadzone w Izbie materiały pozwoliły też kustoszowi i jego współ-
pracownikom na wydanie z okazji 750 – lecia miasta dwóch interesujących 
publikacji: albumu Szprotawa w swym 750 – leciu oraz książki Ziemia 
Szprotawska. Historia i ludzie.

Dziś szprotawska Izba Historii Mieczysława Pozaroszczyka ze swoimi 
zbiorami (ok. 2000 eksponatów) jest zauważalną na Ziemi Lubuskiej placów-
ką muzealną. Służy ona nie tylko miłośnikom historii, uczniom szprotaw-
skich i okolicznych szkół, ale także studentom piszącym prace magisterskie 
i naukowcom badającym przeszłość regionu. Izba będzie też zapewne w 
przyszłości ważnym elementem – obok Muzeum w Bramie Żagańskiej i Izby 
„Solidarności” – Muzeum Miejskiego, nawiązującego do tradycji placówki 
utworzonej w 1928 r. przez dr. F. Matuszkiewicza.

Niniejszy Przewodnik Macieja Siwickiego na pewno ułatwi poznanie 
bogatych zbiorów największej szprotawskiej placówki muzealnej.

prof. zw. dr hab. Hieronim Szczegóła
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Izba Historii – zarys działalności 
Istnieje w kraju spora ilość niewielkich miejscowości, które czynnie 

dokumentują swoją bliższą i dalszą przeszłość. Ta aktywność przybiera 
charakter spontanicznych działań mieszkańców i zorganizowanych, ciągłych 
przedsięwzięć pojedynczych osób lub grupy entuzjastów historii. Dzieje 
Szprotawy i okolic są dobrze dokumentowane, nie są to wyłącznie publi-
kacje, artykuły prasowe, ale przede wszystkim działalność Izby Historii.

Obecność od kilku dziesięcioleci wspomnianej placówki znacząco 
przysłużyła się świadomemu postrzeganiu przeszłości tego obszaru przez 
ogół mieszkańców – dorosłych i młodzież szkolną. 

Na przestrzeni lat Izba Historii w Szprotawie nosiła różne nazwy: Izba 
Pamiątek Regionalnych, Izba Pamięci Narodowej. Abstrahując od nazew-
nictwa tej placówki podkreślić należy, że wpisała się ona na stałe w prze-
strzeń kulturową Ziemi Szprotawskiej. Organizatorem Izby był Mieczysław 
Pozaroszczyk, co więcej, do dnia dzisiejszego pełni on rolę, jak sam często 
powtarza – kustosza, opiekuna i sprzątaczki. Instytucja ta wielokrotnie 
zmieniała swój adres. Jej pierwszą siedzibą w latach 1971 – 1982 było nie-
wielkie pomieszczenie w Powiatowym Domu Kultury przy dzisiejszej ulicy 
Mickiewicza 1. Następnie z powodu kapitalnego remontu Domu Kultury 
na wniosek ówczesnego Naczelnika Miasta i Gminy Mariana Bagińskiego, 
siedzibę Izby ulokowano w świetlicy Związku Nauczycielstwa Polskiego 
(obecnie filia Powiatowego Urzędu Pracy) przy ulicy Bronka Kozaka 5. 
Lata 1990 – 1994 to okres kiedy Izba Historii w zasadzie zawiesiła swoją 
działalność. W 1994 r. Mieczysław Pozaroszczyk podjął próbę restytuowa-
nia placówki, po wielu staraniach w sierpniu 1996 r. nastąpiło ponowne 
otwarcie Izby Historii przy ulicy Niepodległości 15. Pod tym adresem do 
dziś mieści się ta instytucja1. 

Wracając do początków działalności szprotawskiej Izby. Od pierwszych 
chwil jej istnienia było mocno widoczne poparcie ze strony lokalnej wła-
dzy. Świadczyć może o tym wpis do Księgi Pamiątkowej z 28 listopada 
1971 r. – oficjalny dzień otwarcia Izby: „Niniejszym pragniemy wyrazić 
1  Relacja Mieczysława Pozaroszczyka z 11 listopada 2008 r. 
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podziękowanie działaczom ZBoWiD2 za inicjatywę w zorganizowaniu tej 
oto Izby Pamiątek Regionalnych. Dziękujemy również tym wszystkim, 
którzy bezpośrednio pomogli wyposażyć tę Izbę. Niech eksponaty tej Izby 
pozostaną trwałym symbolem pamięci o ludziach walczących o Polskę wol-
ną, niepodległą i socjalistyczną. Tobie młodzieży jest ona przede wszystkim 
przeznaczona. Ty ją będziesz pieczołowicie rozwijała i wzbogacała o nowe 
symbole pamięci. Być może Izba ta jest zalążkiem przyszłego muzeum”3. Jak 
można zauważyć, powstanie tej placówki nie byłoby możliwe bez wkładu 
samych mieszkańców miasta i okolic, którzy ofiarowali różnego rodzaju 
przedmioty zazwyczaj związane z czasem II wojny światowej. Należałoby 
też zwrócić uwagę, że już wówczas lokalne władze wiązały z Izbą duże 
nadzieje – „zalążek przyszłego muzeum”. 

Wraz ze zgodą na działalność placówki muzealnej w Szprotawie władze 
miasta, jak i lokalni przedsiębiorcy dołożyli wszelkich starań, oczywiście 
na tyle, ile było to możliwe w jej umeblowaniu. 18 gablot na eksponaty 
zostało wykonanych bezpłatnie przez Szprotawskie Zakłady Przemysłu 
Terenowego. Koszty ich oszklenia pokryło miasto4. Mieczysław Poza-
roszczyk podkreśla, że ten entuzjazm spowodowany był również tym, że 
wcześniej (za czasów administracji polskiej) nie istniała na tym obszarze 
podobna jednostka5. 

Można domniemywać, że złożona przeszłość tego terenu, a szczegól-
nie powojenne przesiedlenia Polaków miały pośredni wpływ na rozwój 
Izby. Zygmunt Łuczyński podkreśla, że władza była przychylna takiemu 
przedsięwzięciu, ponieważ Szprotawa, jej okolice, jak i ta część kraju 
skumulowały po II wojnie światowej ludzi z różnych stron, czy to ze 
Wschodu, Wielkopolski, jak i samej Warszawy. Początkowo, jak zaznacza 
Zygmunt Łuczyński ta Izba gromadziła przedmioty należące do osadników 
przybyłych właśnie z tych części Polski. A miało to na celu przypomnieć 
następnym pokoleniom, skąd właściwie ich przodkowie pochodzili. Mie-
czysław Pozaroszczyk zbierał również pamiątki od ZBoWiD – owców i 
ich rodzin. Dostawał za to od urzędu symboliczną gratyfikację, ale ta suma 
2  ZBoWiD – Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, stowarzyszenie utworzone 

w 1949 r. (przymusowe zjednoczenie 11 organizacji kombatanckich); zrzeszał część 
polskich uczestników walk rewolucyjnych i niepodległościowych, gromadził materiały 
upamiętniające walki, inicjował obchody rocznic, budowę pomników, organizował opiekę 
nad kombatantami i ich rodzinami; 1990 r. przekształcony w Związek Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych (Encyklopedia Popularna 
PWN, wyd. 25, pod red. B. Petrozolin – Skowrońskiej, Warszawa 1995, s. 989).

3  Księga Pamiątkowa Izby Historii w Szprotawie t. 1, s. 1, wpisu dokonali 28.11.1971 r. 
za Prezydium PPRN J. Andrzejczak, za Egzekutywę KP PZPR J. Herba.

4  Notatka informująca o powstaniu, rozwoju i działalności Izby Historii w Szprotawie z 
dnia 9 marca 2009 r., autorstwa M. Pozaroszczyka, s. 1 (w posiadaniu kustosza).

5  Relacja Mieczysława Pozaroszczyka z 11 listopada 2008 r.
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nie odzwierciedlała jego potężnego wkładu i wysiłku w pozyskiwanie ko-
lejnych przedmiotów. Dowodem tego, że urzędnicy byli życzliwi dla Izby 
Mieczysława Pozaroszczyka było m.in. danie mu lokalu w Domu Kultury6. 

W tamtym okresie działali przy Izbie też m.in. J. Głowacki, P. Doliński, 
F. Kowal, R. Sierański, A. Rachwalski; kombatanci ci prowadzili pogadanki 
z poborowymi i młodzieżą7. Izba Historii od samego początku współuczest-
niczyła w procesie kształtowania świadomości historycznej mieszkańców. 
Obok domu, szkoły Izba była i jest nadal w środowisku szprotawskim 
liczącym się podmiotem odpowiedzialnym za ten proces. Praktycznie do po-
czątku lat 90. wszystkie wpisy do Księgi Pamiątkowej lokalnych działaczy, 
urzędników jak i osób prywatnych mają jednostronny charakter – uznanie 
dla kustosza Izby oraz akcentowanie wątku martyrologicznego polskiego 
społeczeństwa. Było to konsekwencją, dość ścisłego charakteru ekspozycji.

Przykłady wpisów do Księgi Pamiątkowej: „Składam serdeczne podzię-
kowanie Zarządowi Oddziałowi ZBoWiD a szczególnie Prezesowi Kol. 
Mieczysławowi Pozaroszczykowi za szczególny wkład pracy społecznej 
w oddaniu Izby Pamięci Narodowej społeczeństwu, która na zawsze przy-
pomni trud, męczeństwo i znoje Narodu Polskiego w wyzwalaniu naszej 
ojczyzny z okupacji hitlerowskiej”8. Kolejny zapis ma również podobny 
wydźwięk: „Delegacja ZBoWiD z Żar zwiedziła Izbę Pamięci Narodowej 
w Szprotawie. Izba urządzona jest bardzo pomysłowo i koncepcyjnie. Jest 
świadectwem naszej walki o wolność Ziem Zachodnich. Wyrażamy uznanie 
organizatorowi i Zarządowi ZBoWiD w Szprotawie”9. 

Z perspektywy lat bardzo dobrze wyłaniają się z poszczególnych zapi-
sków cele jakie miała pełnić ta placówka. Trafna jest m.in. ta wykładnia: 
„Izba Pamięci Narodowej jest bardzo ciekawa, dobrze urządzona, spełnia-
jąca swą rolę wychowawczą. Unikalne dokumenty dają dużo do myślenia i 
refleksji nad walką Narodu Polskiego, a jednocześnie okrucieństw okupanta 
hitlerowskiego. Oby więcej było takich Izb w każdej gminie, mieście i 
szkołach, oraz placówkach kulturalnych i oświatowych. Wyrazy uznania dla 
organizatora Izby Kol. Mieczysława Pozaroszczyka”10. Przy okazji różnych 
rocznic, świąt państwowych obok oficjalnych uroczystości szprotawscy 
urzędnicy spotykali się również i w Izbie Historii. Był to kolejny wyraz 
6  Relacja Zygmunta Łuczyńskiego z 23 lutego 2009 r. – Inspektora Oświaty i Wychowania 

przy Urzędzie Miasta w Szprotawie w latach 70 i 80.
7  Relacja Mieczysława Pozaroszczyka z 30 listopada 2008 r. 
8  Księga Pamiątkowa…, s. 8, wpisu dokonali 12.12.1971 r. wiceprezes Zarządu Okręgu 

ZBoWiD w Zielonej Górze (podpis nieczytelny).
9  Ibidem, s. 79, wpisu dokonała 29.03.1975 r. delegacja ZBoWiD – u z Żar (podpisy 

nieczytelne). 
10  Ibidem, s. 124, wpisu dokonali 21.06.1977 r. wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZBo-

WiD S. Sierżant, wiceprezes Związku ZBoWiD F. Turkowski.
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aprobaty dla tej działalności: „Z okazji 34 rocznicy wyzwolenia Polski 
radni Miasta i Gminy Szprotawa zwiedzili Izbę Pamięci Narodowej. Radni 
wyrażają słowo uznania dla organizatora i opiekuna Izby Ob. Mieczysława 
Pozaroszczyka”11; „Zwiedzając Izbę Pamięci Narodowej pragnę wyrazić 
uznanie dla organizatora Ob. M. Pozaroszczyka za jego wkład pracy przy 
urządzaniu tejże Izby, która jest żywą lekcją historii”12. Jak widać z po-
wyższych wypowiedzi oprócz przychylności ze strony działaczy, lokalnej 
władzy dla tej placówki, wyłania się wspomniany wcześniej aspekt świado-
mości historycznej ograniczony, ze względu na ścisły charakter ekspozycji; 
uległo to zmianie po 1996 r. (poszerzenie tematyki zbiorów). Oczywiście 
Izba Historii może już nie kształtowała/-uje jej u dorosłych mieszkańców 
miasta i okolic, jednak z pewnością systematyzowała/-uje ich wiedzę o 
przeszłości: „Eksponaty znajdujące się w gablotach muzealnych – to koron-
ni świadkowie historii wskrzeszani do życia i dopuszczani do głosu przez 
kustoszów. Dzięki ich trosce odżywają nasze korzenie. Wyrazy uznania dla 
p. M. Pozaroszczyka – założyciela i opiekuna Szprotawskiej Izby Historii, 
ogarniętego wielką pasją gromadzenia i popularyzowania pamiątek po daw-
no minionych czasach i ludziach”13; „Byłem w Izbie Historii dokumentów 
dotyczących miasta Szprotawy. Jestem pełny uznania dla wysiłku i pracy p. 
Mieczysława Pozaroszczyka działacza społecznego i kombatanta ze Szpro-
tawy. Dziękuję za wysiłek w przekazywaniu historii następcom i kolejnym 
młodym pokoleniom (…). Dziękuję i życzę owocnej pracy na przyszłość. 
Mieszkaniec Szprotawy od 9 maja 1946 r.”14. O wkładzie Izby w rozwój 
świadomości historycznej mieszkańców może świadczyć i kolejny wpis, 
który ostatecznie potwierdza faktyczny jej udział w edukacji historycznej: 
„Z dużym opóźnieniem zwiedziłem Muzeum Pana Pozaroszczyka i jest mi 
wstyd z tego powodu. Nie przypuszczałem, że w „mojej” Szprotawie zgro-
madzono tak cenne pamiątki z dawnej i bliższej przeszłości. Jest to zbiór w 
dużej części profesjonalny i z pewnością będzie służył nie tylko kolejnym 
pokoleniom szprotawian, ale i zawodowym badaczom”15. 

Wracając do relacji Izby Historii z lokalną władzą. Wielokrotne słowa 
uznania dla działalności Mieczysława Pozaroszczyka niestety nie wystar-
czyły, aby Izba dalej mogła funkcjonować w nowej rzeczywistości politycz-

11  Ibidem, s. 155, wpisu dokonali 20.07.1978 r. szprotawscy radni: M. Weber (inne podpisy 
nieczytelne). 

12  Ibidem, s. 187, wpisu dokonał 20.11.1982 r. Naczelnik Miasta i Gminy Szprotawa M. 
Bagiński. 

13  Księga Pamiątkowa Izby Historii w Szprotawie, t. 2, s. 3, wpisu dokonał 15.04.2008 r. 
S. Syrycki. 

14  Ibidem, s. 7, wpisu dokonał 17.06.2008 r. W. Krasowski.
15  Księga Pamiątkowa Izby Historii w Szprotawie, t. 1, s. 324, wpisu dokonał 3.12.2003 r. 

dawny mieszkaniec Szprotawy prof. zw. dr hab. H. Szczegóła. 
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nej po 1989 roku. W 1990 r. zamknięto pomieszczenia przy ulicy Bronka 
Kozaka 5, nakazano je kustoszowi opuścić. Opiekun Izby musiał materiały 
przenieść m.in. do własnego domu16. Placówka zawiesiła działalność. Na 
dzień dzisiejszy trudno jednoznacznie określić, co było powodem takiej 
decyzji. Ryszard Barylak przywołuje czynniki organizacyjne: „Urząd Pracy 
przejmował pomieszczenia przy ulicy Bronka Kozaka należące poprzed-
nio do Wydziału Oświaty. Zaistniała taka konieczność i miała ona raczej 
charakter organizacyjny, lokalowy”17. Mieczysław Pozaroszczyk nie chce 
wracać do tamtych wydarzeń, powtarza jedynie, że na „historię nie można 
się obrażać” i zbiera wszystkie pamiątki, dokumenty niezależnie od ich 
politycznego rodowodu18. Ostatecznie w sierpniu 1996 r. nastąpiło ponowne 
otwarcie Izby, jak wcześniej zostało już wspomniane w budynku przy ulicy 
Niepodległości 15, i było możliwe dzięki pomocy Burmistrza Szprotawy 
Franciszka Sitko19. „Urząd Miasta z wielką sympatią odnosi się do działal-
ności Mieczysława Pozaroszczyka. Dowodem tego jest przez te wszystkie 
lata pokrywanie przez miasto stałych opłat, zlecanie prac malarskich, wy-
miana okien i wykładzin podłogowych w pomieszczeniach Izby Historii”20. 

„Przyznanie dwóch pomieszczeń przy Niepodległości 15 i dokupienie 
10 gablot wystawowych przez Urząd Miasta odebrałem jako zachętę do 
dalszej współpracy”21. Nowe otwarcie niosło za sobą i nowe wyzwania, a te 
przejawiały się m.in. w pozyskiwaniu kolejnych eksponatów (mówiących 
o historii tego terenu przed 1945 r.) dotyczących już nie tylko okresu wo-
jennego i PRL – u. Warto w tym miejscu przytoczyć następujący wpis: „Z 
uwagi na to, że w dniu 30 sierpnia br. nie mogłem uczestniczyć w otwarciu 
Izby Historii w dniu dzisiejszym zwiedziłem dość szczegółowo wszystkie 
eksponaty. Jestem wzruszony tym, co widziałem. Są tu przedstawione dzieje 
ludzi i ich dokonań z różnych okresów. Jest tutaj szeroki zasięg historii od 
czasów administracji niemieckiej, przez I i II wojnę światową aż do czasów 
najnowszych. To co zrobiono w Izbie, już to jest podstawą do zrobienia 
ostatniego kroku, a mianowicie powołania Muzeum Ziemi Szprotawskiej. Tą 
ideę będę gorąco popierał w Radzie Gminy i Miasta Szprotawy”22. Należy 
zwrócić uwagę, że rozszerzenie tematyczne zbiorów nie spowodowało, że 
„niewygodne” muzealia (związane z PRL) zostały pochowane do szuflad. 
16  D. Ptak, Izba z pamiątkami, „Dwutygodnik Szprotawski” 1996, nr 9, s. 5. 
17  Relacja Ryszarda Barylaka z 15 września 2009 r. – zastępcy Burmistrza Szprotawy z lat 

2006 – 2010. 
18  D. Ptak, op. cit., s. 5.
19  Relacja Mieczysława Pozaroszczyka z 11 listopada 2008 r. 
20  Relacja Franciszka Sitko z 15 września 2009 r. – Burmistrza Szprotawy w latach: 1994 

– 2002, 2006 – 2010.
21  Relacja Mieczysława Pozaroszczyka z 30 listopada 2008 r. 
22  Księga Pamiątkowa…, t. 1, s. 239, wpisu dokonał 22.10.1996 r. Zastępca Przewodni-

czącego Rady Miasta i Gminy Szprotawa H. Rybarczyk.
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W 1997 r. ówczesny zastępca Burmistrza Szprotawy Józef Rubacha stwier-
dził jednoznacznie, że mieszkańcy są zadowoleni z istnienia w ich mieście 
Izby Historii. Dodał jeszcze, że historia jest im potrzebna, niezależnie od 
tego jaka była23. 

Śledząc korespondencję jak i inne dokumenty z zakresu stosunków po 
1996 r. placówki Mieczysława Pozaroszczyka z Urzędem Miasta i pozo-
stałymi instytucjami widzi się, że w przeważającej większości są to dobre 
relacje. Przykład planu budżetu rocznego przedstawionego dla Urzędu 
Miasta: „Plan środków finansowych niezbędnych dla działalności i rozwoju 
Izby Historii w Szprotawie na 1999 rok. Podróże służbowe – krajowe (200 
zł), oszklenie 5 gablot na eksponaty (1000 zł), zakup 5 sztuk zamków do 
gablot (100 zł), zakup 5 metrów bieżących materiału zielonego do gablot 
(100 zł), zakup środków czystości (100 zł), zakup eksponatów (300 zł)”24. 
Na dowód uznania dla wieloletniego wysiłku opiekuna Izby wymowne jest 
następujące podziękowanie: „Dobiega końca kadencja Rady Miejskiej w 
Szprotawie. W związku z tym, jako jej Przewodniczący pragnę serdecznie 
podziękować za życzliwość, jaką mnie Pan obdarzył oraz za gotowość do 
współpracy, okazaną w naszych wzajemnych kontaktach. Żywię głęboką 
nadzieję, że piastując tą funkcję nie zawiodłem Pańskiego zaufania”25. 

Wiele instytucji, zakładów od lat oddaje na rzecz Izby różnego ro-
dzaju przedmioty, jest to ważne zjawisko świadczące o tym, że lokalne 
społeczeństwo rozumie sens popularyzacji rodzimego dziedzictwa, a przy 
tym dostrzega potrzebę istnienia tej placówki: „Zarząd Gminy i Miasta w 
załączeniu przekazuje do zbiorów Izby Pamięci Narodowej insygnia Prze-
wodniczącego Rady Narodowej Miasta i Gminy”26; „Lubuskie Zakłady 
Garbarskie niniejszym przekazują do Izby Historii w Szprotawie sztandar 
Lubuskich Zakładów Garbarskich w Lesznie Górnym”27; „Urząd Miejski 
w Szprotawie przekazuje nieodpłatnie mapę Jonasza Scultetusa przekazaną 
Burmistrzowi Franciszkowi Sitko przez Prezydenta RP Pana Aleksandra 
Kwaśniewskiego w dniu 14 lipca 2000 r. Mapę przekazuje się dla Izby 

23  B. Gaweł, Historia jest potrzebna, „Gazeta Lubuska” (Dodatek zielonogórski) 1997, nr 
210, s. 16 – 2. 

24  Dane pochodzą z „Planu środków finansowych niezbędnych dla działalności i rozwoju 
Izby Historii w Szprotawie na 1999 rok”, autorstwa kustosza Izby Historii (w posiadaniu 
kustosza).

25  Fragment korespondencji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szprotawie – Zenona 
Rzyskiego do kustosza Izby Historii z dnia 11 października 2002 r. (w posiadaniu ku-
stosza).

26  Treść pochodzi z dokumentu z dnia 29 listopada 1996 r. wydanego przez Zarząd Gminy 
i Miasta Szprotawa (w posiadaniu kustosza).

27  Protokół spisany na okoliczność przekazania sztandaru z dnia 4 kwietnia 2000 r. (w 
posiadaniu kustosza).
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Historii w Szprotawie”28; „Niniejszym przekazuję do zbiorów Izby Historii 
dokument stanowiący jedenastostronicowe sprawozdanie z działalności 
finansowej i gospodarczej huty w Szprotawie z 1935 roku – byłego DZO, 
sporządzone w języku niemieckim”29. 

Mieczysław Pozaroszczyk do dnia dzisiejszego może liczyć na bezintere-
sowną pomoc wielu osób, należy w tym miejscu wymienić m.in. Antoniego 
Mrozka, Stanisława Syryckiego, Józefa Mizerkiewicza, Ryszarda Sierań-
skiego, Łucji Olbert i Antoniego Stapurewicza. Prowadzi korespondencję 
z Narodową Biblioteką w Warszawie, utrzymuje kontakty z muzeum w 
Zielonej Górze, Głogowie30. 

W ostatnim dziesięcioleciu działalność Izby Historii służy też jako 
element promocji miasta. Na dobrze układające się stosunki pomiędzy 
obu stronami (Izba Historii – lokalna władza) korzystnie wpłynęła, np. 
obchodzona w 2000 r. – tysięczna rocznica spotkania w pobliskiej Iławie 
(dzisiejszej dzielnicy Szprotawy) udającego się do grobu św. Wojciecha w 
Gnieźnie cesarza Niemiec Ottona III z księciem polskim Bolesławem Chro-
brym. Wtedy to ówcześni szprotawscy urzędnicy wsparli finansowo Izbę, 
zakupiono nowe eksponaty31. Kolejnym dowodem tego, że ta instytucja jest 
już stałym elementem wrośniętym w lokalną przestrzeń kulturową, było w 
2006 r. z okazji obchodów 10 rocznicy istnienia partnerskiej współpracy 
Szprotawy z niemieckim miastem Gevelsberg, za aprobatą Burmistrza 
Szprotawy Romana Rosoła powiększenie Izby o dalsze trzy pomieszczenia 
i kupno 10 nowych gablot32. Zamieszczenie informacji o Izbie Historii na 
oficjalnej stronie internetowej Szprotawy świadczy, że jest ona dziś do-
datkową atrakcją kulturalną, turystyczną miasta. Dzięki uprzejmości braci 
Kozik Izba posiada też i własną stronę internetową, która mieści się pod 
adresem: http://izba.szprotawa.org.pl .

Działalność Izby dostrzegli również i politycy szczebla ogólnopolskiego: 
„Jestem pod dużym wrażeniem tego co zobaczyłem. Gratuluję pomysłu, 
wytrwałości i wspaniałej dbałości o posiadane eksponaty. To przedsięwzięcie 
jest godne naśladowania, dzięki niemu starsi mieszkańcy Szprotawy mogą 
sobie przypomnieć historię swojego miasta, a młodzież czerpać wiedzę 

28  Treść protokołu przekazania na rzecz Izby Historii mapy z dnia 15 listopada 2002 r. (w 
posiadaniu kustosza).

29  Treść protokołu przekazania przez Burmistrza Szprotawy R. Rosoła (2002 – 2006) do 
zbiorów Izby Historii dokumentu z 1935 r., z dnia 7 kwietnia 2003 r. (w posiadaniu 
kustosza).  

30  C. Brodzińska, 30 – lecie istnienia Izby Historii w Szprotawie, „Zachodni Goniec 
Regionalny” 2002, nr 2, s. 9.

31  U. Skoczylas, Z dokumentów najlepiej uczyć historii…, „Dwutygodnik Szprotawski” 
1999, nr 8, s. 6.

32  Relacja Mieczysława Pozaroszczyka z 30 listopada 2008 r. 
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o swoim mieście. Życzę aby w nieodległym czasie Izba Pamięci stała się 
Miejskim Muzeum. Jeszcze raz gratuluję i życzę wytrwałości twórcy tego 
wspaniałego przedsięwzięcia”33; „12 października 2001 r. pobrałem w Izbie 
Historii pierwszą lekcję o historii Szprotawy. Nie ostatnią! Dziękuję za 
opowiedzenie i udostępnienie dokumentów i zdjęć Panu M. Pozaroszczy-
kowi. To naprawdę wielka rzecz! Życzę dalszej wytrwałości i skuteczności 
w tym dziele”34. 

Odbiór społeczny Izby Historii w ciągu całego okresu jej funkcjonowa-
nia nie uległ zasadniczej zmianie. Ilość wpisów do Ksiąg Pamiątkowych i 
powszechna znajomość osoby kustosza przez lokalną społeczność dowodzi 
najlepiej, że takie miejsce jest potrzebne. Nie są to puste stwierdzenia, 27 
lutego 2002 r. dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze dr 
Andrzej Toczewski wręczył Mieczysławowi Pozaroszczykowi dyplom „za 
pomoc i trud we współtworzeniu rozwoju muzealnictwa zielonogórskiego 
pojmowanego jako wielka misja wpisywania tradycji i tożsamości w dzieje 
i dzień współczesny regionu lubuskiego”35. 

33  Księga Pamiątkowa…, t. 2, s. 5, wpisu dokonał 1.05.2008 r. Poseł na Sejm RP B. Wontor.
34  Księga Pamiątkowa…, t. 1, s. 299, wpisu dokonał 12.10.2001 r. Doradca Prezydenta RP 

R. Smoleń. Podobnie o działalności kustosza i funkcji Izby wypowiedzieli się w Księdze 
Pamiątkowej: Z. Piwoński, prof. J. P. Majchrzak, dr A. Toczewski.

35  I. Korniluk, Wizyta w szprotawskiej Izbie Historii, „Museion” 2002, nr 11, s. 14. 
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Organizacja przestrzeni 
muzealnej

Od 15 lat Izba Mieczysława Pozaroszczyka mieści się na pierwszym 
piętrze kamienicy przy ulicy Niepodległości nr 15. Budynek jest własnością 
Urzędu Miasta. Z racji tego obok tej placówki swoje siedziby tam mają 
m.in. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zbór Kościoła 
Zielonoświątkowego, Izba „Solidarności” czy Związek Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych. Ta ostatnia organizacja działa w jednym 
z pomieszczeń Izby. Do szprotawskiego muzeum prowadzi szeroka, lekko 
podniszczona klatka schodowa. O funkcjonowaniu w tym miejscu takiej 
placówki wszystkich zainteresowanych informuje widoczna tablica na 
zewnątrz budynku i tabliczka umieszczona na drzwiach od korytarza na 
pierwszym piętrze. 

Całość ekspozycji mieści się w pięciu pomieszczeniach, a to w prze-
liczeniu na powierzchnię oscyluje w granicach 150 m2. Jednak ta baza 
lokalowa muzeum nie jest proporcjonalna do zgromadzonego materiału 
ekspozycyjnego. „W Izbie panuje duża ciasnota, a wielu zgromadzonych w 
niej bardzo cennych i ciekawych eksponatów nie może być wystawiona”36. 
Pokaźnych rozmiarów zasób głównie dokumentów jest też umieszczony w 
dolnych partiach gablot, za drewnianymi drzwiczkami. 

W odpowiedzi na pytanie, w sprawie sformułowania programu i misji 
tej placówki, odpowiedź wydaje się dość jednoznaczna: „Udostępnianie dla 
wszystkich tych osób, które interesują się tak po prostu historią lokalną, a 
w szczególności dla młodzieży, aby była ona świadoma miejsca, w którym 
żyje”37. Izba Historii nie posiada własnego statutu, przez to mówienie o jej 
programie w aspekcie naukowo – badawczym byłoby sporym nadużyciem. 
Brak jasno wyszczególnionych działów, sama nazwa placówki już nakreśla 
główne pole jej zainteresowań, dlatego można przyjąć, że Izba posiada struk-

36  Notatka informująca o powstaniu, rozwoju i działalności Izby Historii w Szprotawie z 
dnia 9 marca 2009 r., autorstwa M. Pozaroszczyka, s. 1 (w posiadaniu kustosza).

37  Relacja Mieczysława Pozaroszczyka z 9 listopada 2008 r. 
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turę jednodziałową – ogólnie pojęta historia lokalna z elementami promocji, 
np. współczesnych relacji polsko – niemieckich w ramach współpracy part-
nerskiej Szprotawy z miastami niemieckimi38. Należy zaznaczyć, że jest to 
w przypadku szprotawskiej placówki określenie (struktura jednodziałowa) 
dość sztuczne, ponieważ większość nagromadzonych muzealiów o szero-
kiej tematyce z różnych przyczyn (brak wykwalifikowanej kadry, problem 
lokalowy) nie została poddana selekcji na konkretne dziedziny. 

Izbę Historii w Szprotawie można też określić jako kolekcjonerski doro-
bek Mieczysława Pozaroszczyka, gdzie poszczególne eksponaty są ze sobą 
zestawione w sposób dowolny, według uznania kustosza. „Szprotawską Izbę 
prowadzi amator, ale używając tego określenia mam na myśli amatora w 
dobrym świetle. Należy docenić dryg kolekcjonerski Pana Pozaroszczyka. 
Stara się on zdobyć każdy przedmiot do swojej Izby, na którym widnieje napis 
Sprottau lub Szprotawa. To jest właśnie świadomość swojej małej ojczyzny. 
Oczywiście droga do przekształcenia Izby Historii w miejskie muzeum 
jest daleka. Będąc tam kilka razy, odnosi się wrażenie, że przebywa się w 
Heimatmuseum (…). Jednak takie inicjatywy i takich ludzi jak Pan Poza-
roszczyk warto popierać, bo dzielą się swoją pasją z innymi i popularyzują 
historię regionalną”39. 

Mimo braku od strony organizacyjnej wielu czynników, które pozwoli-
łyby uzyskać szprotawskiej Izbie miano muzeum, wiele środowisk, a wśród 
nich i te zawodowo związane z muzealnictwem twierdzi, że eksponaty 
zgromadzone w niej są zaczątkiem muzeum miejskiego40. Na szprotawską 
Izbę Historii nie można patrzeć przez pryzmat muzeum przez duże „M” 
(jest to izba), a należałoby raczej utożsamiać ją, zostało to już wcześniej 
zaznaczone z działalnością kolekcjonerską. A ten rodzaj działalności przez 
kustosza Izby jest realizowany jak najbardziej fachowo, m.in. przez dokładne 
ewidencjonowanie poszczególnych eksponatów w księdze inwentarzowej 
muzealiów. Co więcej kolekcja ta jest prowadzona przez jednego człowieka, 
który w miarę swoich możliwości w zakresie pozyskiwania środków finanso-
wych na zakup dalszych eksponatów, stara się przybliżyć mieszkańcom tego 
obszaru jak i turystom historię miasta i regionu. Przybiera to postać m.in. 
lekcji muzealnych41; wydania albumu Szprotawa w swym 750 – leciu czy 
książki Ziemia Szprotawska. Historia i ludzie; działalności na rzecz ochrony 

38  Miasta partnerskie Szprotawy: Gevelsberg, Spremberg.
39  Relacja Izabeli Korniluk z 12 marca 2009 r.
40  I. Korniluk, op. cit., s. 14.
41  Zajęcia tego typu mają dość długi staż w działalności Izby Historii, były one prowadzo-

ne praktycznie od początku istnienia tej placówki i są nadal kontynuowane, głównie z 
udziałem uczniów z lokalnych gimnazjów. W latach 70 i 80 były także prowadzone, tzw. 
pogadanki z poborowymi, odczyty. 
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szprotawskich pomników42; niecyklicznych wystaw w Szprotawie jak i w 
niemieckich miastach partnerskich; bardzo aktywnej pomocy studentom 
w zbieraniu materiałów do prac dyplomowych. 

Eksponaty, które znajdują się w Izbie Historii przedstawiają w większo-
ści wartość historyczną niż artystyczną. Zostało już wspomniane, że Izba 
zajmuje pięć pomieszczeń. Ciąg wystawowy otwiera sala, której celem jest 
przedstawienie przeszłości miasta i wybranych zagadnień z historii po-
wszechnej w oparciu o mapy, pomieszczenie to jest zarazem siedzibą Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych (sala nr 1). Wychodząc 
z niej i kierując się na prawo, przy końcu korytarza po prawej stronie znaj-
dują się drzwi, które otwierają wejście do zespołu dwóch sal, kolejno: sala 
wystawowa poświęcona m.in. wybitnym mieszkańcom miasta i okolic czy 
organizacji życia politycznego, gospodarczego w powiecie szprotawskim 
po 1945 r. (sala nr 2); kolejne pomieszczenie pełni funkcję sali wykładowej, 
oprócz tego umieszczone w niej dokumenty prezentują m.in. udział miesz-
kańców Ziemi Szprotawskiej w II wojnie światowej (sala nr 3). Cofając się 
do korytarza – po przeciwnej stronie mieszczą się pozostałe dwa pomiesz-
czenia (nazwy oficjalne): „Sala wystawowa obrazująca dorobek partnerski 
miast: Szprotawa, Gevelsberg, Spremberg” (sala nr 4) i „Sala wystawowa 
historycznych dokumentów zebranych przez przyjaciela miasta Szprotawa 
Wolfganga Stamma” (sala nr 5).

 W każdej sali znajdują się okna, ochronę przed światłem dziennym dla 
ekspozycji zapewniają pionowe rolety materiałowe. Zazwyczaj do eksponatu 
jest dołączona krótka informacja o tym, czego on dotyczy. Rozmieszczenie 
gablot w Izbie Historii wzdłuż ścian powoduje, że zwiedzający znajduje się w 
centrum każdego pomieszczenia i z łatwością może podejść do danej witryny. 

42  Przykład m.in. odbudowy pomnika Heinricha Roberta Goepperta (szprotawianina 
żyjącego w XIX w., twórcy paleobotaniki, dyrektor i założyciel wrocławskiego ogro-
du botanicznego), którego głównym inicjatorem był Mieczysław Pozaroszczyk. 
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Zasób i charakterystyka 
eksponatów zgromadzonych                      

w Izbie Historii
Przez cały okres swojej działalności szprotawska Izba powiększała zasób 

muzealiów. Ta rozbudowa ekspozycji oczywiście była uzależniona od wielu 
czynników zewnętrznych, które nie zawsze pozwalały szerszej publiczności 
zaprezentować to, co rzeczywiście zasługiwało na masowy odbiór. Popraw-
ność polityczna dotyczyła również i muzealników. Aby to zjawisko lepiej 
zobrazować, należy w kilku zdaniach odnieść się do ogólnopolskiej tendencji 
w organizacji charakteru ekspozycji muzealnej, genezy tej poprawności po-
litycznej należałoby doszukiwać się już w pierwszych latach powojennych. 

W 1946 r. sporządzono oficjalny program polityki muzealnej dla Ziem 
Zachodnich. Autorami tego programu była Naczelna Dyrekcja Muzeów i 
Ochrony Zabytków oraz Ministerstwo Kultury i Sztuki. Dokument ten prze-
widywał na szeroką skalę reorganizację poniemieckich muzeów na wyżej wy-
mienionym obszarze, a nowo powstające polskie placówki miały za zadanie 
realizować program repolonizacji Ziem Zachodnich. Muzea celowo pomijały 
w swojej ekspozycji to, co miało miejsce na tym terenie przed rokiem 1945. 
Wystawy skupiały się na udowodnieniu zwiedzającym polskości tych ziem43. 
O to, co się tutaj działo za czasów niemieckich, nie na miejscu było się pytać, 
a tym bardziej to eksponować44. Ekspozycje dotyczyły różnej tematyki, np. 
archeologii, polskiej sztuki współczesnej, etnografii. Obok tych zagadnień 
mocno kładziony był akcent na tematykę martyrologiczną. Ta poprawność 
obowiązywała przez cały okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. 

Wracając do szprotawskiej Izby Historii i jej charakteru kolekcji. Wydaje 
się za uzasadnione przedstawienie fragmentu opinii na temat zbiorów tej 
placówki fachowców – pracowników Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej 

43  A. Toczewski, Muzea Lubuskie w perspektywie historycznej, „Rocznik Lubuski” 2005, 
t. 31, cz. 1, s. 22.

44  B. Gaweł, op. cit., s. 16 – 2.



24

Izba Historii w Szprotawie. Przewodnik

Górze: „Zgromadzono ponad 600 zabytków, dotyczących głównie tematyki 
kombatanckiej i martyrologicznej związanej z mieszkańcami Szprotawy i 
ich rodzinami. Zgromadzony zestaw pozwala na zilustrowanie życia po-
litycznego Szprotawy w pierwszych latach PRL. Tylko kilka eksponatów 
dotyczy wcześniejszej historii regionu. Ten jednostronny charakter zbiorów 
jest efektem narzucanej przez wiele lat polityki eksponowania tematyki 
martyrologicznej i przemilczania przeszłości tych ziem pod panowaniem 
niemieckim. Wnioski: zgromadzona kolekcja (pomimo jej jednostronnego 
charakteru) jest cennym zbiorem, który należy przechowywać, udostępniać 
i nie dopuścić do rozproszenia”45. Kustoszowi tej placówki przyszło żyć w 
takim okresie dziejowym, bardzo dobrze się stało, że wówczas jako prezes 
ZBoWiD w powiecie szprotawskim pozyskiwał szereg dokumentów, przed-
miotów należących do byłych żołnierzy. Dzięki temu tamten okres nie jest 
dzisiaj przysłowiową czarną dziurą w lokalnej świadomości historycznej 
mieszkańców Ziemi Szprotawskiej.

Od czasu kiedy sporządzono cytowaną wyżej opinię (Notatka służbowa 
pracowników Muzeum Ziemi Lubuskiej) minęło praktycznie 15 lat. Okres 
ten dla Izby Historii był niezwykle pracowity. Same dane liczbowe na temat 
zbiorów – ponad 2 tysiące różnych dokumentów i eksponatów historycz-
nych46 o wiele szerszej tematyce – już świadczą, że dryg kolekcjonerski 
Mieczysława Pozaroszczyka rozrósł się o nowe dziedziny zainteresowań. 
Mógł już wszystkie swoje eksponaty (dotyczące historii tego terenu przed 
1945 r.) pokazać w Izbie Historii. Nie należy ukrywać również, że do 
bardziej śmiałych przedsięwzięć w ekspozycji pomogła kustoszowi rze-
czywistość lat 90., która swoim liberalizmem dotknęła również i polskie 
muzealnictwo. Charakter kolekcji w ciągu 15 lat zmienił się praktycznie z 
monotematycznego w politematyczny. Jej dość szczegółowy opis (na pewno 
niewyczerpujący) jest przedstawiony poniżej. 

Sala obrazująca dzieje miasta i jego 
mieszkańców w oparciu o mapy 

W centralnym miejscu tego pomieszczenia stoją połączone ze sobą dwa 
biurka, na jednym z nich umieszczony jest jeszcze aparat telefoniczny. To 
te rzeczy oraz znajdująca się w wąskiej przybudówce m.in. kserokopiarka 

45  Notatka służbowa z wyjazdu konsultacyjnego do Izby Historycznej Miasta Szprotawy 
z dnia 21 listopada 1996 r., sporządzona przez pracowników Działu Historycznego 
Muzeum Ziemi Lubuskiej, s. 1 (w posiadaniu kustosza).

46  http://www.szprotawa.pl/?module=tresc&id=360 (stan na 25.04.2009 r.). Dokładna 
ewidencja zbiorów Izby Historii nie była przeprowadzona przez autora niniejszej pracy.
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mogą być uznawane jako wyznaczniki administracyjne szprotawskiej Izby 
Historii. W placówce tej trudno jest w ogóle odczuć jakiś oficjalny charakter. 
I słusznie, bo ma ona być łatwo dostępna i nie obarczać nikogo szeregiem 
różnych formalności. 

Na trzech ścianach są zawieszone mapy o dość szerokiej problematyce 
lokalnej jak i ogólnoświatowej. Obecność kilku miejsc siedzących jest do-
brym rozwiązaniem ponieważ niektóre mapy wymagają dość rozbudowa-
nego komentarza, tak jest na przykład przy mapie: Polacy na Frontach II 
wojny światowej47. Kolejna mapa nie przedstawia tak ważnej wartości dla 
samego miasta, a jest nią: Mapa polityczna świata (radziecka mapa), została 
dołączona do tej ekspozycji jak dodaje kustosz jako pozostałość po stacjo-
nowaniu wojsk radzieckich w Szprotawie. W pracy z uczniami niezwykle 
ważnym środkiem dydaktycznym jest: Mapa walk z najeźdźcą hitlerowskim 
i zbrodnie hitlerowskie lat 1939 – 1945 na terenie województwa zielono-
górskiego. „Na podstawie tej mapy można pokazać szczególnie młodemu 
pokoleniu, że wojna, jej działania były wszędzie. Nawet w najbliższej dla 
nich okolicy”48. Kilka następnych map jest oprawionych w tzw. antyramy. 
Pierwsza z nich jest kopią: Mapy Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu 
Niemieckiego49, obok niej jest umieszczona oryginalna mapa księstw nie-
mieckich z 1730 r. z uwzględnieniem również i Sprottau. Na uwagę i wnikliwą 
analizę przez zwiedzających zasługuje też mapa z 1945 r. przedstawiająca 
Polskę, ale bez ustalonej jeszcze konkretnej granicy zachodniej i z nazwami 
przejściowymi części miejscowości, np. sąsiednie miasto Szprotawy – Żary 
na tej mapie widnieją pod nazwą – Żarów. Dzieje lokalne można częściowo 
też poznać z mapy Paula Baron’sa z 1941 r., która prezentuje m.in. ówczesny 
powiat szprotawski. Odchodząc od historii lokalnej po powszechną należy 
zatrzymać się przed radziecką mapą z 1940 r. obrazuje ona podział Europy 
Wschodniej między ZSRR a III Rzeszą50. 

47  Kustosz Izby przy omawianiu tej mapy odwołuje się do ogólnych wydarzeń jakie miały 
miejsce podczas II wojny światowej. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że przy jej 
omawianiu jest szeroko poruszany udział samych mieszkańców Szprotawy i okolic, 
którzy osiedlili się na tym terenie po 1945 r. w działaniach wojennych. Mieczysław 
Pozaroszczyk przytacza m.in. postać pana  F. Bisiorka i jego żołnierską drogę w Wojsku 
Polskim na Zachodzie. 

48  Relacja Mieczysława Pozaroszczyka z 18 stycznia 2009 r.
49  Ciekawym sposobem na zaakcentowanie wątku lokalnego jest zaznaczenie na tej mapie 

(poza granicami Cesarstwa) przez kustosza Izby domniemanego miejsca położenia 
przyszłej Szprotawy. Wyrazistym kolorem zaznaczył on to miejsce i umieścił napis – 
Sprottau.

50  Kustosz Izby w sposób dość płynny przy charakteryzowaniu mapy przechodzi z wydarzeń 
ogólnoświatowych do lokalnych. To u odbiorcy buduje w miarę spójne wyobrażenie o 
przeszłości, ale i również świadomość tego, że lokalne wydarzenia, zjawiska są ważną 
częścią historii krajowej czy międzynarodowej.
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14 sierpnia 2000 r. ówczesny Prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski, 
honorowy obywatel Szprotawy podarował miastu reprint XVII – wiecznej 
mapy Śląska, autorstwa Jonasa Scultetusa51. Urząd Miasta zaś przekazał ją 
Izbie Historii, aby mapa ta była dostępna dla wszystkich mieszkańców. Samo 
to przekazanie było dla Mieczysława Pozaroszczyka wielkim wyróżnieniem 
dla jego działalności i potwierdziło zaufanie, jakim darzą go miejscowi 
urzędnicy52. W sali tej dużą uwagę zwiedzających przykuwa również lekko 
podniszczona przedwojenna mapa powiatu szprotawskiego. Inne przykłady 
map: Mapa administracyjna PRL z 1976 r. czy Mapa powiatu żagańskiego 
(współcześnie). Kustosz prowadząc zajęcia w tym pomieszczeniu stara 
się zachować pewien chronologiczny porządek. Kolejność omówienia 
poszczególnych map nie jest przypadkowa. Jak podkreśla: „zwieńczeniem 
tych wszystkich map jest: Mapa Unii Europejskiej”53. Ważne podkreślenia 
jest to, że przy każdej z wyżej wymienionych map zawsze pada z ust Mie-
czysława Pozaroszczyka nazwa: Szprotawa. Jest to wynik nie tylko silnego 
związku uczuciowego kustosza z miastem, ale uświadomienie zwiedzają-
cym, że można wyciągać wnioski z różnych dokumentów, przedmiotów w 
tym przypadku z map i zastosować je do analizowania przeszłości nawet 
najmniejszych miejscowości. 

Sala poświęcona m.in. wybitnym mieszkańcom 
miasta i okolic, organizacji życia politycznego, 

gospodarczego w powiecie szprotawskim                         
po 1945 r. 

Sala ta w odróżnieniu od pozostałych ma bardzo ważny element – ory-
ginalną gablotę z przedwojennego Miejskiego Muzeum Regionalnego i im. 
Laubego (organizatorem tej placówki w 1928 r. był szprotawski notariusz, 
historyk dr Felix Matuszkiewicz). Pokaźnych rozmiarów gablota, oszklona 
ze wszystkich stron stoi pośrodku tego pomieszczenia. Druga wojna świa-
towa, a właściwie jej schyłek wręcz bestialsko obeszły się z tym muzeum. 
„Wiele eksponatów skradziono, zniszczono, dlatego gablota ta jest dla 
51  Jonas Scultetus – urodzony w 1603 r. w Szprotawie, zmarł w 1664 r., wybitny kartograf, 

pierwszy twórca map Śląska. W latach 1622 – 1625 studiował prawo we Frankfurcie i 
w Lipsku. Wówczas też ma miejsce rozwój kartografii. W latach 1625 – 1635 wykonał 
z bogactwem szczegółów mapy ks. głogowskiego, legnickiego, wołowskiego, wrocław-
skiego. Wraz z Georgiem Vechnerem w latach 1633 – 1649 w Lesznie opracował mapy 
Dolnego Śląska (Fragment noty biograficznej znajdującej się w Izbie Historii).

52  Relacja Mieczysława Pozaroszczyka z 18 stycznia 2009 r.
53  Ibidem.
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współczesnej Izby Historii tak ważna. Stanowi symboliczną kontynuację 
szprotawskiej tradycji muzealniczej”54. Wokół niej przy ścianie jest usta-
wionych jeszcze 13 szaf ekspozycyjnych. 

Przestronna, zabytkowa gablota gromadzi na czterech poziomach 
szereg różnorodnych przedmiotów. Na uwagę z pewnością zasługują 
wystawione w niej życiorysy słynnych szprotawian m.in. ks. W. Pyrca-
ka, F. Matuszkiewicza, H. Laubego (pisarz, dramaturg), H. Goepperta 
(botanik), K. Hänscha (polityk). Izba posiada ich ponad 40, jednak nie 
wszystkie można zaprezentować z przyczyn braku miejsca. Kustosz o 
przeszłości miasta opowiada często przez pryzmat życia, działalności 
wybitnych mieszkańców. Wielką wartość historyczną (jak do tej pory 
jeszcze niezbadane) mają złożone w tej gablocie księgi notarialne 
przedwojennych mieszkańców Szprotawy i okolic czy XVII, XVIII, XIX 
– wieczne księgi inwentarzowe dotyczące lokalnych kościołów (w nich 
bogato zdobione pieczęcie) i byłego klasztoru Magdalenek. Cenne do 
poszukiwania lokalnej tożsamości są również mimo, że fotokopie, na-
stępujące dokumenty: dokument konsekracji ołtarza z 1260 r., w którym 
Szprotawę pierwszy raz wymienia się jako civitas (miasto), dokument 
z 1608 r. wystawiony przez burmistrza Szprotawy dla cechu garncarzy. 
Można również w tej gablocie napotkać na zachowane w dobrym stanie 
modlitewniki z XIX i XX w., kolekcje widokówek, publikacji głównie o 
szerokiej tematyce w języku niemieckim z XIX, XX w., album rodzinny 
z pocz. XX w., lokalne produkty z lat 20, 30 XX w. m.in. wieszaki na 
odzież, kufle i szereg innych zabytków. 

Przy dwóch oknach w bezpośrednim związku ze zwiedzającymi (poza 
gablotami) jest złożonych kilka eksponatów, które należą do jednych z naj-
starszych ze wszystkich zbiorów Izby Historii. Są nimi: dwie kule armatnie 
pochodzące najprawdopodobniej z oblężenia Szprotawy przez wojska wę-
gierskie z 1488 r., herb miasta z XVI w. i herb cechu szprotawskich piekarzy 
z 1767 r. Stan dwóch ostatnich eksponatów jest dobry, kompletny. Można 
również dodać, że przedmioty te oprócz wartości historycznej posiadają 
duże walory artystyczne. Kustosz podkreśla, że miejski herb do 1934 r. był 
umieszczony nad głównym wejściem do ratusza, następnie został wymonto-
wany i zastąpiony swastyką na skutek zawirowań politycznych w Niemczech 
po dojściu do władzy Adolfa Hitlera. Mieczysław Pozaroszczyk odnalazł go 
w piwnicy szprotawskiego liceum55. 

Wchodząc do tego pomieszczenia, po prawej stronie znajduje się pierw-
sza gablota. Godny uwagi jest w niej wykaz burmistrzów Szprotawy i osób 
54  Relacja Mieczysława Pozaroszczyka z 8 lutego 2009 r.
55  Ibidem.
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pełniących funkcje równorzędne od 1289 r. po dzień dzisiejszy. Powstał on 
m.in. w oparciu o materiały zgromadzone przez archiwum wojewódzkie56. 
Można tu również przeczytać życiorys Aleksandra Kwaśniewskiego – ho-
norowego obywatela Szprotawy i zobaczyć podziękowania z Kancelarii 
Prezydenta dla kustosza za prowadzenie tej placówki. Inne dokumenty to 
m.in. lista członków komitetu powiatowego (powiat szprotawski) NSDAP 
z 1937 roku, fotografia korony Ottona III. 

Do cennych zbiorów kolejnej gabloty z pewnością należy Patent (orygi-
nał) Fryderyka II Wielkiego „wydany po zajęciu przez Prusy Śląska, naka-
zujący poddanie się jego władzy”57. O Fryderyku II można dowiedzieć się z 
zamieszczonej przy tym Patencie noty biograficznej. Kolejne gabloty skupiają 
się już głównie na historii regionalnej i lokalnej ostatnich 70 lat. O obecności 
w Szprotawie i pobliskich Wiechlicach wojsk radzieckich do początku lat 90. 
XX w. przypomina trzecia gablota m.in. przez umieszczone w niej mundury 
radzieckich żołnierzy. Obok niej witryna, a w jej wnęce rozwieszony Manifest 
Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego i Konstytucja PRL. Następne 
dwie gabloty prezentują lokalne publikacje i czasopisma. Są to książki do-
tyczące historii okolicznych miast, jak np. Przemkowa, Głogowa, Małomic, 
Żagania, Żar, Kożuchowa czy Zielonej Góry. Najwięcej jest i to zrozumiałe 
prac o Szprotawie wydanych w ostatnim 50 – leciu, autorstwa m.in. prof. 
H. Szczegóły, prof. J. P. Majchrzaka, M. Boryny, państwa Janowskich. Na 
uwagę zasługuje również niewielki zbiór prasy, szczególne znaczenie dla 
kustosza mają gazety z 1960 r. opisujące jak ówcześni mieszkańcy Szprotawy 
świętowali 700 – lecie miasta. 

Gablotę siódmą można odebrać jako dość odważne zestawienie różnych 
dokumentów. Taka ocena bierze się z tego, że na górnej półce są zaprezen-
towane m.in. tymczasowa legitymacja członka Polskiej Partii Robotniczej 
Stanisława Panka byłego mieszkańca Szprotawy czy zdjęcie z 15 grudnia 1945 
r. 70 osobowej grupy członków Polskiej Partii Socjalistycznej ze Szprotawy. 
Poniżej zaś zbiór przedstawiający historię lokalnej „Solidarności” m.in. 
mandat delegata na krajową konferencję wyborczą NSZZ „Solidarność” do 
Gdańska Zygmunta Chojnackiego dawnego mieszkańca Szprotawy, opaska 
strajkowa lokalnego działacza Krzysztofa Kilińskiego, znaczki solidarno-
ściowe. Jednak tematu opozycji politycznej lat 80. wielu zwiedzających nie 
zauważa i to bardzo bulwersuje Mieczysława Pozaroszczyka: „Wszyscy widzą 
jedną legitymację PPR, jedną KPP, a nie widzą 62 znaczków Solidarności. 
Historia – choćby najtrudniejsza, jest historią i należy ją pokazywać po to, 

56  U. Skoczylas, op. cit., s. 6.
57  http://izba.szprotawa.org.pl/index.php?topic=eksponaty (stan na 10.01.2010 r.).
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żeby wyciągać z niej wnioski”58. Następna witryna mieści obfity materiał 
fotograficzny z życia miasta lat 60 i 70. Kolekcja zdjęć dotyczy obchodów 
różnych rocznic, np. zakończenia II wojny światowej, 700 – lecia nadania 
praw miejskich. Obok nich zdjęcia z wizyty w Szprotawie pisarza Włady-
sława Broniewskiego czy też fotografie ukazujące budynki z terenu miasta 
powstałe w okresie Polski Ludowej. 

Gablota dziewiąta ma wielkie znaczenie w uświadamianiu szczególnie 
najmłodszym zwiedzającym, że ich przodkowie na te tereny przybyli z róż-
nych stron59, efektem tego były powojenne zmiany granic Polski. Można w 
niej zobaczyć dokumenty osadników, którzy przyjechali do Szprotawy już 
w 1945 r. i w późniejszym okresie. Świadectwa szkolne mieszkańców miasta 
wydane w ich rodzinnych miejscowościach z lat 20 XX w., przedwojenną 
umowę kupna – sprzedaży z urzędu podatkowego z Żółkwi z 1907 roku. 
Gablota dziesiąta ma podobny wydźwięk tematyczny, obok oryginalnych 
dokumentów z akcji osiedleńczej w powiecie szprotawskim – akty nadania, 
zaświadczenia przesiedleńcze, częściowy wykaz osadników (kopia). Na 
szczególną uwagę zasługują trzy księgi protokołów z posiedzeń Powiatowej 
Komisji Osadnictwa Rolniczego z lat 1947 – 1950. Kolejna witryna to głów-
nie kopie dokumentów prezentujących m.in. zmianę nazwy ulic z języka 
niemieckiego na język polski z sąsiedniego miasta Szprotawy – Przemkowa, 
wykaz pracowników samorządowych Szprotawy od maja 1945 r., protokoły z 
posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej z 1947 r., ankiety personalne członków 
Rady Narodowej, którzy byli oskarżeni a następnie osadzeni za kolaborację 
z okupantem. 

Gablota dwunasta zawiera informacje na temat pierwszych powojennych 
szprotawskich urzędników m.in. Mariana Habicha – szeroki zbiór doku-
mentów potwierdzających pełnienie przez niego wielu funkcji w mieście 
i powiecie, legitymacja Wacława Tyblewskiego – pracownika starostwa. 
Wykaz osób chorych na tyfus ze Szprotawy, kilka pism urzędowych spisa-
nych na odwrocie dokumentów niemieckich, wiązało to się z początkowym 
brakiem przez polską administrację czystego papieru. Ostatnia gablota tego 
pomieszczenia ma unaocznić zwiedzającym, jakie straty poniosło miasto 
w czasie II wojny światowej. Mają w tym pomóc fotografie przedstawiające 
zniszczone ulice Szprotawy. Obok nich kopia protokołu przekazania Ko-
mendanta Wojennego Armii Czerwonej władzy administracyjnej w mieście 
dla Pełnomocnika Rządu na Obwód 37 – Leonarda Dziaka i pierwszego 
burmistrza Szprotawy – Stanisława Papieża. 

58  U. Skoczylas, op. cit., s. 6.
59  Do Szprotawy po zakończeniu działań wojennych przybyła ludność m.in. z dawnych 

terenów II RP: województwa tarnopolskiego, lwowskiego, stanisławowskiego. 
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Sala pełniąca podwójną funkcję: wykładową 
i wystawową – przedstawiająca udział 

mieszkańców Ziemi Szprotawskiej                                 
w II wojnie światowej 

Skupiając się na ilości czasu spędzonego w poszczególnych salach Izby 
Historii, najdłużej wycieczki przebywają właśnie w tym pomieszczeniu. 
Wynika to z tego, że oprócz zgromadzonej tutaj rozległej kolekcji z zakresu 
numizmatyki, dokumentacji okresu wojennego i lat powojennych, np. histo-
ria lokalnego przemysłu, znajduje się też w tej sali kilka rzędów krzeseł – 24 
sztuki. Obecność miejsc siedzących daje możliwość kustoszowi do wygła-
szania krótkich wykładów czy swobodnej rozmowy z szerszą publicznością. 
Wrażenia po zwiedzeniu całości ekspozycji można opisać w znajdującej się 
tutaj Księdze Pamiątkowej60. Podwójny charakter tej sali jednak nie utrudnia 
dostępu do poszczególnych 17 gablot, rozmieszczonych wokół wydzielonej 
przestrzeni wykładowej. 

Do materiału, który nie został umieszczony w gablotach należy m.in. 
8 sztandarów z miejscowych zakładów pracy i innych instytucji, np. Pań-
stwowego Ośrodka Maszynowego w Szprotawie, Dolnośląskich Zakładów 
Odlewniczych w Szprotawie, Związku Bojowników o Wolność i Demokrację 
Oddział Szprotawa. Obraz Antoniego Rachwalskiego przedstawiający bitwę 
o Monte Cassino. Oprócz tego rzeczy (zabytki etnograficzne), które przy-
wieźli z rodzinnych stron tutaj współcześni mieszkańcy miasta: maselniczka 
góralska pochodząca ze wsi Bodaki (powiat Gorlice), sierpy, wrzeciono wy-
konane na Syberii w 1940 r., kołowrotek do przędzenia lnu z województwa 
lubelskiego. Ten ostatni przedmiot dla opiekuna Izby jest bardzo cenny, 
ponieważ na nim mama Pana Pozaroszczyka przędła len61. 

Wracając do zabytków zgromadzonych w gablotach. Ciąg wystawowy 
tej sali otwiera znajdująca się przy wejściu po lewej stronie gablota obrazu-
jąca wojenną drogę nieżyjących już mieszkańców miasta i okolic. Zbiór ten 
tworzą: zaświadczenie st. sierż. Michała Koczyńskiego – byłego żołnierza 22 
Kompanii Zaopatrzenia Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, legitymacja 
nr 120 Michała Józefiaka – członka Związku Byłych Żołnierzy Internowa-
nych w Szwajcarii, książeczka żołdu i fotografia Józefa Korzeniowskiego 
60  Księga Pamiątkowa Izby Historii (tom I, II)  jest prowadzona od samego początku istnie-

nia placówki. Na dzień dzisiejszy ma setki wpisów – uczniów, nauczycieli, mieszkańców 
miasta i okolic, turystów z Polski i zagranicy, polityków lokalnych i szczebla krajowego, 
naukowców. 

61  I. Korniluk, op. cit., s. 14.
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– żołnierza 11 Karpackiego Pułku Artylerii Lekkiej, kopia legitymacji nr 
11170 upoważniająca do noszenia Krzyża Pamiątkowego Monte Cassino 
Antoniego Rachwalskiego – żołnierza 3 Dywizji Strzelców Karpackich, za-
świadczenie o nadaniu odznaczeń i zdjęcie Jana Malickiego – żołnierza 21 
Kompanii Transportowej II Korpusu Polskiego. Kustosz zawsze wspomina 
ich związek ze Szprotawą i dzięki licznym zdjęciom z czasów wojny uświa-
damia zwiedzającym, że to byli bohaterowie, a ich nazwiska powinny być 
znane dzisiejszym mieszkańcom tych terenów62. Druga gablota przedstawia 
oryginał dokumentu stwierdzającego nadanie medalu Za obronę Stalingradu 
wydanego przez Naczelne Dowództwo Armii Czerwonej byłemu mieszkań-
cowi wsi Długie – J. Hałaburze. Do interesujących dokumentów można z 
pewnością też zaliczyć m.in. odznaczenia i podziękowania od Naczelnego 
Dowództwa Armii Czerwonej za udział w obronie Stalingradu, wyzwalanie 
Mielnika, Bratysławy, Wiednia nadane Janowi Łyczakowskiemu ze wsi Dłu-
gie. Mieszczą się tutaj również dokumenty z lat późniejszych, które potwier-
dzają uczestnictwo w walce podczas II wojny światowej, np. zaświadczenie 
dla Jana Białka wydane przez Głównego Inspektora Obrony Terytorialnej, 
wiceministra Obrony Narodowej gen. broni Grzegorza Korczyńskiego. 

Gablota trzecia to m.in. niepełny zbiór szprotawskich Heimatkalender z 
lat 20. i 30. minionego wieku, jednak na szczególną uwagę zasługuje oryginal-
ny list z XVII w. napisany odręcznie przez burmistrza Szprotawy do cesarza 
Leopolda I. Scharakteryzowanie czwartej gabloty należy do najtrudniejszych 
ze wszystkich z całej Izby. Znajdują się w niej bardzo interesujące zabytki: 
numizmaty, medale, banknoty. W witrynie tej można spotkać denary rzym-
skie, polski banknot 100 zł z okresu II RP, przykłady walut z Generalnego 
Gubernatorstwa (oryginały i kopie). Prawdziwą gratką są waluty z lat 20. 
XX wieku wydawane na okazję różnych rocznic przez lokalne władze nie-
których miast Pomorza, Śląska – jest wśród nich przykład takiej waluty ze 
Szprotawy i pobliskich Małomic. Interesującym eksponatem jest pieniądz 
Arbeitslager Mittelbau 5 RM, jak tłumaczy kustosz: „Takie pieniądze były 
wydawane robotnikom w przymusowych obozach pracy podczas II wojny 
światowej i miały one wartość tylko w konkretnym obozie”63. Pojawiają się 
tutaj również banknoty, monety z okresu PRL, bony towarowe z lat 60., 
monety z obszaru Niemieckiej Republiki Demokratycznej, odznaka Polski 
Komitet Solidarności z Ludem Hiszpanii, medal okolicznościowy Szprota-
wa 1000 – 2000, a wśród nich przedwojenna łyżka do obuwia z napisem 
Sprottau. Ostatnia półka tej gabloty to krótka dokumentacja (fotografie, akt 
erekcyjny) mówiąca o odbudowie pomnika Heinricha Goepperta. 

62  Relacja Mieczysława Pozaroszczyka z 15 marca 2009 r.
63  Ibidem.
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Gablota piąta poświęcona jest Dolnośląskim Zakładom Odlewniczym 
w Szprotawie. W porównaniu do poprzedniej jest bardzo przejrzysta. O 
tej nieistniejącej już fabryce zwiedzający mogą się dowiedzieć więcej z 
zamieszczonego wewnątrz witryny streszczenia historii zakładu. Kustosz 
wystawił również zdjęcia kilkunastu pracowników DZO m.in. Zenona 
Daleckiego, Jana Grubeckiego, Czesława Giedrysa. Przy gablocie znaj-
duje się ciekawy i wymowny eksponat, jest nim tablica upamiętniająca 
50 – lecie DZO: 1947 – 1997. Gablota szósta i kolejne ponownie prezen-
tują treść wojenną. Spotykamy w niej m.in. odznaczenia, wyróżnienia 
st. sierż. Zygfryda Kotwickiego – uczestnika walk o Berlin. Są też tutaj 
podziękowania dla kilku byłych mieszkańców miasta i okolic za udział 
w historycznym sforsowaniu przez jednostkę I Armii Wojska Polskiego 
rzeki Odry. Bogaty materiał fotograficzny m.in. zdjęcia kobiet żołnierzy. 
Ciekawym dokumentem jest też kopia ulotki dowództwa niemieckiego 
wzywająca oficerów i żołnierzy radzieckich do przechodzenia na niemiec-
ką stronę. Ostatnia kondygnacja tej gabloty poświęcona jest Ryszardowi 
Sierańskiemu – żołnierzowi I Armii Wojska Polskiego. Jest to pokaźny 
zbiór m.in. 12 odznaczeń w tym Krzyż Virtuti Militari, legitymacja odznaki 
pamiątkowej Syn Pułku, dyplom – podziękowanie w 25 – lecie Ludowego 
Wojska Polskiego, fotografie z czasów wojny.

W następnej witrynie też mieszczą się podziękowania, dyplomy i opinie 
nadane przez Naczelne Dowództwo Odrodzonego Wojska Polskiego byłym 
żołnierzom, którzy po wojnie zamieszkali w powiecie szprotawskim. Obok 
nich dokumenty – przydziału gospodarstw rolnych osadnikom wojskowym 
m.in. dla Mieczysława Olfansa, Antoniego Galuka. Gablota ósma prezentuje 
wojenną korespondencję, są to listy złożone w charakterystyczny trójkąt 
autorstwa m.in. Edwarda Sarula mieszkańca Szprotawy. Kolekcję tej gablo-
ty tworzą też legitymacja Waldemara Groszanga wydana przez Zrzeszenie 
Narodowe Partyzantów Włoskich potwierdzająca udział we włoskim ruchu 
oporu przeciw faszystowskiej dyktaturze Mussoliniego, różne odznaczenia za 
bitwę pod Lenino, walkę o Berlin. Dziewiąta gablota to kilka gazet, broszur 
zachowanych w dobrym stanie, np. Wolna Polska z X 1943 r., Do boju z 17 
IX 1944 r., Zwyciężymy z 31 XII 1944 r., Warszawa walczy – gazeta z okresu 
powstania warszawskiego. Wojenną prasę też posiada kolejna witryna, są to 
pisma satyryczne wydawane przez polskie organizacje podziemne ośmie-
szające okupacyjne władze hitlerowskie, np. Moskit – tygodnik satyryczny 
z 16 X 1943 roku. Znaleźć w niej można też spisany odręcznie protokół 
ustaleń wspólnych działań organizacji bojowych Armii Ludowej i Batalio-
nów Chłopskich działających na terenie jednego z powiatów Generalnego 
Gubernatorstwa. 
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Jedenasta gablota przedstawia sylwetki mieszkanek Szprotawy i związane 
z nimi różne dokumenty: dyplom Teofili Miarki64 wydany przez Ministerstwo 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 16 IV 1937 r. stwierdzający 
posiadanie uprawnień do nauki w szkołach rolniczych, świadectwo dojrza-
łości z 1941 r. Ireny Skłodowskiej. Dużo informacji zwiedzający pozyska 
z tej gabloty i kolejnej o Michalinie Kurc65 – Sprawiedliwej Wśród Naro-
dów Świata, jest tutaj medal, dyplom Sprawiedliwego…, zbiór fotografii i 
życiorys bohaterki. Witryna dwunasta to też listy m.in. Mariana Habicha 
więźnia obozu koncentracyjnego Oranienburg nr 61826. Zaświadczenia z 
obozów Majdanek, Oświęcim dla Józefa Praczyka. Wart uwagi jest też album 
ze zdjęciami z poszczególnych obozów koncentracyjnych, wydany przez 
amerykańsku Urząd Informacji Wojennej. 

Kolejna gablota związana jest z żagańskim Stalagiem, mieszczą się w 
niej: identyfikatory obozowe, guziki z jenieckich mundurów, fotografie, in-
formator wydany współcześnie o Stalagu VIII C Żagań. Gablota czternasta 
obrazuje życie w obozach pracy powojennych mieszkańców powiatu szpro-
tawskiego w postaci: karty pracy w obozie w Dortmundzie, zaświadczenia 
o zatrudnieniu na kolei niemieckiej, znaku rozpoznawczego „P” (określał 
narodowość) ze Stalagu 13 pod Szczecinem. Witryna kolejna nie ogranicza 
się już bezpośrednio do mieszkańców Szprotawy i okolic. Ma raczej wymiar 
ogólnokrajowy i prezentuje m.in. odezwę Naczelnego Dowództwa Armii 
Niemieckiej o bezwzględnym podporządkowaniu się ludności polskiej 
rozkazom okupanta, obwieszczenia na temat kar jakie spotkają Polaków 
za pomoc Żydom. Znajduje się tutaj też propagandowa książka niemiecka 
z 1943 r. F. Heissa: Der Sieg im Osten (wolne tłumaczenie: Zwycięstwo na 
Wschodzie), jak wyjaśnia kustosz Izby, dawana w prezencie, np. z okazji I 
Komunii niemieckim dzieciom. Autor tej publikacji dowodzi, że to Polacy 
30 VIII 1939 r. napadli na Niemcy66. 

Dwie ostatnie gabloty tej sali dotyczą również tradycji wojskowej, jednak 
odnoszącej się do II RP. Zgromadzone w nich fotografie, dokumenty kopie i 
oryginały stanowią ważne źródło do poznania polskiej armii przed rokiem 
64  Wieloletnia nauczycielka szprotawskiego technikum rolniczego. 
65  Michalina Kurc (1916 – 1988) – podczas okupacji pracowała w prywatnej aptece w mia-

steczku Dolina (woj. stanisławowskie). W tejże aptece był również zatrudniony magister 
farmacji Marek Probst oraz Judyt Birger – oboje narodowości żydowskiej. Ponieważ rysy 
twarzy Marka Probsta zdradzały jego pochodzenie, Michalina Kurc ukrywała go pod 
podłogą apteki i przez dwa lata dostarczała mu żywność i niezbędne rzeczy. Po wojnie 
cały personel apteki przybył do Szprotawy. Po wyjeździe Marka Probsta i Judyt Birger 
do Izraela, na ich wniosek Instytut Yad Vaschen w Jerozolimie 13 lutego 1978 r. złożył 
hołd Michalinie Kurc za narażanie swojego życia dla ratowania Żydów przyznając jej 
medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata (Fragment noty biograficznej znajdującej 
się w Izbie Historii).

66  Relacja Mieczysława Pozaroszczyka z 22 lutego 2009 r.
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1939. Są tutaj dokumenty Jana Pawłowskiego byłego mieszkańca Szprota-
wy, np. zaświadczenie o nadaniu Brązowego Krzyża Zasługi z 11 X 1938 r. 
podpisane przez gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego, Brązowy Medal za 
długoletnią służbę w wojsku polskim z 5 V 1938 roku. Inne wyróżnienia: 
Odznaka Pamiątkowa Wojsk Wielkopolskich Jana Kiliby, Edmunda Waligóry, 
Mariana Soboczyńskiego.

Sala wystawowa obrazująca dorobek miast 
partnerskich 

Szprotawska Izba Historii mimo silnego akcentu ekspozycji na lata II woj-
ny światowej, walki mieszkańców miasta z armią hitlerowską, postanowiła 
część swojej przestrzeni muzealnej przeznaczyć na obecne relacje Polaków i 
Niemców. Przyczyn powstania tej sali należy upatrywać w osobistych prze-
konaniach kustosza i w wieloletniej współpracy Szprotawy z niemieckimi 
miastami. Mieczysław Pozaroszczyk stwierdza: „Dziś są inne czasy i trzeba 
się cieszyć, że moim dzieciom i wnukom nie zagraża żaden Hitler. Dlatego 
szukam porozumienia z moimi niemieckimi przyjaciółmi”67. 

Pomieszczenie to posiada 10 gablot, zbiory mają charakter współcze-
sny, można również odebrać tę ekspozycję jako element promocji relacji 
polsko – niemieckich. Wizytę w tej sali warto rozpocząć od prześledzenia 
treści dokumentu z 12 VI 1999 r.: Porozumienie o przyjaźni i współpracy 
zawarte między miastem Spremberg i miastem Szprotawa. Jest w nim mowa 
m.in. o współpracy w zakresie kultury, gospodarki, oświaty, turystyki czy 
demokratyzacji życia lokalnego. Historię początków współpracy partner-
skiej Spremberg – Szprotawa, przybliżą listy w języku niemieckim z lat 80. 
minionego wieku, wysyłane z okazji różnych rocznic. Dowodem na to, że 
ta współpraca ma odbicie w rzeczywistości jest Umowa współpracy między 
bibliotekami, czy materiały opisujące wymianę młodzieży i wspólne kon-
certy zaprzyjaźnionych szkół muzycznych. Wartym podkreślenia jest zbiór 
fotografii prezentujący efekty tego partnerstwa. Są to zdjęcia m.in. sprzętu 
podarowanego przez Gevelsberg dla szprotawskiego szpitala i Zakładu 
Opiekuńczo – Leczniczego. 

Sala ta gromadzi również szereg książek, pocztówek i folderów doty-
czących dzisiejszego Sprembergu, Gevelsbergu i Szprotawy. O wizytach 
mieszkańców Szprotawy w miastach partnerskich można dowiedzieć się z 
zamieszczonych w gablotach artykułów z polskiej i niemieckiej prasy. 

67  M. Iwanowski, Mosty porozumienia, „Gazeta Lubuska. Tygodnik Żarsko – Żagański” 
2006, nr 196, s. 6k. 
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Mieczysław Pozaroszczyk wraz ze swoim przyjacielem Wolfgangiem 
Stammem z Gevelsbergu zorganizował wystawę w maju 2001 r. w oparciu 
m.in. o zbiory Izby Historii pod tytułem Nigdy więcej wojny. Jak podkreśla 
było to ważne wydarzenie w budowaniu partnerskich relacji, pozwoliło 
pamiętając o trudnej przeszłości iść ku przyszłości razem68. W tym miejscu 
warto wspomnieć o listach, które są wystawione w tej sali od H. G. Pötte-
ringa69 – byłego Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, K. Hänscha 
– polityka niemieckiego urodzonego w Szprotawie. 

Sala wystawowa historycznych dokumentów 
zebranych przez przyjaciela miasta Szprotawa 

Wolfganga Stamma 
Streszczając zasób muzealny tego pomieszczenia, wydaje się za konieczne 

odniesienie się krótko do samej osoby Wolfganga Stamma. Powyżej został 
już podany przykład współpracy tej osoby ze szprotawską Izbą. „Wolfgang 
Stamm jest zbieraczem antyków i filatelistą z niemieckiego Gevelsbergu (…) 
często odwiedza swego kolegę w Szprotawie (Mieczysława Pozaroszczyka)”70. 
Kustosz jest bardzo zadowolony z tych relacji, podwójnej radości dodaje mu 
to, że Stamm właśnie jego Izbie wypożyczył część własnej kolekcji71. Należy 
podkreślić, że w tej sali jest też kilkanaście przedmiotów należących do 
szprotawskiej placówki. Ekspozycja w większości jest oprawiona w antyra-
my. Znajduje się tu również przy drzwiach z lewej strony jedna gablota, po 
przeciwnej stronie kilka zabytków techniki (stare radia), a obok okna kufer z 
pokaźnym zbiorem książek (m.in. publikacja K. Emmerlich, opisująca życie 
Matki Boskiej i Jezusa Chrystusa), modlitewników z początku minionego 
wieku w języku niemieckim.

Przechodząc do poszczególnych muzealiów, o historycznym spotkaniu w 
1000 r. w szprotawskiej Iławie informują zwiedzających zawieszone na ścianie 
portrety – podobizny cesarza Ottona III i władcy polskiego Bolesława Chro-

68  Relacja Mieczysława Pozaroszczyka z 5 kwietnia 2009 r. 
69  Za przesłanie mi Pańskiej książki (Szprotawa w swym 750 – leciu, przyp. autor) chciał-

bym Panu serdecznie podziękować. Cieszę się już bardzo na lekturę i wrażenia jakie na 
mnie wywrze Pańskie i Klausa Hänscha miasto rodzinne. Z przyjaznymi pozdrowieniami 
i moimi najlepszymi życzeniami dla Pana osobiście i dla dalszego pogłębiania współpracy 
polsko – niemieckiej w służbie Europy (Fragment listu od H. G. Pötteringa z 14 I 2008 
r., tłumaczenia z j. niemieckiego dokonał J. Mizerkiewicz).

70  M. Iwanowski, op. cit., s. 6k. 
71  Relacja Mieczysława Pozaroszczyka z 17 kwietnia 2009 r. W kwietniu 2011 r. całość 

ekspozycji W. Stamma została zakupiona przez Urząd Miasta Szprotawa na rzecz Izby 
Historii. 
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brego. Obok nich jest zbiór pocztówek wydany w 2000 r. upamiętniających 
to wydarzenie. Gablota mieści kilka okolicznościowych niemieckich medali, 
na szczególną uwagę zasługuje mapa (kopia) dróg kolejowych i rozkład jazdy 
pociągu m.in. na trasie: Grünberg – Sprottau. O lokalnym przemyśle przed 
II wojną światową informują: fotografie, pocztówki, oryginalne wycinki 
prasowe i świadectwa pracy. Znajdujemy tu również informacje o rodzinie 
Rumpler, która żyła w Szprotawie w latach 1494 – 1945. Najbogatsza jest 
jednak kolekcja lokalnej korespondencji sięgająca okresu przedwojennego, a 
nawet II poł. XIX wieku. Na kopertach widnieją adresy Szprotawy, Małomic, 
Dzikowic czy Zimnej Brzeźnicy. Kolekcja ta nie jest jedyną tak obfitą tej sali, 
obok niej jest imponujący zbiór oryginalnych szprotawskich pocztówek 
głównie z lat 20 i 30 XX wieku. 

Historyczną dokumentację, jej rangę podnoszą dwa rękopisy: pierwszy 
z lutego 1585 r. zawiadamiający delegację miasta Szprotawa, że wizyta u 
cesarza Rudolfa II będzie przeniesiona na inny dzień; drugi z XVII w. jest 
objaśnieniem jak rozgraniczać wypieki i sprzedaż rzeczy słodkich przez 
poszczególne cechy w Szprotawie. Oba teksty przetłumaczone są na język 
polski. W centrum sali znajduje się stół na nim zgromadzonych jest kilka 
albumów ze zdjęciami o różnej tematyce: obchody 700 – lecia Szprotawy, 
Święto Pracy, wygląd miasta po II wojnie światowej. Ważnym eksponatem 
jest Księga pamiątkowa Gminnej Spółdzielni – Samopomoc Chłopska w 
Szprotawie ukazuje ona rozwój lokalnej spółdzielczości. 

W jednym z albumów na pierwszej stronie widnieje napis autorstwa 
Mieczysława Pozaroszczyka: „Jeśli nie akceptujemy pewnej historii, to 
trzeba chociaż ją znać”, cytat ten jest trafnym podsumowaniem charakteru 
i przesłania ekspozycji Izby Historii.
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Postać kustosza Izby – 
Mieczysława Pozaroszczyka 

Mieczysław Pozaroszczyk należy do tych szprotawian, dla których świa-
domość miejsca zamieszkania, jego przeszłość, ale i codzienne problemy, 
są sprawami nieobojętnymi. Od kilku dziesięcioleci w Szprotawie jak i w 
pobliskich miejscowościach nazwisko Pozaroszczyk jest synonimem insty-
tucji, której patronuje od 40 lat – Izby Historii. 

„Urodziłem się na Lubelszczyźnie w miejscowości Przypisówka, powiat 
lubartowski 16 maja 1928 roku. Z tamtego okresu pozostają mi w pamięci 
najbardziej wspomnienia rodzinnego domu i wciąż żywe doświadczenie II 
wojny światowej. Na własnej skórze moja rodzina odczuła zło tego konfliktu. 
Z rąk nazistów zginęli moi bracia. Zaliczając się do wojennego pokolenia, 
widząc ofiary w ludziach, ogromne zniszczenia materialne, stale nachodziła 
mnie myśl już po 1945 r.: czym jest wojna, jakie niesie za sobą konsekwencję, 
jak można się jej ustrzec? Stąd poczucie mojej dokumentacji – słowo ucieka, 
ludzie umierają, a dowód rzeczowy, jak np. fotografia, dokument pozostaje”72.

Przyszły kustosz Izby Historii przybył do Szprotawy w 1960 r., mieszkała 
tutaj jego siostra. Założył rodzinę, pracował w Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej, później w Urzędzie Gminy i Miasta. Drogę zawodową przysła-
niała jego pasja – historia. Jednak mając rodzinę, trzeba było w pierwszej 
kolejności rzetelnie wywiązywać się ze spraw zawodowych, aby móc ją 
utrzymać. Na pasję też znajdował czas, jednak całkowicie się jej oddał po 
przejściu na emeryturę73. Jak sam dodaje, pełnienie wielu funkcji – kierow-
nika referatu spraw pracowniczych, kierownika wydziału zatrudnienia czy 
kierownika wydziału gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i komunikacji 
bardzo pomogło mu w założeniu Izby. Codziennie spotykał się z wieloma 
ludźmi i to głównie od nich poznawał Szprotawę, jej powojenną historię. 
Jako wiceprezes od 1964 r., a następnie od 1968 r. do dnia dzisiejszego prezes 
ZKRPiBWP (wcześniej ZBoWiD) na okręg szprotawski, znał wielu żołnierzy, 

72  Relacja Mieczysława Pozaroszczyka z 9 listopada 2008 r. 
73  A. Siatecki, Izba amatora, „Gazeta Lubuska” z 5, 6 sierpnia 2000, s. 7. 
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których życiorysy były dla niego też znaczącym impulsem do przedstawienia 
w ramach Izby ich bohaterstwa dla kolejnych pokoleń74. 

Mocny wpływ na działalność Mieczysława Pozaroszczyka miały wojenne 
i powojenne zniszczenia w samej Szprotawie. Młoda polska administracja 
i nowi osadnicy zazwyczaj na tym obszarze Polski przejawiali wrogość do 
ludności, kultury niemieckiej. Wynikało to głównie z reżimu hitlerowskiego. 
Trafną tezę wysunął redaktor Alfred Siatecki w stosunku do postaci opiekuna 
szprotawskiej Izby: „Gdyby Mieczysław Pozaroszczyk przyjechał do Szpro-
tawy ćwierć wieku wcześniej, a nie dopiero w 1960 r., pewnie uratowałby 
przed szabrownikami muzeum75 i nie pozwoliłby, żeby cokolwiek ludzie 
spalili lub wyrzucili z zajętych domów na śmietnik dlatego, że nie rozumieli 
języka niemieckiego”76. Kustosz sam wspomina, że po jego przyjeździe do 
Szprotawy była ona nadal odbudowywana, widoczne były również ślady po 
grabieży Polaków w prywatnych i publicznych miejscach. Przyszłe muzealia 
opiekun Izby Historii dostawał od mieszkańców Szprotawy i ościennych 
miejscowości, kupował na targach staroci, ale i odnajdywał na wysypiskach 
śmieci. Na tych ostatnich, jak dodaje, szczególnie w latach 60. i 70. roiło się 
od różnych przedmiotów, począwszy od książek w języku niemieckim, przez 
fotografie, na urzędowych dokumentach kończąc77. 

Zbieractwo to, któremu Mieczysław Pozaroszczyk poświęcił sporą część 
swojego życia, było wielokrotnie dostrzegane przez władze państwowe, wo-
jewódzkie i lokalne. W 1987 r. Krajowa Rada Ochrony Pomników Walki i 
Męczeństwa nadała mu – „człowiekowi popularyzującemu wiedzę o własnym 
regionie, szanującemu historię i z pietyzmem tropiącemu jej ślady” Srebrny 
Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej78. W 2003 r. otrzymał zaś Złoty 
Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, kustosz Izby jest również Za-
służonym dla Szprotawy. Wiele słów uznania dla działalności kustosza Izby 
Historii i jako człowieka za jego pracowitość, uczciwość, upór, skrupulatność 
i szeroko pojętą pomoc wypowiadają jego koledzy79. 

Najlepszą nagrodą za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju lokalnej świa-
domości historycznej dla Mieczysława Pozaroszczyka będzie powstanie 
jednego Muzeum Miejskiego i żywa świadomość miejsca zamieszkania 
reprezentowana przez mieszkańców Szprotawy i okolic. A z nią prawdopo-
dobnie nie jest źle, świadczyć mogą o tym następujące wpisy: „Wprowadził 
szprotawską Izbę Pamięci na forum muzeum w Zielonej Górze”; „Propaguje 
74  Relacja Mieczysława Pozaroszczyka z 11 listopada 2008 r. 
75  Wspomniane już Miejskie Muzeum Regionalne i im. Laubego w Szprotawie.
76  A. Siatecki, op. cit., s. 7. 
77  Relacja Mieczysława Pozaroszczyka z 9 listopada 2008 r. 
78  C. Brodzińska, op. cit., s. 9. 
79  Relacja Ryszarda Sierańskiego z 28 grudnia 2009 r. 
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historię Szprotawy, wygłasza ciekawe prelekcje”; „Ocala od zapomnienia 
historię miasta i ludzi, którzy tę historię tworzyli”; „Kupuje eksponaty za 
pieniądze ze swojej emeryckiej pensji”; „Ciśnie mi się na usta – chwała mu 
za to, co zrobił i jeszcze zrobi dla tego miasta i dla instytucji, którą kieruje 
i zarządza”80.

80  Wpisy pochodzą z „Dwutygodnika Szprotawskiego” (2001), ostatni zaś, którego autorem 
jest E. Haraźny z „Gazety Lubuskiej” (2008).
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Zakończenie
Przytaczane w niniejszym Przewodniku wpisy do Księgi Pamiątkowej 

Izby Historii, fragmenty dokumentów, relacje osób wykazały, że dorobek 
kolekcjonerski i sama działalność Mieczysława Pozaroszczyka są potrzebne 
społeczności lokalnej i faktycznie realizują powierzone im cele.

Obchodzony w 2011 r. dostojny jubileusz 40 – lecia Izby Historii powi-
nien również sprzyjać i refleksji nad przemijaniem. Dzisiejsza Ziemia Szpro-
tawska różni się od tej sprzed 50 czy 200 lat. Każde pokolenie wnosi szereg 
nowości do lokalnej społeczności, czy to w zakresie kultury, zachowania, 
ale i zatraca przy tym wypracowane wcześniej dziedzictwo. Rozproszenie 
materialnego dorobku, doświadczeń jest groźne i nie wróży pomyślności w 
przyszłości. Swego rodzaju gwarantem ciągłości pomiędzy „wczoraj a dziś” 
jest – muzeum.

Imponujący zbiór dokumentów, pamiątek zgromadzony w Izbie Historii 
jest takim gwarantem. Konsekwentne zabieganie latami o kolejne eksponaty 
przez Mieczysława Pozaroszczyka i jego inicjatywy, pozwoliły Izbie zdobyć 
ważną pozycję w szprotawskiej przestrzeni kulturowej. 

Przewodnik ten jest tylko próbą przedstawienia kształtowania się Izby 
Historii jako instytucji i Jej wartości merytorycznej. Nic nie zastąpi wizyty 
w tej placówce, bo tylko faktyczna styczność z takim czy innym źródłem 
pozwoli najdokładniej poznać i zrozumieć historię małej ojczyzny. 
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Ilustracje

Kustosz Izby Historii - Mieczysław Pozaroszczyk.
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Gablota z przedwojennego Miejskiego Muzeum.

Kamienica, w której obecnie mieści się Izba Historii (pierwsze piętro).
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Przykład ekspozycji - sala poświęcona m.in. organizacji życia politycznego, gospodarczego                      
w powiecie szprotawskim po 1945 r.

Przykład ekspozycji - m.in. zbiór przedwojennych widokówek.
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Przykład ekspozycji.

Sala wykładowa i wystawowa.
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Sala wystawowa obrazująca dorobek miast partnerskich.

Przykład ekspozycji.
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Kalendarz szprotawski                     
z 1929 r. (obok).

Przykład ekspozycji - sala 
dokumentów W. Stamma 

(wyżej).
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Herb cechu szprotawskich piekarzy z 1767 roku.

Herb miasta Szprotawa z XVI wieku.
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Dokument przełożonej zakonu Magdalenek w Szprotawie z XVIII wieku.
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Zaświadczenie o nadaniu odznaczenia.

Dokument przydziału gospodarstwa dla byłego żołnierza.
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Akt nadania z 1951 roku.



55

Izba Historii w Szprotawie. Przewodnik

Legitymacja potwierdzająca przyznanie Złotego Medalu                                                                         
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej dla Mieczysława Pozaroszczyka.

Legitymacja potwierdzająca przyznanie Srebrnego Medalu                                                                   
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej dla Mieczysława Pozaroszczyka.
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Podziękowania od władz rządowych i samorządowych dla Mieczysława Pozaroszczyka.


