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Jedna z tradycyjnych corocznych Nagród Prezydenta Wrocławia trafiła w tym roku 
do Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Izba została uhonorowana 
„za wychowywanie młodego pokolenia w szacunku do tradycji rzemieślniczych”, 
ale przyznanie tej nagrody właśnie w tym roku ma szczególne znaczenie, Izba 
obchodzi bowiem jubileusz 75-lecia swojej działalności. Jej początek datuje się na 
6 sierpnia 1945 r. Kiedy we Wrocławiu powstały pierwsze zakłady rzemieślnicze? 
Jak w powojennych warunkach funkcjonowała Izba? Kim był Franciszek Juszczak? 

Czym obecnie na co dzień zajmuje się Izba?

6 sIeRPNIa 
Rzemieślnicy górą, czyli o Izbie  
Rzemieślniczej we Wrocławiu

WROCŁaWsKIe HIsTORIe 

W chwili wybuchu II wojny światowej na Dol- 

nym Śląsku działało ponad 65 tys. zakładów 

rzemieślniczych. W większości były prowa-

dzone przez Niemców, ale i nieliczna Polonia 

żyjąca na tym terenie prowadziła także swoje 

zakłady. Choć wiele z nich uległo zniszczeniu 

– jeśli nie bezpośrednio w wyniku działań 

wojennych, to zostały później rozszabrowane 

i pozbawione wyposażenia – to jednak po 

zmianie przynależności państwowej wszystkie 

poniemieckie zakłady zaczęły być szybko przej- 

mowane przez polskich rzemieślników. Zazwy- 

czaj uruchomienie zakładu wymagało ogrom-

nego nakładu pracy, ale opłacało się, tym 
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bardziej, że w powojennej rzeczywistości każ- 

dy nowo uruchomiony zakład rzemieślniczy 

potrzebny był społeczeństwu i odgrywał ważną 

rolę w rozwoju gospodarczym. Zmiany szyldów 

„Backerei” na „Piekarnia”, czy „Schlosser” na 

„Zakład ślusarski” cieszyły nowych osadników 

i były oznaką szybkiego polonizowania Wroc-

ławia i całych Ziem Zachodnich.

Już w lipcu 1945 r. we Wrocławiu powstały  

pierwsze cechy rzemieślnicze, m.in. piekarzy, 

rzeźników, wędliniarzy i kominiarzy. Minister-

stwo Przemysłu zdawało sobie sprawę z tego, 

jak ważne miejsce z zagospodarowywaniu po- 

niemieckich terenów odgrywają rzemieślnicy 

– fachowcy różnych dziedzin, dlatego już na  

początku sierpnia z misją utworzenia Izby Rze- 

mieślniczej przybyło do Wrocławia czterech 

wysłanników ministerstwa na czele z Karolem  

Lazarem. To właśnie on został organizatorem 

i pierwszym prezesem Izby Rzemieślniczej we 

Wrocławiu, która swoją oficjalną działalność 

rozpoczęła 6 sierpnia 1945 r. Początki nie były 

łatwe. W pierwszych powojennych miesiącach, 

a nawet i latach, główny wysiłek rzemieślników 

skierowany był na odgruzowanie i odbudowę 

poniemieckich zakładów oraz stworzenie moż- 

liwości jak najszybszego uruchomienia działal-

ności. „Przybywający na Dolny Śląsk rzemieślnicy 
– osadnicy odznaczali się na ogół dużą ofiarnością, 
pracowitością i wyrobieniem społecznym. Znana  
była szeroko ich pomoc, jaką udzielali powra-
cającym z obozów koncentracyjnych więźniom 
i byłym jeńcom wojennym, dostarczając im 
bezpłatnie swoich wyrobów: pieczywa, wędlin, 
odzieży oraz wykonując reperacje obuwia. Wszyst-
kie powstające z gruzów i zniszczeń obiekty 
gospodarcze, kulturalno-oświatowe i inne były 
w większym lub mniejszym zakresie dziełem rąk 
rzemieślnika” – wspominał pod koniec lat 60. 

Kazimierz Żyłko, pełniący przez pewien czas 

funkcję dyrektora Izby Rzemieślniczej we Wroc- 

ławiu.  
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Pomimo trudnych warunków dolnośląskie rze-

miosło rozwijało się błyskawicznie. Pod koniec 

1945 r. działało na Dolnym Śląsku już ponad 

5,7 tys. zakładów, a w samym tylko Wrocławiu 

– blisko 550. Dwa lata później zakładów rze-

mieślniczych na Dolnym Śląsku było już blisko 

12 tys., a zatrudniały w sumie ponad 23 tys. 

osób. Ważny był rok 1948, wtedy bowiem 

zasadniczo zakończył się okres osiedlania się 

rzemieślników i organizowania warsztatów 

pracy, a jednocześnie rozwój rzemiosła został 

wówczas mocno zahamowany. W kolejnych la- 

tach bywało różnie, a wiele zależało od decyzji 

władz krajowych. 

Ważną postacią dla Izby Rzemieślniczej we 

Wrocławiu pozostaje do dziś Franciszek Jusz-

czak (1889–1976). Z zawodu był krawcem, 

który do Wrocławia trafił w lipcu 1915 r. jako 

ciężko ranny żołnierz. Po długim leczeniu pos- 

tanowił zostać w mieście nad Odrą. Po I wojnie  

światowej stał się jednym z głównych organi-

zatorów życia polskiego we Wrocławiu. Był  

współzałożycielem Związku Polaków w Niem- 

czech i Polskiego Towarzystwa Szkolnego. Ak- 

tywnie działał we wszystkich organizacjach pol- 

skich, przez długi czas będąc prezesem wroc-

ławskiego oddziału Związku Polaków w Niem-

czech. Aktywny, przedsiębiorczy, cieszący się 

ogromnym zaufaniem i szacunkiem Polonii 

wrocławskiej, był jej nieformalnym przywódcą 

od 1918 r. aż do swojej śmierci w 1976 r. Już 

w połowie maja 1945 r. zorganizował Związek 

Polaków Dawnych Obywateli Niemieckich we  

Wrocławiu, a 24 maja doprowadził do spot-

kania prezydenta Wrocławia Bolesława Drob-

nera z Polakami od dawna mieszkającymi we  

Wrocławiu [zob. także Wrocławskie Historie 

z 24 maja „Was przyszła Polska, czyli Drobner 

i wrocławska Polonia”]. Jako krawiec, samemu 

będąc rzemieślnikiem, włączył się aktywnie  

w organizowanie wrocławskiego rzemiosła, jak  

i odbudowę miasta. W wielu sytuacjach był  

niezastąpiony, bo znał doskonale każdy zaka-

marek Wrocławia i każdego mieszkającego we  

Wrocławia Polaka. Drobner uczynił go ławni-

kiem Zarządu Miejskiego i powierzył mu prze-

wodniczenie Komisji Handlu i Przemysłu. Na  

początku 1946 r. jako współorganizator Izby  

Rzemieślniczej został wybrany na jej wicepre-

zesa, a potem prezesa, którym pozostawał 

aż do 1973 r., w trzech ostatnich latach życia 

piastując godność prezesa honorowego. Przez 

większość swojego 87-letniego życia jako spo-

łecznik pracował na rzecz Wrocławia. Zmarł 

otoczony wielkim szacunkiem i uznaniem za  

swoje liczne dokonania. Pochowano go na 

cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, a po 

latach upamiętniono m.in. tablicą wmurowaną 

na pl. Solnym z inicjatywy Izby Rzemieślniczej. 

Został patronem Szkoły Podstawowej nr 25  

oraz jednej z ulic na wrocławskich Stabłowi- 

cach.

Po ponad siedmiu dekadach działania profil 

działalności Izby nieco się zmienił, choć do dziś 

jest organizacją samorządu gospodarczego 
Franciszek Juszczak przemawiający jako prezes Izby Rzemieślniczej 

podczas Dni Wrocławia w 1958 r., fot. za: „Kalendarz Wrocławski” 1986

https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/343650a509ea0cb192ac24a811b58614d1d1cfda.pdf?fbclid=IwAR0iouqEOglQsgwk6GMa850WB6qH7OZ7JUQMdusWfyqcbDziQQ6rjSVI6Wg
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Kamilla Jasińska
starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia
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rzemiosła, zrzeszającą cechy, spółdzielnie rze- 

mieślnicze i inne jednostki organizacyjne, któ- 

rych celem jest wspieranie rozwoju gospodar-

czego rzemiosła. Do Izby, której działalność 

koncentruje się głównie na obszarze Dolnego 

Śląska, należy obecnie 39 cechów – w tym 

12 z samego Wrocławia – i 1 spółdzielnia 

rzemieślnicza. Jednym z głównych zadań Izby 

jest potwierdzanie kwalifikacji zawodowych 

poprzez prowadzenie egzaminów na czelad-

nika i mistrza oraz działalność szkoleniowa. 

W czasie 75 lat działalności takie egzaminy  

czeladnicze złożyło ponad 170 tys. osób, a bli- 

sko 40 tys. osób uzyskało dyplomy mistrzow-

skie. Od ponad 25 lat Izba realizuje teore-

tyczne dokształcanie zawodowe systemem 

pozaszkolnym, a od ponad 20 lat – kursy 

pedagogiczne dla instruktorów praktycznej 

nauki zawodu. W zakresie organizowania szko- 

leń zawodowych dla osób bezrobotnych Izba  

współpracuje z Powiatowymi Urzędami Pracy.  

Poza wspieraniem rzemieślników i promowa-

niem rzemiosła Izba uczestniczy także w dialo- 

gu społecznym, organizuje turnieje i konkursy, 

realizuje projekty, które współfinansowane 

są m.in. ze środków Unii Europejskiej oraz  

środków Urzędu Marszałkowskiego Woje-

wództwa Dolnośląskiego. Tak jak dawniej Izba 

reagowała na bieżące potrzeby miasta i jego 

mieszkańców, tak i ostatnio podczas pandemii 

COVID-19 zaangażowała się w szycie na własny 

koszt maseczek ochronnych dla personelu me- 

dycznego i pacjentów wrocławskich szpitali. 

Z okazji pięknego jubileuszu 75-lecia istnienia 

wypada Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej we  

Wrocławiu życzyć dalszych sukcesów, co ni- 

niejszym czynimy. 

Przedstawiciele wrocławskiego rzemiosła podczas jednej z uroczystości w Auli Leopoldyńskiej,  
w czasie której na ręce rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Alfreda Jahna, przekazane  

zostały insygnia władzy rektorskiej i dziekańskiej, 10 maja 1968 r., fot. za: „Kalendarz Wrocławski” 1986

http://izba.wroc.pl/dir2019/

