
QUEST - czy znasz historię z dziejów miasta Prusice?

ZADANIE 1 
RYNEK „KAWIARENKA POD TRZEMA WIEŻAMI”

Najstarsze ślady potwierdzające osadnictwo na terenie dzisiejszej 

gminy Prusice pochodzą z okresu paleolitu, ok. 8 tys. lat p.n.e. W 

okresie średniowiecza po podziale dzielnicowym Śląska ziemia ta 

należała do księstwa wrocławskiego, później na pograniczu księstwa 

wrocławskiego i głogowskiego, następnie do księstwa oleśnickiego. 

Prawdopodobnie w 1283 r. Prusice otrzymały prawo lokacyjne z rąk 

księcia Henryka IV Probusa. 
W 1951 r. Prusice utraciły prawa miejskie. W 1492 r. zmarł ostatni z 

piastowskich książąt oleśnickich, wtedy też król czeski Władysław 

Jagiellończyk nadał te ziemie rodzinie Kurzbachów w ramach tzw. 

państwa stanowego milickiego. Państwo stanowe w 1521 r. zostało 

podzielone, jedna siedziba była w Żmigrodzie, druga w Miliczu. Prusice 

należały do państwa żmigrodzkiego. Kurzbachowie władali Prusicami 

do 1591 r., za ich rządów odbudowano kościół św. Jakuba i ratusz a 

cechy rzemieślnicze otrzymały nowe korzystne dla nich statuty. 

Zmieniająca się na przestrzeni wieków przynależność państwowa 

tutejszych ziem, liczne wojny, grabieże, pożary, epidemie chorób 

zakaźnych nie sprzyjały rozwojowi gospodarczemu. 
Wojna trzydziestoletnia (1618-1648) przyniosła wiele zniszczeń i 

znacznie zmniejszyła zaludnienie. Po wojnie nastąpił rozwój 

katolicyzmu, kościoły zwrócono katolikom, mimo, że większość ludności 

była protestancka. Kolejne wojny śląskie i przejęcie Śląska przez Prusy 

w XVIII w. spowodowało duże wymieszanie ludności polskiej i 

niemieckiej. Pod panowaniem pruskim nastąpiła znaczna germanizacja 

Śląska. Najdłużej panująca rodziną na tym terenie była rodzina 

Hatzfeldów (1641-1945).  Za  czasów rządu tego rodu nastąpił znaczny 

rozwój gospodarczy. Do połowy XIX w. Prusice w kilku dziedzinach 

gospodarczych (tkactwo-szewstwo, wydajności rolniczej) i kulturalnej 

wyprzedzały dzisiejszy Żmigród i Milicz. Pod koniec XIX w. połączono 

kolejką wąskotorową Prusice ze Żmigrodem i z Wrocławiem.  25 

stycznia 1945 r. gmina Prusice została zajęta przez 13 Armię Radziecką 

prawie bez walk. Na początku 1945 r. zaczął się napływ polskiej 

ludności. Jednocześnie wysiedlano ludność niemiecką. Na rozwój 

miasta korzystnie wpłynęło wybudowanie w 1980 r. obwodnicy.
 Od 1 I 2000 r. Prusice ponownie stały się miastem (zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 21 grudnia 1999 r.). Herb Miasta i 

Gminy Prusice uchwaliła Rada Miasta i Gminy 21 VI 2006 r. w oparciu o 

przeprowadzoną kwerendę historyczną na bazie czternastowiecznej 

ikonografii. Połowa dolnośląskiego czarnego orła ze srebrną sierpową 

przepaską przez pierś i skrzydło na żółtym (złotym) tle tarczy oznacza, 

że Prusice należą do Dolnego Śląska. Biała (srebrna) otwarta prawa 

dłoń na czarnym tle oznacza, że Prusice, jako miasto wyjątkowe i 

nieliczne w Polsce miało tzw. Prawo Miecza, czyli prawo karania tylko 

przynależne księciu.
W Prusicach znajdują się dwa kościoły. Pierwszy z nich to kościół św. 

Jakuba,  wzmiankowany w dokumentach po raz pierwszy w 1253 roku, 

spalony przez husytów w czerwcu 1432 roku, odbudowany w 1492 roku 

jako gotycki, murowany, nietynkowany. W  południowej części kościoła 

znajduje się barokowa kaplica z alabastrową tumbą grobową Melchiora 

Hatzfelda z 2 połowy XVII wieku. Drugim jest  kościół pomocniczy p.w. 

Józefa Oblubieńca, zbudowany w latach 1910-1911 w stylu 

neoromańskim jako ewangelicki, przekazany w roku 1956 kościołowi 

rzymsko-katolickiemu.

Proszę wybrać i zaznaczyć przez podkreślenie jedną 

odpowiedź w każdym pytaniu:

1.Najstarsze ślady potwierdzające osadnictwo na terenie 

dzisiejszej gminy Prusice pochodzą z okresu: 
a) karbonu
b) paleolitu
c) prekambru

2. Prawdopodobnie w 1283 r. Prusice otrzymały prawo 

lokacyjne z rąk: 
a) księcia Henryka IV Probusa 
b) hrabiego Tadeusza II Probusa
c) księcia oleśnickiego Konrada II

3. W 1492 r. zmarł ostatni z piastowskich książąt 

oleśnickich, wtedy też król czeski Władysław 

Jagiellończyk nadał te ziemie rodzinie: 
a) Kurtenbachów
b) Kurzenberów
c) Kurzbachów

4. Najdłużej panującym rodem na  tym terenie  -  lata 

1641-1945 , była rodzina:
a) Hohenzolernów
b) Hirsztfeldów
c) Hatzfeldów

5.  Prusice ponownie stały się miastem od roku: 
a) od 10 I 2000 r. 
b) od 12 I 2001 r.
c) od 1 I 2000 r. 

6.  Herb Prusic - obecny wizerunek herbowy został 

uchwalony przez Radę Miasta i Gminy w Prusicach 21 

czerwca 2006 roku na podstawie kwerendy historycznej 

na bazie czternastowiecznej ikonografii. Orzeł na tarczy 

herbowej Prusic symbolizuje:
a) miłość do kraju - Polski
b) przynależność miasta do Dolnego Śląska
c) otwartość i gościnność mieszkańców.

Trudno było? Myślę, że dla tak wspaniałego zawodnika była to „bułka 
z masłem” lub „kawa z ciastem”. Teraz, kiedy zdobyłeś już wiedzę na 
temat historii Prusic, przejdziemy się pod budynek Ratusza. Poniżej 
znajduje się krótka o nim informacja i kolejne fascynujące pytania, z 
którymi świetnie sobie poradzisz.

„RYNEK - RATUSZ – WIEŻA”

Przyjrzyjcie się uważnie ratuszowi. Wysłuchajcie krótkiej historii 
ratusza i postarajcie się zapamiętać jak najwięcej  szczegółów.  
Początek budowy Ratusza to 1512 rok, spłonął w 1529 roku. W 
latach 1529-1553 przebudowano całość w stylu renesansowym. 

ZADANIE 2

Witamy Cię serdecznie i zapraszamy do naszej wyprawy, która przybliży Ci historię terenu Prusic oraz społeczności żydowskiej, która zamieszkiwała 
na nim. Naszą grę rozpoczynamy od krótkiego zarysu historii Gminy Prusice. Proponujemy, abyś skorzystał z gościnności naszej kawiarenki 
nazywanej „Pod Trzema Wieżami”. Pewnie nie domyślasz się jeszcze skąd jej nazwa, ale wyprawa ta pozwoli Ci odpowiedzieć na to zagadkowe 
pytanie. W kawiarence, przy pachnącej kawie i pysznej szarlotce wczytaj się w historię Prusic, a następnie sprawdź możliwości swojej pamięci i 
spróbuj, bez zaglądania do tekstu odpowiedzieć na poniższe pytania.

zabawa opacowana przez uczniów 
Szkoły Podstawowej w Prusicach



Obecny, renesansowy Ratusz pochodzi z 1931 roku. W 1742 roku 
dobudowano przy  jego północnej ścianie Bethaus (dom modlitwy) dla 
ewangelików. W latach 2010-2012 odnowiono elewację Ratusza w 
ramach programu „Turystyka kulturowa w Gminie Prusice poprzez 
rewitalizację elewacji zabytkowego ratusza, wieży widokowej oraz 
rynku i utworzenie Punktu Informacji turystycznej”. Na wieży ratusza, 
która  mierzy 39 metrów wysokości na którą trzeba wejść po 145 
schodach znajduje się punkt widokowy, z którego rozciąga się widok na 
piękną panoramę Prusic i okolic.  Po rozbiórce bethausu zachowały się 
w wieży stare, dębowe schody z 1563 roku.
Na szóstej kondygnacji tarcze zegara, które zachowane są w dobrym 
stanie. Na trzech narożnikach przypór znajdują się drewniane 
wieżyczki-szafki. W szafkach drewniane rzeźby lwów trzymających 
tarcze herbowe. Od południowego - zachodu Prusic - połowa 
dolnośląskiego czarnego orła ze srebrną sierpową przepaską przez 
pierś i skrzydło na żółtym (złotym) tle tarczy oraz biała (srebrna) 
otwarta prawa dłoń na czarnym tle, od północnego-zachodu 
Kurzbachów –trzy ryby a od północnego-wschodu Hatzfeldów- dwie 
głowy zajęcze i kiść winogron. Ratusz jest obecnie siedzibą władz 
samorządowych.

A teraz uzupełnij poniższy tekst: 

Początek budowy ratusza to rok ........................

Wieża ratusza  mierzy ...........  metrów wysokości.

Na wierzę ratusza trzeba wejść po ...........  schodach. 

Na trzech narożnikach przypór znajdują się drewniane 
wieżyczki - szafki. W szafkach drewniane rzeźby lwów 
trzymających tarcze herbowe.

Od południowego - zachodu  tarcza Prusic 

....................................…………….............................................
od północnego - zachodu Kurzbachów

 –..............................................................................................
a od północnego – wschodu Hatzfeldów- 

.................................................................................................
A teraz jeszcze jedno zadanie dla spostrzegawczych i tych, 
co lubią szukać różnic. Przyjrzyj się dokładnie rysunkowi i 
postaraj się wyszukać 6 różnic zdjęcia w porównaniu z 
obecnym stanem Ratusza.

ZADANIE 4

ZADANIE 5

„HISTORIA SPOŁECZNOŚCI ŻYDOWSKIEJ”

Teraz, kiedy zejdziesz na dół i wyjdziesz z budynku. Stań twarzą w 

kierunku drzwi do Ratusza i obróć się w prawo o 90 stopni i podążaj 

w kierunku widzianego z góry kościoła Św. Józefa. Przejdziesz 

wąską uliczką otoczonej z obu stron kamieniczkami. Kiedy 

zauważysz kościół po lewej stronie spójrz na niego i odpocznij 

chwilkę, aby przeczytać krótką informację na temat Gminy 

Żydowskiej w Prusicach. Pierwszymi Żydami w Prusicach byli 

uciekinierzy z Polski objętej wojną ze Szwecją w latach 1655-1660. 

Pierwszym Żydem na stałe mieszkającym w Prusicach był Isaak 

Lachmann. W 1710 roku w Prusicach mieszkało 17 rodzin 

żydowskich - 83 osoby. Na czele gminy stał Aleksander Isaak oraz 

Isaak Lachmann. W Prusicach działała wówczas drukarnia 

hebrajska, której właścicielem był Baruch z Wilna. W 1708 założył 

on drukarnię w Berlinie. Później przeniósł się do Prusic, gdzie w 

1710 roku wydał książkę "Mea Brachoth". W pierwszych 

dziesięcioleciach XVIII wieku gmina żydowska w Prusicach rozwija 

się. W 1772 mieszka tu 19 rodzin wyznania mojżeszowego, 

przeważnie kupcy i urzędnicy związani z Wrocławiem, jednakże 

edykt z 14 czerwca 1738 roku nakazywał opuszczenie Śląska przez 

wszystkich nieuprzywilejowanych Żydów. W 1751 w Prusicach 

mieszkają trzy  rodziny żydowskie.  Dopiero w latach 60- XVII wieku 

następuje nieco szybszy wzrost zaludnienia. Jest on wynikiem 

pamięci o zasługach oddanych Prusom przez żydowskich 

dostawców podczas wojen śląskich. Prusice stały się także 

miejscem schronienia dla części Żydów związanych z Wrocławiem, 

którzy musieli opuścić miasto po wprowadzeniu w 1744 ograniczeń 

w osadnictwie w stolicy Śląska. W 1781 roku na 1792 mieszkańców 

Prusic, 44 było Żydów. Zajmowali się oni głównie produkcją tkanin. 

W 1805 roku Żydzi stanowili około 10% ogółu mieszkańców. W 

1812 roku, od chwili równouprawnienia Żydów w Prusicach,  

zaczynają  przenosić się oni do Wrocławia. W 1847 roku w Prusicach 

mieszkało 105 Żydów,  w 1858 - 120, w 1889- 42, w 1913- 7, w 

1925- 5, w 1937 - 6. W 1858 roku powstał okręg synagogalny 

Prusice. Przed rokiem 1738 gmina uzyskała cmentarz, mieszczący 

się na południe od miasta. Gmina żydowska posiadała synagogę w 

początkach XVII wieku. Z powodu wzrostu liczby mieszkańców 

sprzedano synagogę i w latach 1804-1807  wybudowano nową, 

większą. W latach 60 XX wieku nastąpił gwałtowny spadek liczby 

ludności. W 1889 gminę przyłączono do Żmigrodu. Oficjalne 

rozwiązanie gminy nastąpiło w roku 1932. 

„KAMIEŃ”

A teraz, kiedy czas nas goni ruszamy w drogę. Dalej prosto przed 
siebie mijając po stronie prawej budynek Ochotniczej Straży 
Pożarnej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. My jednak 
idziemy dalej w poszukiwaniu miejsca, którego odnalezienie jest 
celem naszej wyprawy. Po drodze poszukaj małego kamyczka i 
schowaj go tak, aby go nie zgubić. Będzie Ci potrzebny. Kiedy 
dojdziesz do głównej drogi. Zatrzymaj się i bądź ostrożny. Pamiętaj 
o bezpieczeństwie, kiedy prawa i lewa strona będą wolne, przejdź i 
kieruj się do znaku na miejscowość Kuraszków. Kiedy ujrzysz po 
lewej stronie mur, będziesz już prawie u celu naszej wyprawy. Przy 
murze skręć w lewo. Tam znajduje się cel naszej wyprawy, miejsce 
dawnego cmentarza żydowskiego. W dniu 15.11.2017 r. 
uroczystego odsłonięcie tablicy upamiętniającej zamieszkałą na 
Ziemi Prusickiej Społeczność Żydowską, która niewątpliwie zostanie 
zapisana na kartach historii Gminy Prusice dokonali Burmistrz 
Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz wspólnie z Rabinem 
Wrocławia Davidem Basokiem, Księdzem Dziekanem Tadeuszem 
Kosiorem. Kamień, który miałeś za zadanie znaleźć po drodze złóż w 
ramach upamiętnienia Twojej wizyty w tym miejscu, zgodnie z 
tradycją kultury żydowskiej. Ale to nie koniec wyprawy. W lewym 
roku muru znajduje się głaz, który mogą przesunąć tylko najbardziej 
odważni i wytrwali podróżnicy. Czy należysz do nich, przekonajmy 
się :).
Dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy ponownie!

ZADANIE 3
„RATUSZ – SCHODY”

A teraz udajemy się w dalszą podróż. Dla tych którzy są odważni i chętni 

przygód zapraszamy do budynku Ratusza i spaceru w chmurach po 

około 145 schodach. Kiedy wejdziesz na górę zobaczysz piękny 

krajobraz, po lewej stronie znajduje się Kościół Św. Jakuba, po lewej 

stronie wzbija się wieża drugiego kościoła, św. Józefa, o których mogłeś 

przeczytać już w tekście. Kiedy przejdziesz dookoła wieży będziesz 

mógł obserwować życie Prusiczan i zachwycać oko odremontowanym 

Ryneczkiem. Uwaga, kiedy spojrzysz dokładnie na dachy kamieniczek, 

może uda Ci się na jednym z nich dostrzec uśmiechniętą twarz.


	Strona 1
	Strona 2

