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 Sezonowa oferta dla bezrobotnych
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Zbigniew Budych

Kilka dni temu pozyskałem egzem-
plarz wrocławskiej przedwojen-
nej gazety, w której natrafiłem 

na ogłoszenie legnickiej firmy F.A. 
Boesken, produkującej dewocjonalia 
– tłumaczy Brzeziński. – Obok wi-
doczny był adres: Luisenstraße 10. 
Z reklamy można się dowiedzieć, że 
zakład produkował m.in. malarstwo 
kościelne, wyposażenie świątyń, pro-
wadził też ich restaurację.

Zdaniem kolekcjonera dzisiaj pod 
tym adresem znajduje się akademik 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej. Wcześniej, przez wiele lat mieścił 
się tutaj Zespół Szkół Samochodowych. 
Na parterze, tuż po wojnie, była miejska 
łaźnia. Zbigniew Brzeziński zwraca 
uwagę, że żadna ze znanych mu książek 
o historii naszego miasta nie podaje 
informacji o fabryce dewocjonaliów.

– To nieznany fragment dziejów 
Legnicy. Na podstawie ogłoszeń w innych 
przedwojennych gazetach i rachunku wy-
stawionego przez tę firmę, który też znalazł 
się w moim posiadaniu, określiłem w 
przybliżeniu, że firma działała w mieście, 
być może pod tym samym adresem, co 
najmniej od 1905 do 1932 roku – twierdzi 
kolekcjoner legnickich pamiątek.

Także Jürgen Gretschel, przewod-
niczący Niemieckiego Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego w Legnicy i 
urodzony przed wojną legniczanin, nie 
słyszał wcześniej o fabryce dewocjo-
naliów. Tym bardziej że przed wojną 
miasto uchodziło za protestanckie.

Przypomnijmy, że w maju br. opubli-
kowaliśmy pierwszy artykuł o tajemniczej 
firmie pn. „Instytut Sztuki Kościelnej 
imienia św. Jadwigi”. Właścicielem był 
prawdopodobnie F.A. Boeske. Infor-
mację zaczerpnęliśmy z miesięcznika 
„Liegnitzer Heimatblatt”, wydawanego 

w Niemczech przez dawnych legniczan. 
Jeden z czytelników tejże gazety natrafił 
na papier firmowy fabryki dewocjonaliów, 
na którym wystawiono rachunek dla 
odbiorcy polichromowanej i pozłoconej 
figury Marii o wysokości 110 cm oraz 
figury Jezusa o wysokości około metra. 
Dewocjonalia kosztowały 55 marek, kosz-
ty przesyłki wyceniono na 9 marek.

Z odnalezionego rachunku można 
się też dowiedzieć, że firma oferowała 
kompleksowe wyposażenie liturgiczne 
i wystrój kościołów, np. kazalnice, 
chrzcielnice, krucyfiksy i figury świę-
tych oraz dewocjonalia, a wszystko 
po najniższych cenach. Niestety, na 
dokumencie nie było adresu firmy.

Wydawcy „Liegnitzer Heimatblatt” 
apelowali wówczas do czytelników o nad-
syłanie wszelkich informacji, które pozwo-
lą ustalić, gdzie znajdowała się fabryka? 
Zagadkę rozwiązał Zbigniew Brzeziński 
wspólnie z „Konkretami.pl”.

– W przedwojennej wrocławskiej 
gazecie znalazłem reklamę legnickiej 
fabryki F.A. Boesken przy ul. Luisen-
strasse 10, dzisiejszej Mickiewicza 
– wyjaśnia Zbigniew Brzeziński.

Kolekcjoner Zbigniew Brzeziński pomógł nam rozwikłać przedwojenną tajemnicę

Fabryka świętych
Przy dzisiejszej ulicy Mickiewicza, w budynku numer 10, przynajmniej  
od 1905 do 1932 roku działała fabryka dewocjonaliów – twierdzi  
Zbigniew Brzeziński, legnicki kolekcjoner. Na ten trop wpadł po naszej 
publikacji o tajemniczej firmie.

Kasjerzy w supermarketach, pra-
cownicy sortowni listów i inwenta-
ryzacji oraz kolporterzy ulotek – to 
zawody, na które zapotrzebowanie 
wzrasta wraz z nadejściem świąt 
Bożego Narodzenia. Nie inaczej jest 
w tym roku.

W związku z tym rynek z końcem 
kalendarzowego roku staje się bardzo 
atrakcyjny dla bezrobotnych, którzy 
liczą na tymczasowe zajęcie.

– Do nas nie trafiają takie oferty. Pra-
cownicy korzystają najczęściej z usług 
agencji pracy albo sięgają po aplikacje 
kandydatów, którzy sprawdzili się w 
latach ubiegłych – informuje Halina 
Makuch (na fot.) z Powiatowego 
Urzędu Pracy w Legnicy.

Tuż przed świętami ofert przybywa 
za to w Ochotniczych Hufcach Pracy, 
gdzie najpilniej poszukuje się kasjerów, 
pracowników inwentaryzacji i kolpor-
terów ulotek reklamowych.

– To zarobek w granicach od 6 do 
10 zł brutto za godzinę pracy – twier-
dzi Małgorzata Derkacz, dyrektorka 
legnickiego OHP. – W tym okresie w 

grę wchodzi krótkotrwałe zatrudnienie 
dla młodzieży. Inwentaryzacje w mar-
ketach, wykładanie towaru na sklepowe 
półki, roznoszenie ulotek. Pojawiają 
się też oferty pracy dla pracownika 
magazynu.

Kasjerzy i sprzedawcy mogą liczyć 
na wynagrodzenie rzędu 6 zł brutto za 
godzinę. O 2 zł więcej zarobią pracow-
nicy najęci do prowadzenia inwentary-
zacji czy wykładania towaru. Najwięcej 
oferuje się natomiast pracownikowi 
magazynu. W okresie świątecznym 
stawka wynosi 10 zł za godzinę.

Pracowników szuka też Poczta 
Polska, bo wzrasta zapotrzebowanie na 
sortowanie przesyłek. Na okres od listo-
pada do grudnia legnicki oddział zawrze 
w tym celu 24 umowy zlecenia.

– Stawki są uzgadniane indywidual-
nie, w zależności od zlecanych czynności 
– tłumaczy Joanna Kraśnicka, rzecz-
niczka wrocławskiego oddziału Poczty 
Polskiej. – W treści umów zawarte jest 
wykonywanie czynności dodatkowych 
na zapleczu urzędów pocztowych.
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Praca od święta


