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Mamy ogromną przyjemność przedstawić Państwu pierwszy numer 
periodyku „Dawno temu w Jaworzynie”.  Czasopismo to będzie wy-
dawane w ramach projektu historycznego, prowadzonego przez Sa-
morządowy Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Jaworzynie Ślą-
skiej.  W kolejnych numerach będziemy publikować  zebrane przez 
nas zbiory.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z zamieszczonymi ar ku-
łami i  materiałami oraz zachęcamy do czynnego udziału w udziału 
w projekcie. Do chczas, dzięki własnej inicja wie , informacjom oraz 
darom otrzymanym od Państwa, udało nam się zgromadzić ponad  
300 różnego rodzaju pamiątek historycznych, które tworzą Cyfrowe 
Archiwum Historii  Gminy Jaworzyna Śląska. 

Jaworzyński Regał Pamięci
Cały projekt rozpoczął się dzięki współpracy z Fundacją Inicja wa B 
oraz Stowarzyszeniem Labiryntarium.pl. We wrześniu 2019 r., w Bi-
bliotece Publicznej w Jaworzynie Śląskiej, pojawił się Regał pamięci, 
mający spełniać funkcję historycznego wernisażu.  Regał Pamięci to 
doskonała okazja dla Państwa do żywego kontaktu z historyczny-
mi pamiątkami do czącymi Gminy Jaworzyna Śląska. Większość 
z eksponatów, to reprodukcje cennych fotografi i bądź dokumentów. 
W Regale Pamięci jednak znajdą Państwo też oryginały. Część z nich 
ma ponad 100 lat. Każdy z eksponatów umieszonych w Regale, został 
opisany oraz opatrzony elektronicznym kodem QR, który po zeska-
nowaniu przy użyciu smartfonu, prowadzi Państwa do elektronicznej 
kopii w Cyfrowym Archiwum Historii Gminy Jaworzyna Śląska.

Cyfrowe Archiwum Historii Gminy Jaworzyna Śląska
Wszystkie zbiory zgromadzone w ramach projektu, są przez pracow-
ników jaworzyńskiego ośrodka kultury digitalizowane i umieszczane 
na specjalnej stronie internetowej. Można ją znaleźć pod adresem 
www.historia.sokibp.pl. Na stronie głównej zawsze można zapoznać 
się z zamieszczonymi najnowszymi ar kułami na temat historii Gmi-
ny oraz zobaczyć najnowsze pozycje zebrane w ramach projektu. 
Strona posiada wygodny system wyszukiwania zbiorów. Poszczegól-
ne pozycje przyporządkowane są odpowiednim kategoriom: fotogra-
fi e, lis , pocztówki, dokumen , mapy to  lko przykładowe z nich. 
Każdy eksponat jest oznaczony odpowiednimi tagami. 

Spotkania „Dawno temu w Jaworzynie”
Oprócz prezentacji zebranych pamiątek historycznych, SOKiBP 
w Jaworzynie Śląskiej organizuje także regularne spotkania dla 
miłośników historii regionu. Od września ubiegłego roku, do marca 
2020 roku, odbyło się osiem spotkań. Ich uczestnicy mogli zapoznać 
się z najnowszymi zbiorami, jeszcze przed ich publikacją, wysłu-
chać  ciekawych opowieści, wymienić się informacjami i doświad-
czeniami. Podczas spotkań często także rozwiązywane są różne-
go rodzaju zagadki, związane z historią Gminy Jaworzyna Śląska. 

W związku z pandemią koronawirusa SARS-COV2 spotkania zostały 
zawieszone, lecz wkrótce ten rodzaj działalności zostanie wznowio-
ny.

Naszą działalność wsparło już ponad 50 osób
To głównie dzięki Państwa ak wności udaje nam się powiększać na-
szą gminną kolekcję. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy do 
tej pory przekazali rodzinne pamiątki, dokumen , fotografi e lub inne 
materiały. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają w przepisywaniu 
rękopisów i druków. Osobom, które udzielają informacji, cierpliwie 
odpowiadają na pytania i odpowiadają o przeszłości Gminy. Dzięku-
jemy współpracującym z nami organizacjom, szczególnie Fundacji 
Inicja wa B i Stowarzyszeniu „Labiryntarium.pl”. Lista darczyńców 
dostępna jest na stronie projektu „Dawno temu w Jaworzynie”.

Ty też możesz pomóc tworzyć historyczne archiwum
Nie ustajemy w kierowaniu do Państwa prośby o przekazywanie sta-
rych fotografi i, dokumentów lub innych materiałów związanych z hi-
storią Gminy Jaworzyna Śląska. Stare zdjęcia rodzinne mogą okazać 
się cenną pamiątką, jeśli w tle widoczna jest architektura miejsco-
wości. Zakurzona legi macja bądź inny dokument czasami pozwala 
na uzyskanie informacji pomocnych w rozwikłaniu historycznej za-
gadki. Jeżeli pragną Państwo zachować swoje pamiątki – oryginalne 
materiały zostaną przez nas zdigitalizowane i zwrócone właścicie-
lom w stanie nienaruszonym. Zapraszamy do kontaktu pod adresem 
e-mail: historia@sokibp.pl, numerem telefonu 504 088 676, w godzi-
nach pracy Sekretariatu SOKiBP lub poprzez profi l SOKiBP w serwisie 
Facebook.

Zapraszamy do lektury
Zespół Redakcyjny
Sylwester Bartczak, Michał Góra, Patrycja Piasecka

Jaworzyna Śląska, przedwojenna fotografi a, koloryzowana współcześnie.
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Szkoła Podstawowa Jaworzyna Śląska - 1970/71 - Dekoracja wzorowych uczniów

Szkoła Podstawowa Jaworzyna Śląska - 1959/60 - Klasa I a

ROK

ROK

OPIS

OPIS

1970/71

1959/60

Fotografi a przedstawia uroczystość wręcze-
nia odznak „wzorowy uczeń” w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Jaworzynie Śląskiej. W tle, 
w okularach ówczesny kierownik szkoły, Pan 
Leonard Rzewuski. W roku szkolnym 1970/71 
do placówki uczęszczało 481 
uczniów.

Dzięki kodom QR możesz w łatwy i wygodny sposób do-
trzeć do wybranych pozycji  w Cyfrowym Archiwum Historii 
Gminy Jaworzyna Śląska, używając  smartfonu lub tabletu. 
1. Uruchom w swoim telefonie skaner kodów QR.

2. Skieruj obiek w w stronę kodu QR w taki sposób, aby 
cały znalazł się na ekranie, w wyznaczonym obszarze. 

3. Po zeskanowaniu kodu, w telefonie uruchomi się prze-
glądarka internetowa i załaduje odpowiednią stronę 
z wybraną przez Ciebie pozycją.

Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej, 
ul. Mickiewicza. Na fotografi i klasa I a wraz 
z wychowawczynią. Dzieci z rocznika 1952, 
którzy jako pierwsi w latach powojennych, 
kończyły ośmioklasową szkołę podstawową. 
Z  łu nauczycielka języka polskiego – 
Pani Irena Kwiatkowska. 
Wychowawcą klasy była 
Pani Maria Mażewska.
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Wojciech Lipnicki
Mój dziadek przyjechał razem z rodziną z Tarnopola na Ukrainie 
do Jaworzyny Śląskiej, w której zamieszkał. Po skończeniu szkoły 
zaczął pracę na kolei. Rozpoczął ją jako dyżurny ruchu na stacji w 
Jaworzynie Śląskiej i pracował na  m stanowisku aż do emerytury. 
W związku z pracą dziadka na kolei wiąże się wiele zabawnych i in-
teresujących historii. Nie sposób ich wszystkich zapamiętać i opisać. 
Jedna z takich opowieści zapadła mi głęboko w pamięci. Któregoś 
razu w wigilijny wieczór podczas pracy mój dziadek znalazł pod ko-
łami pociągu bezdomnego i zbłąkanego szczeniaka. Bez wahania 
postanowił go przygarnąć. Gdy wrócił do domu, moja mama wraz 
z rodzeństwem bardzo się ucieszyła z nowego domownika. Nato-
miast babcia początkowo nie podzielała tego entuzjazmu. Szybko 
okazało się jednak, że pies potrafi  za wszystko się odwdzięczyć. Był 
to wspaniały prezent pod choinkę dla całej rodziny. Ku uciesze dzieci 
mojego dziadka w ciągu jego kolejarskiej kariery, historia powtarza-
ła się jeszcze wielokrotnie. Spędzałem z dziadkiem sporo wolnego 
czasu. Pomiędzy szkołą, a odrabianiem zadań domowych często 
jeździliśmy razem na wycieczki rowerowe po Jaworzynie Śląskiej i 
jej okolicach. Zwiedziliśmy w ten sposób wiele miejsc, które robi-
ły na nas ogromne wrażenie. Na mnie, ponieważ widziałem je po 
raz pierwszy i na moim dziadku, bo ich widok 
przypominał mu lata jego młodości. Podczas 
jednej z licznych przejażdżek wybraliśmy się w 
stronę pobliskiego lasu. Dziadek chciał pokazać 
mi miejsce, w którym kiedyś było kąpielisko. (...)
Zeskanuj kod by przeczytać całość

Katarzyna Bielińska
Wspomnienia to taka podróż w czasie. Moja odbędzie się do czasów 
dzieciństwa. Dzieciństwa spędzonego w Jaworzynie. Odwiedzę te 
miejsca, które często powracają w moich myślach. Pomimo, że lata 
mojego dzieciństwa to przełom lat 70 i 80 XX wieku, które nie były 
„różowe”, to jednak wspominam je z sen mentem.
Dom rodzinny. Babcia z dziadkiem (rodzice mojej mamy), przyjecha-
li do Jaworzyny po wojnie, w 1946 r. Pochodzili z okolic Oświęcimia. 
Dziadek pracował na kolei, a babcia w cukrowni. Ojciec mojego ta  
urodził się terenie dzisiejszej Ukrainy (był Polakiem). W czasie II 
wojny światowej był wywieziony na Sybir. Na szczęście udało mu 
się stamtąd powrócić. A po wojnie został przesiedlony na zachodnie 
ziemie odzyskane. Natomiast druga babcia pochodziła z Górnego 
Śląska.
Dzieciństwo jednak związane jest z babcią i dziadkiem ze strony 
mamy. To u nich mieszkaliśmy do czasu ukończenia przez mnie 
szkoły podstawowej. Początek podstawówki to akurat stan wojenny. 
Wszystko więc wystane w długich kolejkach lub załatwione, a nawet 
z odzysku (po kimś). Taką rodzinną, świecką tradycją było stanie w 
kolejkach. Do dzisiaj pamiętam moje powro  ze szkoły i głos babci:
– Jedz szybciutko obiad i leć do pawilonu, dzia-
dek zajął już kolejkę.
– Babciu, ale ja się umówiłam już z dziewczy-
nami.
– Oj, nie marudź,  lko jedz i idź, kawa ma dzi-
siaj podobno być. (...)
Zeskanuj kod by przeczytać całość

Zygmunt Krzaczek
Jaworzyna Śląska to niezwykłe miasto, z którym wiąże mnie wiele 
wspomnień. Chciałbym opowiedzieć o czasie dla mnie zupełnie wy-
jątkowym a mianowicie o przyjeździe do Jaworzyny i jej odkrywaniu 
tuż po II Wojnie Światowej. W roku 1945 w ramach przesiedlenia 
ludności polskiej ze Wschodu moja rodzina znalazła się w Trzcianie 
nieopodal Lublina. Schronienie znaleźliśmy u księdza tamtejszej pa-
rafi i. Ponieważ warunki mieszkaniowe mieliśmy bardzo skromne (10 
osób w jednym pokoju) mój ojciec zgłosił się do Państwowego Urzę-
du Repatriacyjnego o przydział do pracy na terenach odzyskanych. 
. Mój ojciec jako rzeźnik dostał przydział do wykonywania takiej 
właśnie pracy w Jaworze na Dolnym Śląsku. W lu m 1946 roku sa-
motnie wyjechał z Trzciany do Jawora aby rozpocząć tam pracę a na-
stępnie sprowadzić całą naszą rodzinę do nowego domu. Jednak los 
napisał całkiem inny plan naszego życia. Po długiej podróży pociąg 
mojego ojca zatrzymał się na przepięknej stacji z trzema peronami. 
To była Jaworzyna Śląska. Wszyscy pasażerowie wysiedli a pomoc-
ni kolejarze sprawdzali dokumen  i kierowali ludzi do konkretnych 
pociągów, żeby spokojnie mogli dotrzeć do celu swojej podróży. Pan, 
który czytał skierowanie mojego ta  zauważył, że jest rzeźnikiem. 
Traf chciał, że niemiecki rzeźnik pracujący do tej pory w Jaworzynie 
miał na dniach wyjechać z kraju i jego miejsce 
pracy byłoby wolne. Wskazał ojcu Urząd Sołecki 
i poradził mu żeby poszedł zapytać się soł sa o 
możliwość pozostania w Jaworzynie. Cały czas 
będąc pod wrażeniem uroku miasteczka, tata 
tak właśnie zrobił. (...)
Zeskanuj kod by przeczytać całość

Magal
„Moje pierwsze lata w Jaworzynie”
Przyjechałam do Jaworzyny w poszukiwaniu lepszego życia. Z małej 
wioski pod Poznaniem przeniosłam się skuszona możliwością lep-
szego życia. Parę lat wcześniej osiadł tu mój starszy brat. Na począt-
ku nie było mi łatwo i cały czas zastanawiałam się czy nie wrócić do 
domu rodzinnego. Między poszukiwaniami pracy a utwierdzaniem 
się, że dziewczyna taka jak ja da sobie radę sama, poznałam mo-
jego przyszłego męża. Mieszkał niedaleko mnie w małym bloku na 
ul. Wolności. To właśnie od czasu jego poznania zaczęła się moja 
przygoda z udowodnieniem sobie jak i wszystkim w koło, że kobieta 
da sobie radę wszędzie. Tartak, cukiernia, PGR? Zagryzałam zęby i 
uczyłam się wszystkiego, co było mi potrzebne w nowym miejscu 
pracy. Teraz może i trzeba mieć wykształcenie i kwalifi kację na każ-
de stanowisko. Jednak kiedyś wystarczyły chęci i uczciwa praca. W 
między czasie urodziłam pierwsze dziecko, potem przyszła na świat 
moja córka – tu w jaworzyńskim ośrodku zdrowa. Do dziś pamiętam 
jak położna kazała siedzieć na wiaderku i nie wstawać. W tedy nikt 
nie myślał, że można rodzić dzieci w innych warunkach. Z czasem, 
gdy rodzina się powiększała a mnie zaczynało brakować pomysłów 
jak zdobyć na wszystko pieniądze. Grzyby w 
lesie nieste  nie rosły przez cały rok, a polet-
ko pod oknem, które z trudem uprawiałam też 
nie dawało  le fasoli by nakarmić wszystkich 
w domu. Mimo biedy nadal potrafi liśmy cieszyć 
się życiem. (...)
Zeskanuj kod by przeczytać całość

Wspomnienia do czące Jaworzyny Śląskiej, które zostały nagrodzone w konkursie 
„Moje wspomnienie związane z Gminą Jaworzyna Śląska”, w ramach realizowanego 
przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną, w 2013 roku, projektu 
„Jaworzyna Śląska. Dawniej i dziś”.
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Projekt kanalizacji burzowej dla Königszelt - 1935 r.

ROK

OPIS

1935

„Entwurf zur Entwässerung einiger Straßen 
in Koniszelt” 
Mapa przedstawia projekt kanalizacji burzo-
wej dla Königszelt (Jaworzyna Śląska). Mapa 
sygnowana jest na 28 lutego 1935 roku. Na 
dokumencie prawdopodobnie brak informacji 
do czących wykonawcy projektu – dopisku 
pod datą wykonania nie udało się odczytać. 
Napisy na projekcie, wykonane neogo kiem, 
oprócz oznaczenia dokumentu, skali i da  
powstania, zawierają oznaczenia ulic przed-
wojennej Jaworzyny Śląskiej.
Na dokumencie widoczna jest południowo-
-wschodnia część miejscowości. Kolorem 
czerwonym zaznaczono istniejącą sieć 
burzową. Największą ciekawostką związaną 
z dokumentem jest przewi-
dywany przez projektantów 
rozkład ulic w południowej 
części Jaworzyny Śląskiej, 
który znacząco różni się od 
stanu obecnego.

Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej „Tysiąclatka”

ROK

OPIS

1975

Pocztówka przedstawiająca budynek Szkoły 
Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej przy 
obecnej ulicy Jana Pawła II. 
Szkoła wybudowana jako tzw”  siąclatka” 
jako „Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego”
Egzemplarz został wydany 
przez Krajową Agencję Wy-
dawniczą w 1975 r., fotografi a 
została wykonana przez A. 
Arczyńskiego. Widokówkę w 
oryginale przekazało Stowa-
rzyszenie Labiryntarium.pl
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Pracownicy węzła kolejowego w Jaworzynie Śląskiej, 1964-68

Zakłady Porcelany Stołowej „Karolina” - uczennice obserwują pracę

ROK

ROK

OPIS

OPIS

1964-68

1966

Fotografi a przedstawiająca pracowników 
węzła kolejowego w Jaworzynie Śląskiej. 
Wykonana w okolicach budynku „ekspedy-
cji”, w przedłużeniu ulicy Powstańców, praw-
dopodobnie w latach 1964-68
Fotografi ę przekazali Renata i Paweł Ru-
dziński. W Regale Pamięci 
dostępna reprodukcja.

Fotografi a przedstawiająca uczennice obser-
wujące pracę w Zakładach Porcelany Stoło-
wej „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej. Dział 
Palarnia tunelowa.
W Regale Pamięci dostępny oryginał.

Königszelt – widok na Hauptstrasse

ROK

OPIS

Około 1915

Widokówka przedstawiająca ulicę Haupt-
strasse w przedwojennym Königszelt, czyli 
dzisiejszą ulicę Wolności z perspek wy 
zakładów porcelany stołowej 
w Jaworzynie Śląskiej. Praw-
dopodobna data wykonania 
fotografi i to 1915 r. Widoków-
kę w oryginale przekazała 
Pani Dagmara Wyłub.
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Königszelt - panorama, ulica Hauptstrasse, w kierunku dzisiejszych Czech

Park wypoczynku i restauracja Sanssouci

ROK

ROK

OPIS

OPIS

1911

1940

Widokówka przedstawiająca panoramę 
przedwojennej Jaworzyny Śląskiej z per-
spek wy zakładów porcelany stołowej – 
ulicę Hauptstrasse (dzisiejsza Wolności), w 
kierunku wsi Tschechen (Dzisiaj Czechy) oraz 
ulicy Ceglanej. 

Pocztówka przedstawiająca przedwojenne 
miejsce wypoczynku i rekreacji oraz restau-
rację Sansouci, zlokalizowanego pomiędzy 
ówczesną Jaworzyną Śląska i Piotrowicami 
Świdnickimi. Dzisiaj już miejsce nie istnieją-
ce. 

Widokówka wydana w 1911 roku przez Oswalda Lan-
gera z Koenigszlet. 
Treść pocztówki nie została przetłumaczona.
Widokówkę w oryginale przekazało 
Stowarzyszenie Labiryntarium.pl

Egzemplarz został nadany z Saarau (dawniejszy Ża-
rów) 22 maja 1940 r. 
Pocztówka wydana przez zakład fotografi czny Ericha 
Krause, Hermsdorf bei Breslau.
Treść pocztówki nie została przetłu-
maczona.
Widokówkę w oryginale przekazało 
Stowarzyszenie Labiryntarium.pl
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Pismo w sprawie nieopróżniania skrzynki pocztowej w Jaworzynie Śląskiej

Nota księgowa - rzeźnik Artur Böer z Königszelt

ROK

ROK

OPIS

OPIS

1988

1933

Dokument w sprawie nieterminowego opróż-
niania skrzynki pocztowej, zlokalizowanej na 
budynku dworca Polskich Kolei Państwowych 
w Jaworzynie Śląskiej. 
Nadawca: Urząd Pocztowo-Telekomunikacyj-
ny, ul. 1 maja 28, 58-140 Jaworzyna Śląska
Adresat: Dyrekcja Okręgu Pocz  i Telekomuni-
kacji, Dział Służby Pocztowej, 50-940 Wrocław
„SPRAWA: nieterminowe opróżnianie skrzynek 
pocztowych
W odpowiedzi na Wasze pismo PKE-433/83 z 
dnia 1988.11.15 uprzejmie informuję, iż pracow-
nicy odpowiedzialni za opróżnianie skrzynek pocztowych na terenie miasta Jaworzyna 
Śląska nie potrafi li w dostateczny sposób wyjaśnić, co było powodem nieopróżniania 
przez dłuższy czas skrzynki na dworcu PKP.
W związku z zaistniałym faktem pracownicy zostali ukarani pozbawieniem części premii 
miesięcznej, jak również zaostrzono kontrolę opróżniania skrzynek pocztowych.”
Dokument w oryginale przekazał Pan Roman Wojtacha. 

Dokument – nota księgowa z 1933 roku za 
wyroby masarskie wykonane przez przedwo-
jennego rzeźnika posiadającego swój zakład 
i sklep w Königszelt. 
Artur Böer (żona Pauline) prowadził w przed-
wojennej Jaworzynie Śląskiej zakład rzeź-
niczy w podwórzu oraz sklep mięsny przy 
ulicy Schulstrasse 3 (później Zeitenstrasse, 
obecnie ulica Adama Mickiewicza). 
Na dokumencie adnotacja „Fabrik feinster 
Fleisch- und Wurstwaren” – „Fabryka najlep-
szych mięs i kiełbas” oraz ówczesny numer 
telefonu – 67.
Treść dokumentu pisana odręcznie – nie 
przetłumaczona. Kwota za wyroby opiewa na 
4 Marki.
Dokument w oryginale przekazał Pan Roman 
Wojtacha.
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Rachunek - szewc Alois Bocksch z Königszelt

Wezwanie do zapła  - Ludwig Klawuhn przedsiębiorca budowlany

ROK

ROK

OPIS

OPIS

1935

1939

Dokument (reprodukcja) – rachunek roku za 
usługi szewskie wykonane przez przedwo-
jennego mistrza szewskiego (Schuhmacher-
meister) Königszelt. Alois Bocksch prowadził 
w przedwojennej Jaworzynie Śląskiej zakład 
szewski w budynku przy ulicy Bahnhofstraße 
4 (obecnie ulica 1 maja). Nabywcą usług był 

Walter Berger – właściciel 
restauracji „Deutscher Hof” 
z przedwojennego Nowego 
Jaworowa (Neu Jauernick). 
Należność za usługę wyniosła 1,20 Marki. Na dokumencie widnieje reklama gumo-
wych obcasów fi rmy Continental. Dokument przekazali Pani Ewa i Piotr Kańko.

Dokument (reprodukcja) – wezwanie 
do zapła  za z 18.10.1939 r. nada-
ny przez właściciela budowlanego 
przedsiębiorstwa usługowo-handlo-
wego w Königszelt . 
Ludwig Klawuhn – mistrz murarski 
– prowadził w przedwojennej Jawo-
rzynie Śląskiej przedsiębiorstwo 
budowlane, w  m tartak, wytwa-
rzający drewniane materiały kon-
strukcyjne dla budownictwa. Zakład 
znajdował się przy Schweidnitzer-
strasse 5 (obecnie ulica Świdnicka). 
Sam właściciel zaś zamieszkiwał 
pod adresem Schweidnitzerstrasse 
12. Ponadto, jeszcze w 1942 r. był 
właścicielem nieruchomości przy uli-
cy Paul Keller-Strasse 4 i 6 (obecnie 
ul. Kościuszki). Nabywcą materiałów 
oraz usług budowlanych był Walter Berger – właściciel restauracji „Deutscher Hof” z przedwojennego 
Nowego Jaworowa (Neu Jauernick). Wezwanie do zapła  opiewa na łączną kwotę 90,63 Marek, za 
zamówienia z czerwca i września 1939 r. 
Przedsiębiorstwo budowlane Ludwiga Klawuhn’a działało długo po zakończeniu II 
Wojny Światowej. 19 listopada 1952 r., na mocy Orzeczenia Nr 2 Ministra Budownictwa 
Miast i Osiedli w sprawie przejęcia przedsiębiorstw na własność państwa, przedsię-
biorstwo funkcjonujące przy ul. Świdnickiej 5 w Jaworzynie Śląskiej zostało upaństwo-
wione. Dokument przekazali Państwo Ewa i Piotr Kańko.
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Fotografi a - pochód pierwszomajowy w Jaworzynie Śląskiej

Kartka pocztowa - reklama zakładu Georga Matusche w Königszelt 1922

Fotografi a - Żwirownia w Jaworzynie Śląskiej

ROK

ROK

ROK

OPIS

OPIS

OPIS

1953/54

1922

1946-1949

Fotografi a (reprodukcja) z pochodu pierwszo-
majowego w Jaworzynie Śląskiej, pochodzą-
ca z roku 1953 lub 1954. 
Fotografi ę przekazał Pan Roman Wojtacha.

Kartka pocztowa (reprodukcja) zawierająca w 
lewym polu reklamę zakładu zegarmistrzow-
skiego i jubilerskiego Georga Matusche. Na 
kartce widoczna pieczęć Urzędu Pocztowego 
w Koenigszelt. Georg Matusche – zegar-
mistrz prowadził w przedwojennej Jaworzy-
nie Śląskiej (Königszelt) swój 
zakład przy ulicy Schweid-
nitzerstrasse 3 (obecnie ulica 
Świdnicka). 
Kartkę przekazał Pan Roman 
Wojtacha.

Fotografi a (reprodukcja). Akwen po kopalni 
żwiru w Jaworzynie Śląskiej. Na pierwszym 
planie mężczyzna w łódce, w tle widoczna 
Jaworzyna Śląska od strony kościoła katolic-
kiego i ulicy Polnej.
Fotografi ę przekazała 
Pani Teresa Mikołajewska.
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Fotografi a - ulica Wolności w Jaworzynie Śląskiej

Legi macja zakładowa Państwowej Fabryki Porcelany „Königszelt” 1948

ROK

ROK

OPIS

OPIS

1956

1948

Fotografi a (reprodukcja). Ulica Wolności 
w Jaworzynie Śląskiej zimą, 05.02.1956 r. 
W tle po lewej widoczny budynek Urzędu 
Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej, centralnie 
plac przed Urzędem oraz budynek przy 
ul. Westerpla e 2.
Fotografi ę przekazała 
Pani Teresa Mikołajewska.

Legi macja (reprodukcja) zakładowa pracow-
nika obecnych Zakładów Porcelany Stołowej 
„Karolina” Sp. z o. o., pochodząca z 1948 roku. 
Na legi macji widoczne pieczęcie Wydziału 
Personalnego z ówczesną nazwą zakładu 

Państwowa Fabryka Porcelany „Königszelt” w Jaworzy-
nie Śląskiej. Legi macja numer 155/48 
wydana 21 października 1948 r. dla 
Józefa Mikołajewskiego – zajmującego 
stanowisko Przewodniczącego Rady 
Zakładowej. Dokument przekazała Pani 
Teresa Mikołajewska.
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Fotografi a - Uczestnicy kursu sanitarnego PCK

Fotografi a – Chrzciny ul. Jana Pawła II Jaworzyna Śląska

Fotografi a - Przed Urzędem Miejskim w Jaworzynie Śląskiej

ROK

ROK

ROK

OPIS

OPIS

OPIS

1950

1958

1953

Fotografia (reprodukcja). Uczestnicy kursu 
sanitarnego organizowanego w 1950 roku 
przez świdnicki oddział Polskiego Czerwone-
go Krzyża. Na stronie internetowej dostępne 
także świadectwo ukończe-
nia w/w kursu przez Barbarę 
Mikołajewską z Jaworzyny 
Śląskiej.
Fotografi ę przekazała 
Pani Teresa Mikołajewska.

Na fotografi i (reprodukcja) uczestnicy uroczy-
stości chrzcin stojący przed budynkiem przy 
ul. Jana Pawła II numer 8 (dawniej generała 
M. Roli-Żymierskiego). 
Fotografi ę przekazał Pan 
Zenon Wizner.

Fotografi a (reprodukcja) wykonana przed 
Urzędem Miejskim w Jaworzynie Śląskiej 
przy ul. Wolności. 
W tle widoczny budynek ul. Wolności 7 oraz 
plac z nieistniejącym już dzisiaj żywopłotem 
oraz ogrodzeniem.
Fotografi ę przekazała 
Pani Teresa Mikołajewska.
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Ponadstuletni, kamienny obelisk z Nowego Jaworowa

Poszukiwacze historycznych pamiątek, ze swoich wypraw 
często wracają z pus mi rękami. Codzienność potrafi  być 
szara, a prawdziwe, historyczne perełki trafi ają się napraw-
dę rzadko. Wizyta 1 czerwca br., w Nowym Jaworowie za-
kończyła się nie  lko powrotem z rękami pełnymi cennych 
dokumentów. Wspólna  wizyta, z mieszkańcami wsi, w 
przydrożnych zaroślach, zaowocowała historycznym pre-
zentem „na dzień dziecka”. Grubo ponad dwadzieścia lat, 
przy drodze wojewódzkiej w Nowym Jaworowie, przeleżał 
granitowy obelisk, będący świadectwem wydarzeń sprzed 
ponad 100 lat.
Ale najpierw przywołajmy kontekst historyczny
W 1906 roku, na tzw. Kleszej Górze, zwanej też Księżówką 
(niem. Pfaff enberg), ówczesny cesarz Wilhelm II odsłonił 
okazały pomnik. Miał on przypominać fakt pobytu w 1761 
roku, cesarza Fryderyka II Wielkiego, podczas stacjonowa-
nia wojsk pruskich, w obozie pod Bolesławicami, w trakcie 
wojny siedmioletniej. Miejsce, w którym stał pomnik, to dzi-
siaj okolice nieczynnego wysypiska śmieci pomiędzy Sta-
rym, a Nowym Jaworowem. Wielki monument można oglą-
dać do dzisiaj, na Cmentarzu Wojenny Armii Radzieckiej w 
Świdnicy, przy ulicy Łukasińskiego.

Nowy Jaworów ma własny pomnik
Zawsze ciekawiła mnie stara, niemiecka widokówka z No-
wego Jaworowa (dawniej Neu Jauernick). Pokazuje ona re-
staurację Adolpha Bergera z ogródkiem piwnym oraz dwa 
pomniki. Ten wielki, ze wzgórza Pfaff enberg, odsłonię  
przez cesarza Wilhelma II. I drugi, mniejszy, kamienny obe-
lisk z wyry mi napisami. Na widokówce widać, że stoi on 
gdzieś, na końcu wsi, w otoczeniu drzew owocowych, a pro-
wadzi do niego ścieżka wysypana żwirem.
I to właśnie ten drugi kamienny relikt przeszłości „odnalazł 
się” po latach. Okazuje się, że przedwojenni mieszkańcy 

Nowego Jaworowa (Neu Jauernick) bardzo cenili sobie wy-
darzenia z 1906 roku. W końcu, nie na co dzień, tak małą 
miejscowość odwiedza sam cesarz. Aby upewnić się, że to 
wydarzenie utkwi w pamięci potomnych, mieszkańcy ufun-
dowali własny obelisk i ustawili go na skraju wioski.
Granitowy relikt historii sprzed 100 lat
Przy skrzyżowaniu z wjazdem do betoniarni i zakładu ka-
mieniarskiego, zaledwie kilkanaście kroków od drogi wo-
jewódzkiej Nr 382, w zaroślach nadal leży niemy świadek 
historii. 
Kamienny obelisk o wadze około 2 ton, pokry  ziemią, już 
po kilku minutach pracy szczotką odsłania wyry  na czole 
napis.
Tutaj Jego Wysokość Kaiser Wilhelm II 8 września 1906 r., 
siedząc na koniu, odsłonił pamiątkowy obelisk na Pfaff en-
bergu.
Hier stieg S. M. Kaiser Wilhelm II am 8 september 1906 
anlässlich der enthüllung des denksteines auf dem Pfaf-
fenberge zu pferde.
Adnotacja wprost wskazuje, jakie wydarzeni ma upamięt-
niać obelisk. Opis wydarzenia doskonale pokrywa się także 
z dostępnymi dzisiaj, starymi fotografi ami z 1906 roku.
Co dalej z obeliskiem?
Wielki, monumentalny wręcz, pomnik Fryderyka II Wiel-
kiego, z góry Pfaff enberg, zapewne nie wróci do Nowego 
Jaworowa. Mieszkańcy wsi, mogą jednak cieszyć się wspa-
niałą historyczną pamiątką z początku XX wieku. Mniejszy, 
granitowy obelisk wkrótce zostanie umieszczony w godnym 
miejscu, aby przypominać wydarzenia sprzed ponad stu lat 
i na nowo stanie się widoczną częścią historii wsi.
Bardzo dziękuję Pani Danucie Paprocie, Państwu Kańko i 
Państwu Łanek z Nowego Jaworowa za pokazanie miejsca, 
gdzie znajduje się obelisk i wspólne „odsłanianie” historii.

Sylwester Bartczak


