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Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce drugi 
numer naszego wydawnictwa „Dawno temu w Ja-
worzynie”.  Dziękujemy za ciepłe przyjęcie naszego 
pomysłu i wsparcie, jakie okazali Państwo dla reali-
zacji projektu historycznego, prowadzonego przez 
Samorządowy Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną 
w Jaworzynie Śląskiej. To dzięki Państwa zaangażo-
waniu w kolejnych numerach będą ukazywać się nie 
tylko różnego rodzaju pamiątki związane z historią 
Gminy Jaworzyna Śląska, ale także powstają arty-
kuły opisujące przeszłość naszej małej ojczyzny. Od 
tego wydania nasze czasopismo będzie funkcjono-
wać  już jako samodzielne wydawnictwo w nakładzie  
1000 egzemplarzy.

Bardzo cieszymy się, że zaangażowali się Państwo  
szeroko w nasz projekt. Otrzymane od Państwa  sta-
re fotografie, dokumenty i informacje wzbogacają 
zasoby Cyfrowego Archiwum Historii Gminy Jawo-
rzyna Śląska, dostępnego w Internecie pod adresem  
www.historia.sokibp.pl oraz znajdą się w kolejnych 
numerach „Dawno temu w Jaworzynie”.
Zapraszamy Państwa do dalszego czynnego udziału  
w udziału w naszym projekcie, a tym, którzy pierw-
szy raz spotkali się z naszą inicjatywą, przypo-
minamy zasady, na jakich zbieramy materiały  
historyczne.

Redaktor Naczelny
Sylwester Bartczak

1. Posiadasz stare zdjęcia, dokumen-
ty lub inne informacje? Stare zdjęcia 
rodzinne mogą okazać się cenną pa-
miątką, jeśli w tle widoczna jest archi-
tektura miejscowości. Zakurzona legi-
tymacja bądź inny dokument czasami 
pozwala na uzyskanie informacji po-
mocnych w rozwikłaniu historycznej 
zagadki. Ty tez możesz pomóc two-
rzyć historyczne archiwum!

2. Skontaktuj się z nami: napisz e-mail 
na adres: historia@sokibp.pl, skon-
taktuj się z Sekretariatem SOKiBP pod 
numerem  504 088 676 lub przyjdź do 
Centrum Aktywności Społeczno-Kul-
turalnej, ul. Wolności 23b w Jaworzy-
nie Śląskiej (od poniedziałku do piąt-
ku od 8:00 do 15:00).

3. Umówimy się na przekazanie doku-
mentów, ich digitalizację. Jeśli chcesz, 
oryginał zwrócimy w nienaruszonym 
stanie. Twoje materiały trafią do Cy-
frowego Archiwum Historii Gminy 
Jaworzyna Śląska oraz ukażą się  
w wydawnictwie „Dawno temu w Ja-
worzynie”, a Ty dołączysz do grona 
darczyńców naszego projektu.
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Königszelt – Królewskie namioty i pomniki Fryderyka II w okolicach Jaworzyny Śląskiej

Wszystkim mieszkańcom Jaworzyny Śląskiej doskonale 
znana jest zapewne historia związana z przedwojenną na-
zwą miejscowości. „Królewski namiot” (niem. Königszelt) 
– taką nazwę otrzymała rozwijająca się wokół stacji kolejo-
wej osada. Nazwa nawiązywała do miejsca, w którym miał 
stać namiot pruskiego króla Fryderyka II, stacjonującego na 
tutejszych ziemiach podczas wojny siedmioletniej, od 20 
sierpnia do 25 września 1761 roku. Z pewnością takie wy-
darzenie było nie tylko warte upamiętnienia poprzez nazwę 
miejscowości, ale też godne uczczenia poprzez wystawieie 
okazałego pomnika. I to niejednego …

Temat przedwojennych pomników i etymologii nazwy Köni-
gszelt był przedmiotem wielu opracowań. Niniejszy artykuł 
ma na celu przedstawienie – w sposób jak najbardziej obra-
zowy – historii monumentów, wyjaśnić ostatecznie kwestię 
lokalizacji namiotu króla, wskazać wpływ takiej a nie innej 
lokalizacji tych obiektów na historię naszej miejscowości, a 
także uzupełnić bieżącą wiedzę historyczną o nowe infor-
macje. Można tego dokonać dzięki coraz lepszej dostępno-
ści i jakości materiałów historycznych – zwłaszcza starych 
widokówek, fotografii, a przede wszystkim map.
Najstarszy pomnik – Friedrichsdenkmal
Friedrich II von Hohenzollern zmarł w 1786 roku w Poczda-
mie. Pod jego rządami Królestwo Prus stało się jednym z 
najpotężniejszych państw Europy, a samego króla obdarzo-
no tytułem „Wielkiego”. Chwała i szacunek, jakimi Niemcy 
darzyli swojego zmarłego wodza była ogromna. Już pięć 
lat po jego śmierci, hrabia Nickolaus August Wilhelm von 
Burghaus z Łażan zdecydował się uczcić pamięć wielkiego 

króla. W południowej części miejsca nazywanego w ówcze-
snych czasach Rodeland ufundował pomnik mający około 
2,5 metra wysokości. Kwadratowa podbudowa z pojedyn-
czym stopniem, wspierała masywną podstawę w formie 
prostopadłościanu, przechodzącą następnie w ścięty od 
góry ostrosłup. Całość zwieńczona została ozdobnym za-
kończeniem w kształcie wazonu bądź okrągłej urny. 

Na czterech stronach pomnika widniały owalne reliefy z na-
pisami.
• W górnej części pomnika, na przodzie „Fryderykowi Je-

dynemu” – niem. „Friedrich dem Eintzigen„;
• na dolnej – „Niech żyje wiecznie” – niem. „Vivat in aeter-

nam„;
• po prawej: „Pomnik ten wystawił właściciel tutejszych 

gruntów, po trzydziestu latach, w 1791 roku.” niem. 
„Setzet diesen Stein der Grund Herr nach dreißig Jahren 
1791.”;

• po lewej: „Ku pamięci dnia pobytu w obozie w Bolesławi-
cach, w 1761 r.” – niem. „Zum andecken des Tagesauffen-
thalt im Lager zu Bunzelwitz im Jahre 1761”.

» Fryderyk II Wielki, obraz autorstwa Wilhelma Camphausena, do-
mena publiczna

» Pomnik ku czci Fryderyka II Wielkiego, wystawiony przez hrabiego 
Nickolaus August Wilhelm von Burghaus z Łażan, fot. źródło własne
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Z tyłu pomnika widniały napisy upamiętniające osobę fun-
datora. „Nickolas August Wilhelm świętego Cesarstwa 
Rzymskiego hrabia Rzeszy na Łazanach” – niem. „Nick. 
Aug. Wilh. d. h. R. Reichsgraf Burghauß auf Laasan” oraz 
adnotacja „Odnowiono w 1904 r.”.
Pomnik wzniesiony został więc w okresie, kiedy nikt jeszcze 
nie myślał o powstaniu w szczerym polu  stacji kolejowej, 
obsługującej linię Wrocław-Świebodzice. Napisy znajdu-
jące się na jego tablicach wprost wskazują, że to właśnie 
w tym miejscu zlokalizowany był słynny namiot króla. Pół 
wieku później w pobliżu tego pomnika powstała miejsco-
wość o nazwie Königszelt. Oczywiście można powiedzieć, 
że hrabia Burghaus wystawił monument w miejscu, które 
leżało w granicach jego dominium. Potwierdzeniem tej, a 
nie innej lokalizacji słynnego namiotu króla są jednak także 
inne dowody: pruskie i austriackie mapy oraz widokówki z 
Königszelt, ukazane w dalszej części artykułu.
Gdzie dokładnie stanął Friedrichsdenkmal?
Pomnik upamiętniający pobyt Fryderyka II na jaworzyń-
skich ziemiach oraz ujawniający lokalizację słynnego kró-
lewskiego namiotu znajdował się w okolicach dzisiejszej 
Przychodni Zdrowia i Przedszkola w Jaworzynie Śląskiej, w 
lesie, w przedłużeniu obecnej ulicy Westerplatte. Spójrzmy 
zatem na mapę, na której oznaczono lokalizację pomnika 
adnotacją „Denkmal”.

Warto zauważyć, że na powyższej mapie z 1893 roku, folwark 
znany dzisiaj jako Kłopotna (także zwana Koreą) nazywano 
wtedy Friedrichs-rodung. Pamięć o królu Prus utrwaliła się 
więc nie tylko w nazwie miejscowości, ale też w nazewnic-
twie okolicznych terenów. Jeżeli dokładnie przyjrzymy się 
mapie, zauważymy zaznaczoną drogę, prowadzącą z ów-
czesnej, niedużej  jeszcze miejscowości do pomnika. 
Kolejnym interesującym dokumentem potwierdzającym 
lokalizację pomnika jest plan zabudowy Königszelt z 1925 
r. (Bauzonen Plan, Besiedlung Königszelt). Warto zwrócić 
uwagę na różnice, jakie zaszły pomiędzy mapą z 1893 r., a 

planem z 1925 r. W ciągu następujących po sobie trzydzie-
stu latach, wykarczowano las w całej linii dzisiejszej ulicy 
Ogrodowej, a odsłonięty w ten sposób teren przeznaczono 
na ogródki działkowe (niem. schrebergarten). Wyraźnie też 
zaznaczono lokalizację pomnika, wraz z elementami archi-
tektury miejskiej (alejka z drzewami po bokach).

Zapisy na mapach mają swoje odzwierciedlenie w starych, 
ręcznie wykonywanych i koloryzowanych widokówkach z 
Königszelt. Pocztówki ujawniają też niemiecką nazwę po-
mnika – Friedrichsdenkmal.

» Fragment mapy. Haupt-Vertrieb der Karten der Königlich-Preus-
sische LandesaufnahmeLandes-Aufnahme, Karte 449. R. Eisen-
schmidt, Verlags-Buchhandlung, 1893 r.

» Bauzonen Plan, Besiedlung Königszelt, 1925 r., źródło własne

» Widokówka z 1898 roku. Po prawej stronie widoczny kolorowy ry-
sunek pomnika. W tle ówczesne jaworzyńskie lasy.

» W centrum widoczny rysunek pomnika wraz z prowadzącą do nie-
go alejką. Widokówka z przełomu XIX i XX wieku.
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Widokówki z Königszelt ukazujące wygląd Friedrich-
sdenkmal – pomnika Fryderyka II Wielkiego, źródło własne 
Na jednej z powyższych pocztówek widać adnotację w 
języku niemieckim „Denkmal Friedrich der Grossen. Ru-
heplätzchen der Schlacht bei Bunzelwitz”. W tłumaczeniu 
na język polski: „Pomnik Fryderyka Wielkiego. Miejsce spo-
czynku w bitwie pod Bunzelwitz.”. Rysunek przedstawia też 
dosyć dokładnie wygląd miejsca, w którym pierwotnie stał 
pomnik. Widać dbałość ówczesnej społeczności niemieckiej 
o wygląd tego miejsca. Alejkę prowadzącą do pomnika osa-
dzono charakterystycznym szpalerem drzew. Pomnik Fry-
deryka miał też istotny wpływ na odleglejszą  substancję 
miejską Königszelt. Spójrzmy dokładnie na kolejną wido-
kówkę z naszej miejscowości.

Zestawiając ze sobą fakty w postaci bliskości pomnika 
oraz dbałości niemieckiej społeczności o to miejsce moż-
na wysunąć bardzo prawdopodobną hipotezę, że obecność 
pomnika Fryderyka II wywarła wpływ na nadanie jednej z 
ulic Königszelt nazwy Friedrichstrasse (ulica Fryderyka). 
Prowadziła ona prosto do pomnika Fryderyka II Wielkiego. 
Warto tez wspomnieć przy tej okazji, że droga w kierunku 
wsi Peterwitz (dzisiejsze Piotrowice Świdnickie) miała nieco 
inny przebieg. Na końcu dzisiejszej ulicy Westerplatte mu-
sielibyśmy skręcić w prawo, w ulicę Ogrodową, a następ-
nie w lewo, w dzisiejszą drogę gruntową wzdłuż ogródków 
działkowych.
Przeprowadzka 
I w tym momencie moglibyśmy zakończyć rozpatrywanie 
historii nadania przedwojennej Jaworzynie Śląskiej takiej, 
a nie innej nazwy i lokalizacji słynnego namiotu króla. Hi-
storia jednak toczy się dalej, a pomnik ufundowany przez 
hrabiego Burghausa z Łażan zostaje przeniesiony w inne, 
bardziej dostojne miejsce. Gdzie? Odpowiedź na to pytanie 
znowu znajdujemy na kolejnych starych widokówkach i fo-
tografiach z Königszelt. 

Mieszkańcy obecnej Jaworzyny Śląskiej od razu rozpoznają 
to miejsce. To park przed dworcem kolejowym, przy obecnej 
ulicy 1 maja w Jaworzynie Śląskiej (dawnej Bahnhoffstras-
se). Jak widać na  powyższych fotografiach, pomnik stał 
dokładnie w miejscu, gdzie obecnie znajduje się parkowa 
fontanna. Do wcześniejszej konstrukcji pomnika dołożono 
podstawę w postaci dodatkowego stopnia. Przeniesienie 
pomnika odbyło się najprawdopodobniej na początku lat 
30 ubiegłego wieku, z inicjatywy ówczesnego Burmistrza 
– Paula Glogera. Gloger podczas swoich rządów zadbał o 
estetykę przemysłowej wsi, jaką była Königszelt. Zasadzo-
no w tym okresie wiele drzew, zieleńców, uporządkowano 
między innymi plac przed dworcem, gdzie właśnie przenie-
siono pomnik Fryderyka II. Niemiecka społeczność wyeks-
ponowała pomnik, stawiając go w najważniejszym punkcie 
osady – blisko stacji kolejowej, która była motorem rozwoju 
miejscowości.
Należy jednak zaznaczyć, że wraz z przeniesieniem po-
mnika zatarty został jeden z celów dawnego fundatora, a 
mianowicie oznaczenie miejsca, w którym stał słynny kró-
lewski namiot. Najpewniej stąd wzięła się alternatywna 
wersja historii Königszelt mówiąca o tym, że słynny namiot 
stał w pobliżu obecnego dworca kolejowego. Przeniesienie 
pomnika mogło też być spowodowane innymi pobudkami. 
Aby spojrzeć szerzej na ten problem musimy przypomnieć 
sobie inne istotne wydarzenie związane z historią Jaworzy-
ny Śląskiej.

» Widok na Friedrichstrasse. W centrum kadru, na końcu ulicy widać 
początek alejki prowadzącej do pomnika oraz drzewa, które rosły po 
jej bokach, źródło własne

» Zbliżenie – Friedrichdenkmal, Königszelt (Jaworzyna Śląska), lata 
30-te XX wieku, domena publiczna
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Nowy pomnik na Kleszej Górze (Pfaffenberg)
W 1906 roku, na tzw. Kleszej Górze, zwanej też Księżówką 
(niem. Pfaffenberg) odbyła się wielka feta na cześć króla 
Fryderyka II. W najwyższym punkcie wzgórza sam ówcze-
sny cesarz niemiecki – Wilhelm II – odsłonił  pomnik mający 
przypominać fakt stacjonowania wojsk pruskich w obozie 
pod Bolesławicami, podczas wojny siedmioletniej. Miejsce, 
w którym stał pomnik, to dzisiaj okolice nieczynnego wy-
sypiska śmieci pomiędzy Starym, a Nowym Jaworowem. 
Okazały monument miał utrwalać obraz Fryderyka II jako 
króla-żołnierza, wielkiego wodza Rzeszy Niemieckiej, który, 
nie bacząc na niebezpieczeństwo, nocował razem ze swoimi 
żołnierzami na zwykłym żołdackim posłaniu. Znamy już ten 
obraz wielkiego władcy. 

Kroniki opisują całe wydarzenie jako wielką państwową uro-
czystość. 8 września 1906 roku od rana, ku Kleszej Górze, ze 
strony Jaworzyny Śląskiej i Świdnicy ciągnęły tysiące oby-
wateli. Na czas tego największego w przedwojennej histo-
rii ziemi jaworzyńskiej zlotu, drogi i pola spokojnych dotąd 
wiosek przybrały niecodzienny i niezwykły wygląd. Oko-
liczne drogi ozdobiono girlandami, zaś wokół zasłoniętego 
jeszcze pomnika powiewały śląskie sztandary. Na szczycie 
wzniesienia ustawiono ogromny baldachim, naprzeciwko 
którego przygotowano trybuny dla widzów, udekorowane 
niemieckimi barwami. Szpalery obywateli tworzyły m.in. 
dzieci z miejscowych szkół, drużyny sportowe, delegacji or-
ganizacji społecznych, powiatowe straże pożarne ze Strze-
gomia i Świdnicy, związki i towarzystwa regionalne.
Fundament pomnika stanowiła kwadratowa płyta o boku  
7 m i grubości 1,25 m, z narożnymi wzmocnieniami dla osa-
dzenia masztów. Na fundamencie wznosiła się pięciostop-
niowa podstawa, której piąty stopień tworzyła kwadrato-
wa płyta o boku 4,25 m. Na niej spoczywał trzyczęściowy 
zespół pionowy, którego dolny cokół miał bok o szerokości 
2,25 m i wysokości 60 cm, przy wadze 160 cetnarów. Część 
środkowa o boku 1,60 m, wysokości 1,15 m i wadze również 
160 cetnarów, miała przytwierdzone z trzech stron brązowe 
tablice. Pierwsza tablica zawierała informację o bitwie i po-

bycie Fryderyka II Wielkiego w Bolesławicach, w 1761 roku. 
„Tutaj, od 20 VIII do 15 IX 1761r. Fryderyk Wielki z 50 tysiąca-
mi żołnierzy opierał się 130 tysięcznej armii wroga i bronił 
Świdnicy. W obozie na tym wzgórzu, zagrożony niebezpie-
czeństwem, król nocował na posłaniu ze słomy, w otoczeniu 
swoich żołnierzy.”
Druga z tablic ilustrowała plan obozu bolesławickiego, a na 
trzeciej umieszczono wiersz autorstwa króla. Czwarty bok 
nie posiadał brązowej tablicy, ale nie omieszkano wyryć na 
nim inskrypcji upamiętniającej uroczystość odsłonięcia po-
mnika i jej głównego aktora – Cesarza Fryderyka II Wilhel-
ma. Dominantę pomnika stanowił obelisk prawie 7m wyso-
kości, o podstawie 92 cm i wadze 250 cetnarów, zakończony 
czworoboczną piramidą, widoczny z daleka.
Dwa pomniki, dwa namioty?
Nowy pomnik był ponad trzy razy większy od tego, ufun-
dowanego przez hrabiego Burghausa. Po 1906 roku w Kö-
nigszelt i jej okolicach stały więc dwa monumenty, upa-
miętniające pobyt Fryderyka II w 1761 roku. Oba jednak 
skazywały różne miejsca pobytu króla. 
Fryderyk II w czasie swojego pobytu na jaworzyńskich zie-
miach poruszał się po obozie bolesławickim. Zmieniał swoją 
lokalizację, co znajduje racjonalne wyjaśnienie – chciano w 
ten sposób zapewnić bezpieczeństwo władcy i zminimali-
zować zagrożenie ataku na jego osobę. Fakt ten potwierdza 
stara austriacka mapa bolesławickiego obozu, której auto-
rami są Weise, Gotthelf Wilhelm (1751-1810) oraz rytownik 
Tielke, Johann Gottlieb (1731-1787). Najbardziej jednak intere-
sujące jest to, że mapa wskazuje dwa namioty króla!
Zaznaczono tu obie lokalizacje, gdzie przebywał Fryderyk 
II. Pierwsza z nich – oznaczona literą „f” – „Zelt des Königs 
bei Tage”, zaś druga literą „g” – „Zelt des Königs bei Nacht”. 

» Pomnik Fryderyka II Wielkiego na wzgórzu Pfaffenberg, Stary Ja-
worów, źródło: polska-org.pl

» Odsłonięcie pomnika Fryderyka II Wielkiego przez cesarza Wilhel-
ma II, 8 września 1906 r., źródło: polska-org.pl
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Według austriackiego dokumentu, Fryderyk II Wielki, w 1761 
roku dysponował dwoma (!) królewskimi namiotami. W 
pierwszym – tym znajdującym się w miejscu pierwotnej lo-
kalizacji pomnika ufundowanego przez hrabiego Burghau-
sa – miał przebywać za dnia. W drugim zaś – znajdującym 
się na Kleszej Górze (Pfaffenberg) – przebywał w nocy. Cała 
historia pobytu Fryderyka II współgra zarówno z lokaliza-
cjami obu pomników jak i dostępnymi dokumentami w po-
staci map oraz z napisami na pomnikach. Na wzgórzu Pfaf-
fenberg król mógł faktycznie nocować razem z żołnierzami, 
a za dnia przebywać w bezpiecznym obozie, w centrum 
umocnień sił pruskich. 
Wróćmy jednak do mniejszego i starszego pomnika, który, 
jak wiemy, pełnoprawnie stanął w miejscu dziennego poby-
tu króla. Dlaczego hrabia Burghaus z Łażan nie postawił go 
w miejscu, gdzie nocował pruski król? Przecież upamiętnie-
nie miejsca noclegu króla wśród swoich żołnierzy bardziej 
pasuje do postaci Fryderyka II. Czy faktycznie Burmistrz 
Gloger przeniósł go do parku tylko dla lepszej ekspozycji i 
podkreślenia jego wartości dla historii Königszelt? Przecież 
stał on w uroczym, pięknym miejscu, otoczony drzewami. 
Prowadziła do niego alejka, o którą dbały kolejne pokolenia 
mieszkańców przedwojennej Jaworzyny.
Cała sytuacja rozjaśnia się nieco, kiedy weźmiemy pod 
uwagę propagowany w niemieckim społeczeństwie obraz 
Fryderyka II jako króla-żołnierza, intelektualisty i wielkiego 
wodza Rzeszy Niemieckiej. Po ogromnej fecie na Kleszej 
Górze i wystawieniu masywnego obelisku, mały, skromny 
pomniczek pod lasem musiał, potocznie to ujmując, „kłuć 
w oczy” ówczesną społeczność, ponieważ ciągle przypomi-
nał, że wielki Fryderyk za dnia przebywał w otoczeniu dwo-
ru, w bezpiecznym centrum pruskiego obozu. Kontrastowa-
ło to z idealistycznym obrazem króla, który uczynił potęgę 
z pruskiej korony. 
Mieszkańcy Königszelt lubowali się w podkreślaniu po-
chodzenia nazwy swojej miejscowości i celebrowaniu nie-

mieckich, nacjonalistycznych wartości. Restauracje i lokale 
gastronomiczne nosiły nazwy „Friedrichsdenkmal” (Pomnik 
Fryderyka), „Preusische Krone” (Pruska Korona), „Preusi-
sche Kronprinz” (Pruski Następca Tronu), „Zum Deutschen 
Kaiser” (Niemiecki Cesarz), „Deutsche Reich” (Rzesza Nie-
miecka). Mały pomniczek stojący na końcu alejki stop-
niowo przestawał współgrać z coraz bardziej wybujałymi, 
nacjonalistycznymi zapędami niemieckiej społeczności. 
Przeniesiono go do centrum miejscowości, co jednocześnie 
spowodowało, że obraz pomnika spowszedniał, a pamięć 
o dziennym namiocie króla powoli zacierała się w świado-
mości ludzi. W starym miejscu, na końcu Friedrichstras-
se wycięto drzewa po bokach alejki, pozostawiając pustą 
przestrzeń, a obok wybudowano gminną salę gimnastycz-
ną. Od tej pory główną i dominującą rolę, mającą na celu 
upamiętnienie pobytu Fryderyka II na jaworzyńskich polach 
odgrywał wielki monument na Kleszej Górze, dostrzegalny 
z oddali i przypominający o wielkim władcy, królu-żołnierzu.

Trzeci pomnik w Königszelt 
W przedwojennej Jaworzynie Śląskiej znajdował się też 
trzeci pomnik. Tak zwany Kriegerdenkmal stanął przy Frie-
drichstrasse (dzisiaj ul. Westerplatte). Niewielki kamienny 
obelisk z granitu umieszczono przed wejściem do nieistnie-
jącego już dzisiaj kościoła ewangelickiego.

» Fot. lotnicza, Königszelt (Jaworzyna Śląska). W centrum kadru 
widać budynek sali gimnastycznej oraz wykarczowane tereny pod 
ogródki działkowe.

» Kriegerdenkmal, 1920 r., Königszelt, Friedrichstrasse (dzisiaj Jawo-
rzyna Śląska, ul. Westerplatte)

» Wycinek austriackiej mapy z zaznaczonymi lokalizacjami namio-
tów króla Fryderyka II
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Pomnik ku pamięci poległych (prawdopodobnie bliżej nie-
określonych żołnierzy pruskich) był częścią przedwojennej 
rzeczywistości Königszelt. Codziennie mijali go nie tylko 
mieszkańcy wyznania ewangelickiego, ale także podróżni 
udający się w kierunku dzisiejszych Piotrowic. To też kolej-
ny dowód na patriotyczną postawę przedwojennej niemiec-
kiej społeczności. 
Powojenne losy jaworzyńskich monumentów
Losy wszystkich trzech pomników po II Wojnie Światowej 
potoczyły się różnie. Wielki obelisk z Kleszej Góry można 
oglądać do dzisiaj. Został przeniesiony na Cmentarz Wo-
jenny Armii Radzieckiej w Świdnicy, przy ulicy Łukasińskie-
go. Niemieckie tablice zlikwidowano, a na szczycie obelisku 
umieszczono pięcioramienną, czerwoną gwiazdę. 
Kriegerdenkmal został rozebrany po przybyciu Polaków na 
Ziemie Odzyskane. Skalny ogródek ostatecznie zrównano 
z ziemią na początku lat pięćdziesiątych, razem z pobliską 
ewangelicką świątynią. Resztki ogrodzenia świątyni można 
zobaczyć dzisiaj w postaci murowanego słupka z cegieł, 
obok „Pensjonatu Pod Jelonkiem”. 
Najistotniejszy dla historii Königszelt monument, ufundo-
wany przez hrabiego Burgausa, czyli tzw. Friedrichdenkmal, 
pozostał w centrum jaworzyńskiego parku. Po II wojnie 
Światowej zlikwidowano jego górną część w kształcie urny/
wazonu. Najprawdopodobniej ozdobiła ona nieruchomość 
jednego z mieszkańców. Z czasem zburzono także środko-
wą część w postaci ściętego stożka, wraz z pamiątkowymi 
tablicami w języku niemieckim.

Pozostałości Friedrichsdenkmal widoczne były w jaworzyń-
skim parku jeszcze w latach pięćdziesiątych. Na przełomie 
lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zdemontowano 
resztki pomnika, postawiono mały murek wysadzany po-
lnymi kamieniami. Na pozostałej podstawie pomnika wy-
budowano fontannę w kształcie piramidy, która w upalne 
dni zapewniała chłód mieszkańcom Jaworzyny Śląskiej. 
Dla najmłodszych była zaś całorocznym polem do zabaw 
w berka. 

Najprawdopodobniej w takim kształcie, schowane pod war-
stwą granitu i betonu resztki starego pomnika dotrwały do 
końca lat 90-tych XX wieku, kiedy w centrum jaworzyńskie-
go parku postawiono całkowicie nową fontannę. Tak oto też 
zakończyła się historia pomnika, będącego historycznym 
dowodem na pochodzenie przedwojennej nazwy Jaworzyny 
Śląskiej, czyli „Królewski namiot”.
Autor: Sylwester Bartczak
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1. R. Len, „Kronika Miasta i Gminy Jaworzyna Śląska” 1986
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[w:] Rocznik Świdnicki 1994 
4. P. Zagała, „O pomniku Fryderyka” [w:] „U nas”, marzec 

1997, nr 27, s. 3
5.  Weise, Gotthelf Wilhelm (1751-1810), ryt. Tielke, Johann 

Gottlieb (1731-1787), Plan des Königl. Preussischen ver-
schanzten Lagers beÿ Bunzelwitz nebst den Stellungen 
der vereinigten Kaÿserl. Russischen und Kaÿserlich Kö-
nigl. Armeen vom 28.sten Aug. bis 10.ten Septembr. 1761 

6.  Bauzonen Plan, Besiedlung Königszelt, 1925 r. 
7.  Haupt-Vertrieb der Karten der Königlich-Preussische 

LandesaufnahmeLandes-Aufnahme, Karte 449. R. Eisen-
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-org.pl, serwisie Facebook – Gmina Jaworzyna Śląska – 
Nasze dzieciństwo oraz materiały własne.

» Resztki pomniku Fryderyka II Wielkiego, lata 50 ubiegłego wie-
ku, źródło: Facebook, Gmina Jaworzyna Śląska – nasze dzieciństwo, 
Pani E. Kunysz-Drożdżowska
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na Śląska – nasze dzieciństwo, Pani B. Dawidek
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Fotografia – Jaworzyna Śląska ul. 1 maja 2

Fotografia – Jaworzyna Śląska, procesja na ul. Wolności

ROK

ROK

OPIS

OPIS

1958

1958

Fotografia rodzinna (reprodukcja). W tle wej-
ście do budynku przy ul. 1 maja 2  
w Jaworzynie Śląskiej, czyli dawnego Kina 
„Bajka”. Pierwszy seans odbył się 1 kwietnia 
1950 roku. Po przebudowie, zrealizowanej  
w czynie społecznym w 1968 
r. kino nazwano „Bajka”. Pod 
tą nazwą lokal funkcjonował 
do zamknięcia, w latach 90. 
XX wieku.
Fotografię przekazał  
Pan Zenon Wizner.

Fotografia (reprodukcja) przedstawia proce-
sję podążającą ulicą Wolności, na wysokości 
budynku numer 29.
Fotografię przekazał Pan Zenon Wizner.
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Fotografie – Dzień Kobiet, Przedszkole PKP, Jaworzyna Śląska

Fotografia ul. 1 maja w Jaworzynie Śląskiej

ROK

ROK

OPIS

OPIS

08.03.1959

1950-55

Fotografie (reprodukcje) przedstawiające uro-
czystość z okazji Dnia Kobiet, która odbyła 
się 8 marca 1959 r. w Przedszkolu PKP, znaj-
dującym się wówczas w budynku przy ulicy  
1 maja pod numerem 1 (obec-
nie market Biedronka).
Fotografie przekazała  
Pani Teresa Mikołajewska.

Fotografia (reprodukcja). Fotografia rodzin-
na wykonana na ulicy 1 maja w Jaworzynie 
Śląskiej, wykonana prawdopodobnie na po-
czątku lat 50-tych XX wieku. W tle, po prawej 
zabudowania na wysokości budynku numer 
38. Po lewej widoczny budynek nastawni, a 
w dalszej odległości budynek dworca kolejo-
wego z widocznymi jeszcze 
dwoma wieżami (dzisiaj już 
nieistniejące).
Fotografię przekazał  
Pan Zenon Wizner.
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Dokument – Świadectwo kwalifikacyjne – Zakłady Porcelany Stołowej Jaworzyna Śląska

Fotografia – Zakończenie roku szkolnego, szkoła wieczorowa w Jaworzynie Śląskiej

ROK

ROK

OPIS

OPIS

1953

1956

Dokument (reprodukcja). Świadectwo po-
twierdzające uzyskanie uprawnień do 
wykonywania zawodu majstra w zakresie 
specjalności odlewania ceramiki. Dokument 
wydany w dniu 29 stycznia 1953 r. przez Ko-
misję Egzaminacyjną w Zakładach Porcelany 
Stołowej „Jaworzyna” w Jaworzynie Śląskiej 
(obecnie ZPS „Karolina” sp. z o.o.) na rzecz 
obywatela Józefa Mikołajew-
skiego.
Dokument przekazała  
Pani Teresa Mikołajewska.

Fotografia (reprodukcja). Fotografia przed-
stawia dorosłych uczniów klasy wieczoro-
wej przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie 
Śląskiej. Fotografię wykonano podczas 
uroczystości zakończenia 
roku szkolnego, najprawdo-
podobniej w 1956 roku.



11„Dawno temu w Jaworzynie”   •   Wydanie II   •   2020   •   www.historia.sokibp.pl

Fotografie – ul. Wolności 29 w Jaworzynie Śląskiej

Fotografia – Uczniowie Szkoły Podstawowej w Königszelt, 1920 r.

ROK

ROK

OPIS

OPIS

1950

1920

Fotografie (reprodukcje). Fotografie rodzinne 
wykonane w podwórzu budynku przy ulicy 
Wolności 29 w Jaworzynie Śląskiej. Fotogra-
fie wykonane prawdopodobnie w okolicach 
1950 roku. Na fotografiach widoczny stary 
budynek pralni, nieistniejące dzisiaj drewnia-
ne schody oraz studnia.

Fotografia (reprodukcja). Fotografia z 1920 
roku, przedstawiająca uczniów przedwojen-
nej szkoły podstawowej w Königszelt (dzisiaj 
Jaworzyna Śląska). Zdjęcie wykonał Hedwig 
Winkler, przedwojenny jaworzyński fotograf.
Fotografię przekazał Pan Roman Wojtacha.

Fotografie przekazała Pani  
Dagmara Wyłub.
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Fotografie – Procesja Bożego Ciała, ołtarz przy ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej

Fotografia – Pierwsza komunia, kościół parafialny w Jaworzynie Śląskiej, 1966/67

ROK

ROK

OPIS

OPIS

1964-69

1966/67

Fotografie (reprodukcje). Fotografie wykonane 
najprawdopodobniej w drugiej połowie lat 
60-tych XX wieku, podczas święta Bożego 
Ciała. Zdjęcia przedstawiają między innymi 
śp. ks. Jana Czajkę (w tle) oraz ołtarz (pod 
tzw wierzbą) zbudowany przez parafian na 
skrzyżowaniu ulic T. Kościuszki i Jana Pawła 
II (dawniej gen. M. Roli-Żymierskiego)  
w Jaworzynie Śląskiej. 
Fotografie przekazał  
Pan Zenon Wizner.

Fotografia (reprodukcja). Fotografia wyko-
nana w latach 60-tych XX wieku, podczas 
uroczystości pierwszej komunii w kościele 
parafialnym w Jaworzynie Śląskiej.
Fotografię przekazał  
Pan Zenon Wizner.
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Fotografia – Wagonownia w Jaworzynie Śląskiej, 1987 r.

ROK

OPIS

1987

Fotografia (reprodukcja). Fotografia z 1987 
roku, materiał prasowy Centralnej Agencji 
Fotograficznej (fot. A. Hawałej), przedsta-
wiająca spawacza przy pracy w hali zakładu 
naprawy taboru kolejowego Polskich Kolei 
Państwowych w Jaworzynie Śląskiej, tzw. 
wagonowni. Na odwrocie adnotacja prasowa 
o treści:

Rozbudowa zaplecza naprawczego jest dla 
PKP jednym ze sposobów uporania się z 
brakiem odpowiedniej ilości wagonów. W 

Jaworzynie Śląskiej /woj. wałbrzyskie/ budowana 
jest nowa hala tutejszej wagonowni. Obecnie w skali 
miesiąca w Jaworzynie naprawia się 1500 wagonów 
towarowych. Po oddaniu do użytku nowej hali, z koń-
cem przyszłego roku będzie można w niej przeprowa-
dzić również 1200 napraw rewizyjnych węglarek, tyleż 
samo napraw rewizyjnych wagonów platform oraz 
5400 napraw bieżących ciężkich w ciągu roku. /iwa/
Fotografię przekazała Pani 
Dagmara Wyłub.

Fotografia – ZPS Karolina Jaworzyna Śląska, pracownicy tokarni

ROK

OPIS

1955-65

Fotografia wykonana prawdopodobnie na 
przełomie lat 50 i 60 ubiegłego wieku w 
Zakładach Porcelany Stołowej Karolina w 
Jaworzynie Śląskiej. Na fotografii pracownice 
zakładu przy stanowiskach 
odlewania i klejenia uszu.
Fotografię przekazała 
rodzina Michalak.



14 „Dawno temu w Jaworzynie”   •   Wydanie II   •   2020   •   www.historia.sokibp.pl

Dokument – Pismo KW NSZZ „Solidarność” PKP Jaworzyna Śląska

Pocztówka – Dworzec kolejowy w Königszelt, Bahnhofstraße

ROK

ROK

OPIS

OPIS

1989

1943

Dokument (reprodukcja). Pismo z 31 lipca 
1989 r. sporządzone przez Komisję Węzłową 
Niezależnego Samorządnego Związku Za-
wodowego Solidarność przy PKP Jaworzyna 
Śląska do Naczelnika Sekcji Drogowej PKP w 
Jaworzynie Śląskiej. Pismo jest wnioskiem o 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy pra-
cowników, zatrudnionych w Sekcji Drogowej 
Jaworzyna Śląska, którym zostały przyznane 
nagrody w 1989 roku. 
Dokument – źródło własne 
(S. Bartczak).

Pocztówka (reprodukcja). Pocztówka nadana 
w 1943 r. z przedwojennej Jaworzyny Śląskiej 
– Königszelt. Na pocztówce widoczna ulica 
Bahnhofstraße (dzisiaj ulica 1 maja) oraz bu-
dynek dworca kolejowego. Pocztówkę wydało 
Kunstverlag Hermann Adam z Freiburga in 
Schlesien (Świebodzice).
Dokument – źródło własne.
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zakładów porcelany stołowej. Ciekawostką jest fakt, 
że dokument ten w oryginale służył całkowicie innym 
celom, niż stanowienie protokołu przekazania lokalu. 
Dokument służył ewidencjonowaniu przejętego przez 
Polaków mienia zakładów rzemieślni-
czych, handlowych i przemysłowych 
na tzw. Ziemiach Odzyskanych po 
zakończeniu II Wojny Światowej. 
Dokument przekazała  
Pani Teresa Mikołajewska.

Dokument – Formularz spisowy lokalu mieszkalnego ul. Ceglana w Jaworzynie Śląskiej

ROK

OPIS

1948

Dokument (reprodukcja). Formularz spiso-
wy (protokół przekazania) dotyczący lokalu 
mieszkalnego przy ul. Ceglanej 1/3 w Jawo-
rzynie Śląskiej. Lokal został przydzielony 
wraz z wyposażeniem przez wydział miesz-
kaniowy przy Państwowej Fabryce Porcelany 
w Jaworzynie Śląskiej ob. Józefowi Miko-
łajewskiemu, pracownikowi jaworzyńskich 

Fotografia – Zakłady Porcelany Stołowej w Jaworzynie Śląskiej, 1958

ROK

OPIS

1958

Fotografia (reprodukcja). Fotografia wykona-
na w końcówce lat 50-tych ubiegłego wieku. 
Na fotografii pracownice Zakładu Porcelany 
Stołowej „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej. 
Fotografię przekazał  
Pan Zenon Wizner.
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Dyplom – „Karolinki”  
z Jaworzyny Śląskiej, 1988 r.

Dyplom – „Karolinki”  
z Jaworzyny Śląskiej, 1979 r.

ROK

ROK

OPIS

OPIS

1988

1988

Dyplom (reprodukcja). Dyplom z 1988 roku 
dla żeńskiej drużyny „Karolinek” z Jaworzyny 
Śląskiej za zajęcie IV miejsca w IX Elimina-
cjach Halowych Mistrzostw Polski w Piłce 
Nożnej Kobiet, które odbyły się w dniach 23-
24 stycznia 1988 r. w Jeleniej Górze. 
Dokument – źródło własne.

Dyplom (reprodukcja). Dyplom z 1979 roku 
dla żeńskiej drużyny piłki nożnej „Karolinki” 
z Jaworzyny Śląskiej za wyniki osiągnięte 
w Centralnej Lidze TKKF oraz za całokształt 
działalności sportowej w 1979 roku.
Dyplom wydał w dniu 1 grudnia 1979 r. Zarząd 
TKKF w Wałbrzychu, a podpisał go ówczesny 
Wiceprezes – Pan Benedykt Augustyniak.
Dokument – źródło własne.


