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Witamy się z Państwem w trzecim numerze „Daw-
no temu w Jaworzynie”, ostatnim jaki wydamy  
w 2020 roku. W bieżącym numerze oprócz materiałów 
historycznych, zebranych w ramach naszego projektu, 
polecamy Państwa uwadze artykuł dotyczący historii 
produkcji polskiej porcelany w Jaworzynie Śląskiej. 
Tym bardziej, że w 2020 roku przypada 160. rocznica 
powstania jaworzyńskiej fabryki porcelany.
Zapraszamy Państwa do dalszego czynnego udziału  
w udziału w naszym projekcie.  Informujemy też, że ko-

lejne wydanie „Dawno temu w Jaworzynie” pojawi się 
w lutym.  Korzystając z okazji chcemy też złożyć Pań-
stwu świąteczne życzenia wszystkiego dobrego, spo-
kojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia, spę-
dzonych w gronie bliskich. Niech nadchodzący Nowy 
Rok przyniesie nam wszystkim pomyślność oraz same 
pogodne myśli, a przede wszystkim zdrowie.

Pracownicy Samorządowego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej

Dokument – legitymacja członkowska Klubu Sportowego Karolina, 1966 r.

ROK

OPIS

1966

Dokument (reprodukcja). Legitymacja człon-
kowska Klubu Sportowego „Karolina” w 
Jaworzynie Śląskiej. Legi-
tymacja numer 18 wydana 
w dniu 3 listopada 1966 dla 
Pani Marii Michalak.
Dokument przekazała  
rodzina Pani Michalak. 
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Początki produkcji polskiej porcelany w Jaworzynie Śląskiej

Śladami przeszłości ZPS „Karolina”
Początki produkcji porcelany w Jaworzynie Śląskiej sięgają 
1860 roku. Założycielem fabryki był Traugott Silber, pocho-
dzący z Wałbrzycha mistrz murarski. Niewielka manufaktu-
ra w kolejnych latach zmieniła się w spółkę akcyjną  i prze-
obraziła się w jeden z najbardziej liczących się w Europie 
zakładów produkcji porcelany. W 1937 roku wzornictwo oraz 
wyroby fabryki, nagrodzone zostały złotym medalem na 
Wystawie Światowej w Paryżu.
Na lata 1930-1939 przypada szczytowy okres rozwoju za-
kładu przed II Wojną Światową. Produkcja kształtowała się 
a poziomie 500 ton wyrobów porcelanowych, przy zatrud-
nieniu 840 osób. Produkcja odbywała się w pojedynczym 
piecu tunelowym, trzech muflowych i czternastu piecach 
okrągłych, opalanych węglem. Ostatnim dyrektorem zakła-
du pod niemiecką administracją był Erhard Krausse.
W czasie II Wojny Światowej znacznie ograniczono produk-
cję. Wiązało się nie to nie tylko z ograniczeniem zamówień 
na wyroby porcelanowe. Z terenu zachodnich Niemiec prze-
niesiono do fabryki porcelany  produkcję narzędzi samo-
chodowych i lotniczych "Gedore Werkzeugfabrik".

Niełatwe początki
Około 8 maja 1945 roku fabryka porcelany została przejęta  
przez wojska radzieckie, a następnie, latem tego samego 
roku, przekazana Pełnomocnikowi Komitetu Ekonomicznego 
Rady Ministrów Polski Ludowej. Pierwszym polskim dyrek-
torem zakładu został Stanisław Broniarek.
Wspomnienia jednej z pierwszych pracownic jaworzyńskiej 
fabryki porcelany.
Rok 1945 był rokiem wielkiego przełomu dla tych, którzy oca-
leli z pożogi wojennej. Lecz po dużej radości zaczęła się wiel-
ka wędrówka w poszukiwaniu możliwości ustabilizowania 
własnego życia. Jako młoda dziewczyna, z walizką w ręku, 
wsiadłam do pociągu i przyjechałam do Jaworzyny Śląskiej, 

znajdując pracę w fabryce porcelany mającej znak firmowy 
„Königszelt”, obecnej ,„Karolinie”. A.K. 
Początki były trudne. Fabryka była częściowo zdewastowa-
na, podstawowe maszyny i surowce wywiezione. Podobnie, 
jak „Krister” i „Tielsch” w Wałbrzychu, fabryka w ówczesnym 
Jaworniku Świdnickim (dzisiaj Jaworzyna Śląska) zachowa-
ła  na wyrobach poniemiecki  znak firmowy „Königszelt”. 
Zapewniło to ciągłość kontraktów z dawnymi zagranicznymi 
odbiorcami jaworzyńskich wyrobów porcelanowych. Przed-
siębiorstwo zostało włączone do Zjednoczenia Przemysłu 
Ceramiki Szlachetnej Okręgu Śląskiego, zrzeszającego pro-
ducentów  porcelany stołowej oraz  elektrotechnicznej. W 
jego skład weszły ówczesne zakłady: „Kriester” i „Tielsch” 
w Wałbrzychu, Państwowa Fabryka Porcelany „Königszelt” 
w Jaworzynie Śląskiej, „Giesche” w Katowicach, „Zofiówka” 
w Suliszowie, „Krzyżatka” w Kowarach oraz Wytwórnia Farb 
i Chemikaliów Ceramicznych w Wałbrzychu.

Według relacji pierwszych pracowników, zakład stanowił 
zlepek budynków, które powstawały w miarę wzrostu pro-
dukcji. Zabudowa była zwarta, lecz nieuporządkowana pod 
względem procesu technologicznego. Maszyny i urządze-
nia były przestarzałe i wyeksploatowane, a technologia wy-
twarzania prymitywna. Większość prac wykonywana była 
ręcznie ze względu na dostępną tanią siłę roboczą.

Trudne warunki pracy
Formowanie wyrobów odbywało się ręcznie, na toczkach 
mechanicznych napędzanych ze wspólnego wału transmi-

» 01 Widok na zabudowania fabryki porcelany, lata 40. XX wieku.tif

» 02 Reklama ZPCS, Trybuna Tygodnia, 1947 r.
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syjnego. Sama formownia była zlokalizowana bezpośred-
nio nad piecami, okresowymi do wypału wyrobów. Taka 
lokalizacja stwarzała możliwości wykorzystania ciepła do 
suszenia wyrobów uformowanych i ustawionych na rega-
łach do suszenia przestrzennego. Przenoszenie wyrobów 
do regałów odbywało się ręcznie. Wysokość regałów do 
składowania wyrobów  przekraczała niejednokrotnie 3 m, 
co wymagało od  pracowników dużego wysiłku fizycznego. 
Z tego też względu te stanowiska pracy obsługiwali męż-
czyźni. Wypalanie porcelany odbywało się w piecach okre-
sowych opalanych węglem. Półfabrykaty transportowano w 
działach również ręcznie, przenosząc je na deskach.

Pomieszczenia działów zdobniczych były niskie, ciemne i 
rozmieszczone na różnych poziomach, co stwarzało duże 
trudności transportowe. Wypał dekoracji odbywał się w 
piecach muflowych, które także były opalane węglem. Pro-
dukcja porcelany w fabryce została wznowiona dzięki wie-
dzy przekazanej przez niemieckich pracowników, z których 
część pozostała w Jaworzynie Śląskiej.

Na początku było nas zaledwie 30 Polaków. Onieśmieleni i 
bez żadnych kwalifikacji, pod nadzorem w większości fachow-
ców niemieckich, uczyliśmy się pierwszego zawodu. Jedni byli 
przychylni i życzliwi, inni natomiast patrzyli na nas wrogim 
okiem. Warunki pracy w owym czasie były bardzo trudne. Sta-

nowiska prymitywnie urządzone. Praca była ciężka, najczęściej 
wykonywana ręcznie przy pomocy pewnych szablonów. Stan 
bezpieczeństwa i higieny był fatalny. Brakowało jakichkolwiek 
urządzeń wentylacyjnych, transport odbywał się ręcznie, nie 
było podstawowych urządzeń higieniczno-sanitarnych, takich 
jak szatnie czy umywalnie. Ubikacja była jedna, wspólna dla 
wszystkich działów, zlokalizowana na placu fabrycznym i nie 
odpowiadająca nawet najbardziej podstawowym zasadom 
higieny osobistej. Pamiętam, że wtedy nikt się nie upominał 
o fartuchy, ręczniki i inne świadczenia. Kobiety same przygo-
towywały sobie fartuchy robocze z używanego w dziale szla-
mowi płótna filtracyjnego. Jednym słowem, zaczynaliśmy od 
niczego, pracując bez ustalonych norm, a dzień pracy niejed-
nokrotnie przekraczał ustawowe 8 godzin. A.K.
Główne wejście do fabryki porcelany znajdowało się przy 
ulicy Wolności, przed „pałacem fabrykanta”, w przedłużeniu 
dzisiejszej ulicy Adama Mickiewicza.
Przybyłam do Jaworzyny Śląskiej jako kilkunastoletnia dziew-
czyna. Rozpoczęłam pracę w fabryce porcelany i jednocześnie 
kończyłam szkołę podstawową. Pamiętam, że rytm dnia w Ja-
worzynie wyznaczały zakładowe syreny, których wycie rozle-
gało się rano, w południe i wieczorem. Syreny wzywały robot-
ników do pracy i określały kolejne zmiany. Ze stacji kolejowej 
i fabrycznych kominów, unosił się dym, który potrafił zasnuć 
całe miasto. S.P.

Własna kadra podstawą rozwoju
W 1947 roku kierownictwo fabryką przejął Jerzy Szancer. 
Pierwsze lata powojenne to okres intensywnego szkole-
nia nowych pracowników i zastępowania kadry niemieckiej 
przez Polaków.

W latach 1948-49 utworzono Szkołę Ceramiczną dla mło-
dzieży pracującej w fabryce porcelany. Nauka odbywała 
się w godzinach popołudniowych w lokalu szkoły podsta-
wowej przy ulicy Adama Mickiewicza. Pod koniec 1949 roku 
uczęszczało do niej 40 robotników. Niemiecka kadra spe-
cjalistyczna była systematycznie zastępowana przez nowo 

» 03 Pracownice na stanowisku odlewania i klejenia uszek do filiża-
nek, lata 50. XX wieku

» 04 Palacz przy piecu okresowym, tzw. okrąglaku

» 05 Legitymacja zakładowa z 1948 r.
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wyszkolonych Polaków.  Większość niemieckich pracowni-
ków musiała opuścić Jaworzynę Śląską do 1950 roku.
Z każdym rokiem było coraz lepiej. Organizacja zakładu po-
lepszała się, ustalono nam normy pracy, plany wydziałowe. 
Załoga była powiadomiona o planie zakładowym i przebie-
gu jego realizacji. Oczywiście, że nie było wtedy tak ładnej 
porcelany jak dzisiaj, o tak wyszukanych fasonach i wzorach, 
pięknych dekoracjach. Wyroby były grubsze, mniej przeźro-
czyste, ale cieszyliśmy się i z takich, jako dorobku pierwszych, 
którzy tu przyjechali zagospodarować fabrykę dawnych ziem 
polskich. A.K.
Polscy pracownicy próbowali wprowadzać innowacje w 
przestarzałym technologicznie zakładzie. Powojenna prasa 
w artykułach poświęconych Państwowej Fabryce Porcela-
ny „Königszelt” w Jaworzynie Śląskiej wymienia Wacława 
Gadomskiego, murarza, który zastosował nowy system 
obmurówki wewnętrznej pieców, zwiększający dwukrotnie 
ich wytrzymałość. Kierownik kontroli technicznej  Kazimierz 
Cyranowicz opracował nowy skład surowców do produkcji 
tarcz szlifierskich. Robotnik Zygmunt Kosiński uspraw-
nił prasę do odpowietrzania masy porcelanowej, przez co 
wzrosła jakość porcelany.

Załoga zakładu bierze we współzawodnictwie pracy. Dwie 
młode pracownice Stefania Piech i Zofia Strzelczyk osiągają 
na tokarni 210% normy. Irena Ptak na odlewni 121%, palacz 
Jerzy Śpiewakowski 308%, a palacz Piotr Pisowicz 250%, 
Piotr Terpic na dziale malarnia wyrabia 253% normy. KMiGJŚ
W kwietniu 1951 roku nowym dyrektorem naczelnym zakła-
du został Gustaw Fitzner. Zmiany w kierownictwie jawo-
rzyńskiej fabryki porcelany w okresie od 1945 do lat 60. XX 
wieku roku przedstawia poniższa tabela:

Stanisław Broniarek od 1945
Jerzy Szancer  1947-1951
Gustaw Fitzner  1951-1952
Chaim Zwerdling 1953-1954
Jerzy Sochacki  1954-1956
Ryszard Szymor 1957-1960
Bogdan Wujek  1960-1963
Aleksander Dyżewski 1963-1972

Działalność społeczna
Napływ polskich osadników do Jaworzyny Śląskiej spowo-
dował zwiększenie zatrudnienia w zakładzie pracy. Przy 
fabryce porcelany  zaczęły powstawać różnego rodzaju or-
ganizacje społeczne.
W 1946 roku powstała w zakładzie Młodzieżowa Organiza-
cja „Tur”, przekształcona w 1948 r. w socjalistyczny Zwią-
zek Młodzieży Polskiej. W fabryce porcelany powstała też 
Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna, która przez wiele lat 
pełniła także rolę gminnej jednostki ratowniczej.

W 1950 roku doszło do połączenia KS „Budowlani” oraz 
lokalnych środowisk sportowców pod wspólną nazwą KS 
„Unia”. Chociaż początki działalności były trudne, to w nie-
długim czasie udało się wybudować boisko do piłki nożnej. 
Zorganizowano też drużynę piłkarską, której założycielem 
był Jerzy Goldman. Oprócz drużyny piłkarskiej powsta-
ła drużyna siatkówki, a później lekkiej atletyki i boksu. Na 
świetlicy Państwowej Fabryki Porcelany regularnie spotyka-
ły się członkinie prężnie działającej Ligi Kobiet.
W świetlicy PFP zakończono kurs kroju i szycia zorganizowany 
przez koło Ligi Kobiet. Członkinie zaprezentowały 150 ekspo-
natów, a wystawę zwiedziło 1500 osób z Jaworzyny i okolic. 
Otwarcia wystawy dokonała sekretarz Ligi Kobiet w Jawo-
rzynie Śląskiej, Leokadia Wolniak. Kursistkom wręczono 39 
świadectw z ocenami bardzo dobrymi. KMiGJŚ

» 06 Ręczne dekorowanie wyrobów porcelanowych, lata 50.  
XX wieku

» 07 Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna przed bramą zakładową, 
lata 50. XX wieku
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Pracownicy fabryki porcelany założyli też koło dramatyczne. 
Pierwszymi przedstawieniami były przeróbki Anatola Ster-
na. Kierownikiem koła był świdnicki aktor J. Zacharewicz. W 
organizację spektakli zaangażowali się osobiście kierownik 
świetlicy Pani Anna Pawłowska i dyrektor fabryki Gustaw 
Fitzner. Dekoracje do przedstawień wykonywał artysta ma-
larz Maksymilian Koryciarz,  specjalista zakładu w dziale 
zdobniczym.
Zakład zajmował się także działalnością socjalną. Już w 
1947 roku utworzono jednocześnie 3 placówki: żłobek, przed-
szkole i świetlicę dziecięcą. Żłobek i świetlicę urządzono w 
budynkach zakładu, w dzisiejszym budynku posterunku 
Policji przy ul. Wolności. Przedszkole początkowo funkcjo-
nowało na terenie miasta, przy ul. Świdnickiej.

Od PFP „Königszelt” do ZPS „Karolina”
Pierwszym zagranicznym odbiorcą wyrobów „Karoliny” był 
do 1950 roku głównie Związek Radziecki. W ciągu następ-
nych trzech lat porcelana z Jaworzyny Śląskiej zaczęła się 
pojawiać także w takich krajach jak Wielka Brytania, Belgia, 
Włochy, Węgry, Jugosławia. Oprócz tego zakład rozpoczął 
eksport do USA, a nawet do Libanu. W 1950 roku na eksport 
przeznaczone było 40% produkcji porcelany.

Jeszcze do lat 50. XX wieku w zakładzie produkowano por-
celanę używając przedwojennego znaku firmowego „Kö-
nigszelt”. W styczniu 1951 roku fabryka przyjęła nazwę 
Zakłady Porcelany Stołowej „Karolina”. Przedsiębiorstwo 
utworzone zostało aktem erekcyjnym, wydanym przez Mini-
stra Przemysłu Lekkiego, Nr 282 z dnia 1 stycznia 1951 roku. 
Przestawienie zakładu do używania nowej nazwy potrwało 
kilka lat. Na drukach w fabryce używano nawet pieczęci z 
nazwą Zakłady Porcelany Stołowej „Jaworzyna” w Jaworzy-
nie Śląskiej. Przede wszystkim, ze względu na wcześniej 
zawarte kontrakty, produkcja porcelany pod nową nazwą i 
znakiem firmowym rozpoczęła się w pełni w 1957 roku.
Autor: Sylwester Bartczak

Artykuł powstał na podstawie:
1. Głos Karoliny, 1975 r.
2. R. Len, Kronika Miasta i Gminy Jaworzyna Śląska, 1987 r.
3. M. Urbaniak, Powstanie i rozwój Jaworzyny Śląskiej  

(Königszelt), 2007 r.
4. Materiały własne i zebrane w ramach projektu „Dawno 

temu w Jaworzynie”.
5. Wspomnienia mieszkańców Gminy Jaworzyna Śląska.

Fotografia – ul. 1 maja w Jaworzynie Śląskiej, 1965

ROK

OPIS

1965

Fotografia (reprodukcja). Fotografia rodzinna 
wykonana prawdopodobnie w roku 1965, na 
ulicy 1 maja w Jaworzynie Śląskiej, przed 
budynkiem numer 4 (obok 
dzisiejszego targowiska).
Fotografię przekazał 
Pan Zenon Wizner.
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Dyplom – TKKF Karolina Jaworzyna Śląska, I miejsce w biegu sztafetowym, 1987

Fotografia – ZPS Karolina w Jaworzynie Śląskiej, pracownicy formowni naczyń

ROK

ROK

OPIS

OPIS

1987

1955-65

Dyplom dla reprezentacji TKKF „Karolina” 
Jaworzyna Śląska za zajęcie I miejsca  
w biegu sztafetowym, który odbył się  
w ramach X zlotu ognisk 
TKKF województwa wał-
brzyskiego w dniach 4-6 
września 1987 r. w Zagórzu 
Śląskim. 
Źródło własne.

Fotografia wykonana prawdopodobnie na po-
czątku lat 50. ubiegłego wieku w Zakładach 
Porcelany Stołowej Karolina 
w Jaworzynie Śląskiej. Zdję-
cie grupowe pracowników 
formowni naczyń.
Fotografię przekazała 
rodzina Michalak.
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Fotografia – ZPS Karolina, brygada pracowników „placowych”

Fotografia – ZPS Karolina Jaworzyna Śląska, pracownicy działu malarnia

Fotografia – Grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej

ROK

ROK

ROK

OPIS

OPIS

OPIS

1955-65

?

1959

Fotografia wykonana prawdopodobnie na 
przełomie lat 50 i 60 ubiegłego wieku w 
Zakładach Porcelany Stołowej Karolina w 
Jaworzynie Śląskiej. Na fotografii pracownicy 
tzw. brygady „placowej”.
Fotografię przekazała 
rodzina Michalak. 

Fotografia wykonana w Zakładach Porcelany 
Stołowej Karolina w Jaworzynie Śląskiej. Na 
fotografii pracownicy na dziale malarnia (de-
korowanie ręczne). Data wykonania zdjęcia 
– lata 50 lub 60 ubiegłego wieku.
Fotografię przekazała 
rodzina Michalak. 

Na fotografii członkowie dziecięcej grupy te-
atralnej działającej przy Szkole Podstawowej 
w Jaworzynie Śląskiej. Fotografia wykonana 
przed budynkiem ZZK Kolejarz w Jaworzynie 
Śląskiej przy ul. 1 maja 1. 
Fotografię przekazała 
rodzina Michalak. 



8 „Dawno temu w Jaworzynie”   •   Wydanie III   •   2020   •   www.historia.sokibp.pl

Dokument – Karta rowerowa, 1971 r.

Fotografia – Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej, klasa Ib

ROK

ROK

OPIS

OPIS

1971

1958

Dokument (reprodukcja). Karta rowerowa 
wydana przez Prezydium Miejskiej Rady  
Narodowej w Jaworzynie Śląskiej, uprawnia-
jące do kierowania rowerem po drogach pu-
blicznych. Dokument wydany 
w 1971 roku podpisał kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego.
Dokument przekazała 
rodzina Pani Michalak. 

Fotografia (reprodukcja) przedstawiające 
uczniów klasy I b ze Szkoły Podstawowej w 
Jaworzynie Śląskiej wraz z ks. Piotrem Cho-
mickim. Rok 1958.
Dokument przekazała 
rodzina Michalak. 
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Fotografia – sekcja modelarska MOK „Karolina”

Fotografia – Jaworzyńska orkiestra dęta

Fotografia – uczestnicy czynu społecznego, ul. Wolności, Westerplatte

ROK

ROK

ROK

OPIS

OPIS

OPIS

197x

195x

196x

Fotografia (reprodukcja) przedstawiająca 
członków sekcji modelarskiej działającej przy 
Międzyorganizacyjnym Ośrodku Kultury „Ka-
rolina” w Jaworzynie Śląskiej. Końcówka lat 
70-tych ubiegłego wieku. 
Fotografię przekazał 
Pan Zenon Wizner.

Fotografia przedstawiająca jaworzyńską 
orkiestrę dętą. Występ podczas imprezy 
sportowej na Stadionie Miejskim. Fotografia 
wykonana w pierwszej połowie lat 50-tych 
ubiegłego wieku. 
Fotografię przekazała 
rodzina Michalak. 

Fotografia przedstawiająca uczestników czy-
nu społecznego – prace prowadzone były  
w obrębie skrzyżowania ulicy Wolności  
i ulicy Westerplatte. W latach 60 ubiegłego 
wieku w Jaworzynie Śląskiej prowadzono 
szereg prac społecznych – układano chod-
niki, odcinki wodociągów, dbano o estetykę 
miasta. W prace włączali się między innymi 
pracownicy ZPS „Karolina”, 
gorzelni, wagonowni, ZP 
CSH, odcinka PKP. 
W tle widoczny budynek 
Urzędu Miejskiego w Jawo-
rzynie Śląskiej.

Fotografię przekazała rodzina Michalak. 
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Fotografia – uczestnicy czynu społecznego, ul. Wolności

Fotografia – jaworzyński chór, występ w DK Kolejarz, 1962

ROK

ROK

OPIS

OPIS

196x

1962

Fotografia przedstawiająca uczestników 
czynu społecznego. Na zdjęciu widoczne 
prace, prowadzone na wysokości budynków 
przy ulicy Wolności numer 6 i 8. W latach 60 
ubiegłego wieku w Jaworzynie Śląskiej pro-

Fotografie przedstawiające jaworzyński chór 
podczas występu w Domu Kultury „Kolejarz” 
(ul. 1 maja 1). Fotografie wykonano w lutym 
1962 roku.
Fotografie przekazała
rodzina Michalak. 

wadzono szereg prac społecznych – układano chod-
niki, odcinki wodociągów, dbano o estetykę miasta. 
W prace włączali się między innymi 
pracownicy ZPS „Karolina”, gorzelni, 
wagonowni, ZP CSH, odcinka PKP. 
Fotografie przekazała 
rodzina Michalak.
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Fotografia – Zakłady Stolarsko-Budowlane w Jaworzynie Śląskiej

Dokument – Projekt przebudowy gospody „Friedrichsdenkmal”, Königszelt

Fotografia – Bracia ks. Jarosław Chomicki i ks. Piotr Chomicki, Jaworzyna Śląska

ROK

ROK

ROK

OPIS

OPIS

OPIS

194x

1932

1952

Fotografia (reprodukcja) przedstawiająca wej-
ście do części biurowej Zakładów Stolarsko-
-Budowlanych w Jaworzynie Śląskiej. Biura 
mieściły się przy ul. 1 maja 16. Na fotografii 
w centrum kadru widać przemawiającego 
Mariana Doblera – kierowni-
ka zakładu. Zdjęcie pochodzi 
prawdopodobnie z końca 
lat czterdziestych ubiegłego 
wieku.
Fotografia – źródło własne.

Dokument (reprodukcja). Projekt budowlany 
datowany na 21.12.1932 r., dotyczący przebu-
dowy gospody „Friedrichsdenkmal” w Köni-
gszelt zwiększającej funkcjonalność lokalu 
o możliwość organizacji projekcji filmowych. 
Właścicielem gospody był Alfred Twrdy,  
a sama gospoda zlokalizowana była przy 
ulicy Bahnhoffstrasse 2 (dzisiejsza 1 maja). 
Przebudowa polegała na wyodrębnieniu 
pomieszczenia dla projektora filmowego 
oraz przedsionka wejścio-
wego. Inwestycję realizował 
przedwojenny przedsiębiorca 
budowlany z Königszelt – 
Ludwig Klawuhn. 

Fotografia (reprodukcje). Fotografia z 1952 
roku. Na zdjęciu – razem z parafianami – ks. 
Jarosław Chomicki, proboszcz jaworzyńskiej 
parafii oraz jego brat – ks. 
Piotr Chomicki (po prawej).
Fotografię przekazał 
Pan Zenon Wizner

W okresie powojennym lokal wykorzystywany był 
także jako kino (później nazwane „Bajka”).
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Reklama – Katalog Porzellanfabrik Königszelt AG

ROK

OPIS

1937, 1938

Katalog (reprodukcja) wyrobów przedwo-
jennej jaworzyńskiej fabryki porcelany 
Porzellanfabrik Königszelt AG, obecnie ZPS 
„Karolina” sp. z o. o. w Jaworzynie Śląskiej. 
Niewielka manufaktura Augusta Rappsilbe-
ra powstała w 1860 roku przeobraziła się w 
jeden z najbardziej liczących się w Europie 
zakładów produkcji porcelany. W 1937 roku 
znakomite wzornictwo oraz wyroby fabryki, 
nagrodzone zostały złotym medalem na Wy-
stawie Światowej w Paryżu. Adnotacja o tym 
wydarzeniu widoczna na okładce katalogu, a 
sam katalog został wydany bezpośrednio po 
tym wydarzeniu, najprawdopodobniej w 1938 
lub jeszcze 1937 roku.
Na pierwszych stronach katalogu oprócz 
wykazu asortymentu znajduje się reklama 
zakładu:
Porcelana Königszelt słynie z pięknej formy, 
pierwszorzędnej skorupy i doskonałego wy-
kończenia dekoracjami, jest więc produktem 
wysokiej jakości. Na Wystawie Światowej 
w Paryżu w 1937 r., porcelana z Königszelt 
otrzymała złoty medal.
Niniejszy katalog zawiera wybór najlep-
szych zastaw stołowych – najczęściej zama-
wianych oraz kupowanych w prezencie. 
Cennik oddzielnie.
Wewnątrz można obejrzeć najsłynniejsze 
fasony jaworzyńskiej porcelany: Juliana, 
Rita, Astrid, Karola, Sybille. Niektóre z nich, 
jak Charlotte i Nora produkowane są do dnia 
dzisiejszego. W katalogu widoczne są także 
różnego rodzaju bogate wzory dekoracji, w 
tym słynna przedwojenna srebrna porcelana. 
Oprócz typowej zastawy stołowej prezen-
towana jest także galanteria porcelanowa: 
między innymi świeczniki, wazony, figurki, 
serwetniki i popielniczki.
Katalog wydało wydawnictwo z Chemnitz – 
J.C.F. Pickenhahn & Sohn.
Katalog przekazał Pan Roman Wojtacha

» Katalog strona 1

» Katalog strona 2
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Reklama – Katalog Porzellanfabrik Königszelt AG c.d.

» Katalog strona 3

» Katalog strona 4

» Katalog strona 5

» Katalog strona 6
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» Katalog strona 7

» Katalog strona 8

» Katalog strona 9

» Katalog strona 10

Reklama – Katalog Porzellanfabrik Königszelt AG c.d.



15„Dawno temu w Jaworzynie”   •   Wydanie III   •   2020   •   www.historia.sokibp.pl

» Katalog strona 11

» Katalog strona 12

» Katalog strona 13

» Katalog strona 14

Reklama – Katalog Porzellanfabrik Königszelt AG c.d.



16

Wydawca:
SOKiBP w Jaworzynie Śląskiej
Nakład: 1000 egzemplarzy

Redakcja: Sylwester Bartczak, Michał Góra
Kontakt: ul. Wolności 2a/01, 58-140 Jaworzyna Śląska
tel.: 504 088 676     |     e-mail: kontakt@sokibp.pl

Skład: Tomasz Słysz
Druk: www.stolgraf.pl

Fotografie – Straż zakładowa ZPS Karolina w Jaworzynie Śląskiej

ROK

OPIS

196x

Fotografie (reprodukcje). Brygada Zakładowej 
Ochotniczej Straży Pożarnej ZPS Karolina 
w Jaworzynie Śląskiej. Fotografia grupowa 
przed siedzibą strażaków, na terenie zakła-
du. Zdjęcie wykonano prawdopodobnie na 
początku lat 60 ubiegłego wieku. Na drugiej 
fotografii jeden z ówczesnych zakładowych 
strażaków Zenon Wizner. 
Fotografie przekazał 
Pan Zenon Wizner

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.


