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Witamy Państwa w czwartym ogólnie i pierwszym w tym roku wydaniu „Dawno temu w Jaworzynie”. Wraz z Nowym Rokiem chcielibyśmy krótko podsumować wyniki naszej dotychczasowej działalności.
Dzięki Państwa ofiarności i zaangażowaniu w Cyfrowym Archiwum Gminy Jaworzyna Śląska znalazło
się do tej pory 363 sztuki różnego rodzaju pamiątek
historycznych. Zebraliśmy i opracowaliśmy ponad
200 starych fotografii, ponad 50 dokumentów związanych z historią regionu i kilkadziesiąt starych pocztówek. W skład zbioru wchodzą oczywiście też stare dyplomy, gazety, listy i obwoluty, mapy, reklamy, a także
inne zbiory historyczne.
Pod koniec ubiegłego roku umieściliśmy na terenie miasta Jaworzyna Śląska tablice, na których bę-

dziemy prezentować część z zebranych zbiorów. Mamy
nadzieję, że ten sposób prezentacji historii naszego regionu przypadł Państwu do gustu i będzie użyteczny
dla odwiedzających naszą gminę turystów.
W tym numerze oprócz starych fotografii, polecamy Państwa uwadze artykuł o początkach polskiej
administracji w Gminie Jaworzyna Śląska.  W ramach
podziękowań publikujemy też na ostatniej stronie listę
darczyńców, którzy wsparli do tej pory projekt historyczny „Dawno temu w Jaworzynie”. Zapraszamy do
lektury.
Pracownicy Samorządowego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej

Fotografia – Klasa I b ze Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej
ROK
OPIS

1958
Fotografia (reprodukcja) przedstawiające
uczniów klasy I b ze Szkoły Podstawowej w
Jaworzynie Śląskiej wraz z ks. Piotrem Chomickim i nauczycielką.
Fotografię przekazała
rodzina Michalak.
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Początki polskiej administracji w Gminie Jaworzyna Śląska
W dniach od 17 lipca do 2 sierpnia 1945 r., w Poczdamie obradowała kolejna konferencja z udziałem tak zwanej „wielkiej
trójki”. Józef Stalin, Franklin D. Roosevelt i Winston Churchill
ustalili między innymi, że Polska, która utraciła znaczną
część swego obszaru na wschodzie, otrzyma rekompensatę w postaci Ziem Odzyskanych, kosztem pokonanych Niemiec.
Zasiedlanie Ziem Odzyskanych przez ludność polską rozpoczęło się jednak przed zapadnięciem ostatecznych decyzji politycznych, na szczeblu międzynarodowym. Władze
polskie były zainteresowane jak najszybszą polonizacją i
zagospodarowaniem Dolnego Śląska. Już w marcu 1945
roku Rada Ministrów podęła uchwałę w sprawie podziału
Ziem Odzyskanych na okręgi i powołania pełnomocników
Rządu. Na szczeblach powiatów czyli obwodów byli to odpowiednio pełnomocnicy obwodowi. Dla obszaru Dolnego
Śląska powołano Stefana Piaskowskiego. Pełnomocnikiem
Rządu RP na obszar ziemski powiatu świdnickiego (obwód
numer 16) powołany został zaś Józef Jedyński. Polska administracja już w kwietniu 1945 roku rozpoczęła przejmowanie
władzy cywilnej od wojskowych komendantur radzieckich.
Trzeba jednak pamiętać, że sowieci niezbyt chętnie oddawali nadzór nad wielkimi ośrodkami przemysłowymi, prowadząc rabunkową akcję wywożenia poniemieckich urządzeń produkcyjnych do ZSRR. Do lata 1945 roku trwał więc
okres wielowładztwa, kiedy to o zarząd nad odzyskanymi
terenami konkurowały wojskowe komendantury radzieckie,
pierwsi polscy urzędnicy oraz grupy operacyjne różnych resortów, w tym Wojska Polskiego i Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.

Trudne początki

Należy podkreślić, że początki pracy nie były łatwe. Polacy
zmuszeni byli do współpracy z pozostałymi w miejscowości urzędnikami niemieckimi, a jak wynika z dokumentacji,
uzupełnianie stanu osobowego polskiej administracji było
procesem powolnym. Pracowano na dokumentach poniemieckich, często niekompletnych, a współpraca z dawnym
okupantem także nie zawsze układała się zgodnie z oczekiwaniami. Brakowało dosłownie wszystkiego, często używano druków i biurowych materiałów jeszcze sprzed wojny.
Największą bolączką jednak był brak dokładnych uregulowań prawnych działania administracji.
W wyniku równoległej pracy Polaków i Niemców dochodziło
czasami do zabawnych sytuacji. Poniżej fragment wykazu
zatrudnionych pracowników w Zarządzie Gminy Königszelt.
Pod pozycją numer 6, najprawdopodobniej niemiecki pracownik, wpisał polskie nazwisko „Szustakowski” używając
niemieckich umlautów „ö” i „ä”. Wszyscy pamiętają zapewne scenę z filmu „Jak rozpętałem drugą wojnę światową”,
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kiedy to bohater filmu podaje niemieckiemu oficerowi swoje
fikcyjne imię i nazwisko Grzegorz Brzęczyszczykiewicz.

» Dane polskiego urzędnika wpisane prawdopodobnie przez niemieckiego pracownika

Urzędnicy zajmowali się na początku organizowaniem
osadnictwa, zasiedlaniem nieruchomości i gospodarstw
opuszczanych przez ludność niemiecką. 15 września 1945
roku otwarto w Jaworzynie Śląskiej szkołę podstawową.
Według relacji, podczas tego wydarzenia obecna była cała
społeczność Polaków w ilości około 50 osób. Do szkoły na
początku uczęszczało zaledwie pięcioro dzieci. 6 grudnia
1945 r. uczniów było już 20, a na początku stycznia 1946 r. już
40, na koniec stycznia zaś około setki. Według danych Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych we Wrocławiu, 1 marca
1946 roku w jaworzyńskiej parowozowni zatrudnionych było
już 97 osób, Polaków. W 1946 roku nastąpiły intensywne akcje wysiedleńcze ludności niemieckiej przy jednoczesnym
napływie osadników polskich. Szacuje się, że pod koniec
1946 roku ludność narodowości polskiej stanowiła około
90% mieszkańców gminy Jaworzyna Śląska.
W Gminie brakowało osób wykonujących podstawowe zawody. Poszukiwano między innymi piekarzy i rzeźników.
Opiekę medyczną sprawował początkowo wyłącznie felczer Jakub Kościelniak, do którego dołączył lekarz – doktor
Krzysztoforski. Urzędnikom odpowiedzialnym za repatriację i osadnictwo pomagała wybitnie stacja kolejowa. Na
peronach stacji prowadzone były dyżury, podczas których
wręcz „wyłapywano”, spośród przepływających przez węzeł
kolejowy przesiedleńców tych, którzy posiadali odpowiedni
fach. Administracja prowadziła także szeroko zakrojoną polonizację. Miejscowościom i ulicom nadawano polskie nazwy. Warto zwrócić uwagę na stosowane początkowo niemieckie nazewnictwo Gminy – Königszelt. W późniejszym,
lecz krótkim okresie, stosowano nazwę Jawornik Świdnicki,
a ostatecznie miejscowości nadano nazwę Jaworzyna Śląska.
Polska administracja przejmowała też stopniowo od władz
sowieckich zakłady produkcyjne. Latem 1945 roku, sowieckie władze przekazały polskiej administracji fabrykę porcelany wraz z zakładem produkcji narzędzi „Gedora ma-
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schinenfabrik„, nieco później przekazano gorzelnię. Węzeł
kolejowy, jako ważny element strategiczny pozostawał dłużej w zarządzie wojskowym.

Pierwsi przedstawiciele administracji polskiej w Jaworzynie Śląskiej

Z archiwalnych dokumentów, ewidencji pracowników możemy dowiedzieć się, że pierwszym polskim urzędnikiem,
który objął stanowisko w Zarządzie Gminy Königszelt był
Michał Śmigas. Na mocy nominacji Pełnomocnika Rządu RP
w Świdnicy numer 349/45 z dnia 6 lipca 1945 roku objął on
stanowisko referenta działu III ds. repatriacji i osadnictwa.
Do pracy w Jaworzynie Śląskiej stawił się dwa dni później.
W lipcu 1945 r. Pełnomocnik Rządu RP nominował jeszcze
na stanowisko woźnego Adama Żmudę (pracował do 1 VII
1946 r.). Na początku sierpnia, do pomocy w dziale ds. repatriacji przybywa Janina Wiech, która od 1 stycznia 1946 roku
przeniesiona została do pracy w Starostwie Powiatowym w
Świdnicy. Kolejnymi urzędnikami, którzy jeszcze w 1945 roku
rozpoczęli pracę byli:
• Marian Otko – sekretarz, od 28 sierpnia 1945 r.
• Władysław Adamkiewicz – referent działu IV, od 19 listopada 1945 r.
• Paulina Karpińska – pomocnik referenta działu II,
od 19 listopada 1945 r. do1 listopada 1946
• Orest Jacenków – pomocnik referenta działu II,
od 25 listopada 1945 r. do 1 czerwca 1946 r.
• Kazimierz Kossowski – zastępca sekretarza i referent działu finansowo budżetowego, od 1 grudnia 1945,
do 1 kwietnia 1947 r.
Do pracy zatrudniono także kolejnego woźnego, Michała
Jandzio, a na stanowisko gońca Zygmunta Niedzielskiego.

Zarząd Gminy Jaworzyna Śląska

Pierwszym wójtem Gminy Jaworzyna Śląska został Jan
Konieczny, nominowany przez Pełnomocnika Rządu RP w
Świdnicy w dniu 1 maja 1946 r. Jego zastępcą został zaś Tadeusz Spychaj.
8 stycznia 1946 r. do pracy na stanowisku kancelisty przybywa Piotr Kobylecki. 22 stycznia tego samego roku przybywa do pracy nowy zastępca sekretarza, Franciszek
Trzciński. W grudniu zaś na stanowisku urzędnika zostaje
zatrudniony Władysław Karpiński. W 1946 roku zatrudniony
zostaje także nowy woźny, Stanisław Janczyk. W 1946 roku
pojawiają się także Marian Filipowski (referent aprowizacji),
Karol Sawicki (referent ds. mieszkaniowych), Janina Jarosz
(pomocnik w referacie działu IV), Regina Cieplak (pracownica fizyczna).
Rok 1947 przyniósł zmianę na stanowisku Wójta, którym został Teofil Szymczykiewicz. Powołany na stanowisko został
1 października 1947 roku przez Starostę Powiatu Świdnickie-

go. Wcześniej Starosta zmienił też zastępcę wójta, którym
został Michał Wichiera? (nazwisko nieczytelne). W tym samym roku pracę w urzędzie rozpoczynają Wiktor Stokłosa
(kancelista), Stanisław Tkaczyk (maszynista), Maria Srokówna (zastępca referenta ds. mieszkaniowych), Stanisław
Orzoł (woźnica), Jan Konopelski (dróżnik). Do prac porządkowych na terenie miejscowości zatrudniono Mieczysława
Mikołajczyka i Józefa Szustaka.

» Pracownicy Urzędu w Jaworzynie Śląskiej, 1947 r. W centrum siedzi
Teofil Szymczykiewicz. Pierwszy od lewej stoi Stanisław Tkaczyk,
Pierwsza od lewej siedzi Maria Srokówna. Stoją od prawej: Władysław Karpiński, Piotr Kobylecki.

W kolejnych latach w jaworzyńskiej administracji pojawli się: Jadwiga Chmielewska (referent ds. ewidencji ruchu
ludności), Adam Odrzygóżdż (poborca podatkowy), Alojzy
Cycoń (zastępca sekretarza), Antoni Szustakowski (woźny),
Stanisław Kubicki i Marek Borowiec.
Rotacja pracowników była znaczna. Niektórych zwalniano,
część pracowników odchodziła na własną prośbę. Ciekawym przypadkiem był przyjęty na stanowisko kancelisty
Feliks Jóźwiak, który po prawie roku pracy w urzędzie po
prostu uciekł. Taką adnotację, przy jego nazwisku, pozostawił urzędnik odpowiedzialny za sprawy kadrowe.

» Adnotacja o ucieczce jednego z zatrudnionych

W połowie 1949 roku, w Zarządzie Gminy Jaworzyna Śląska było 13 pracowników, wliczając w to wójta Jana Lachcika
pochodzącego z Witkowa. Sekretarzem Zarządu był Władysław Moszumański. Kolejni pracownicy to: Władysław
Moszumański (referat wojskowy), Henryk Szymański (referat podatkowy), Alojzy Cycoń (Rachmistrz), Janina Jarosz
(kasjer), Michał Śmigas (kancelista), Maria Tkaczyk (maszynistka), Olga Giec (praktykantka), Antoni Szustakowski (woźny), Tkaczyk Stanisław (kancelista), Karol Sawicki
(referat wodociągów i kanalizacji), Wiktor Stokłosa (referat
kwaterunkowy). Ostatnim wójtem Gminy Jaworzyna Ślą-
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ska, był Kazimierz Wolniak pełniący tę funkcję przez zaledwie kilka miesięcy.

Władze gromadzkie

Razem z formująca się administracją na szczeblu gminnym, powstawała samorządność na szczeblu gromadzkim.
Wójtowi dla celów administracji gromad podlegali sołtysi,
którzy byli wybierani przez ogólne zebranie mieszkańców
danej wsi. Sołtysi mogli brać udział w posiedzeniach zarządu gminnego z głosem doradczym. Odbywać się mogło tak
jedynie w wypadku, gdy przedmiotem obrad były sprawy
dotyczące danej wsi.

Pierwszy, dostępny wykaz członków Gminnej Rady Narodowej w Jaworzynie Śląskiej pochodzi z 1946 roku i liczy 24
członków, mieszkańców Gminy Jaworzyna Śląska. Przewodniczącym pierwszej GRN był Władysław Szopa, pracownik
kolei. W skład Rady wszedł także z urzędu ówczesny wójt,
Jan Konieczny. Pozostały skład GRN to nauczyciele, rolnicy,
pracownicy węzła PKP, fabryki porcelany, a także przedsiębiorcy i rzemieślnicy.

Według wykazu z 14 maja 1949 r., sołtysami w dwunastu
gromadach wiejskich Gminy Jaworzyna Śląska byli: Teofil
Warchał, Franciszek Spuła, Józef Dyduch, Adam Kuzyk, Czesław Tomaszewski, Franciszka Wanat, Władysław Kwartnik, Julian Bodurka, Julian Lempart, Franciszek Płaza, Józef
Baran i Adam Bielecki.

» Wykaz pracowników Zarządu Gminnego w Jaworzynie Śląskiej, 14
V 1949 r.

Gminne Rady Narodowe w Jaworzynie Śląskiej

Rady narodowe na szczeblu lokalnym miały pełnić role
nadzorcze wobec działalności Zarządów Gmin i Miast. Kontroli rad narodowych podlegały nie tylko wszystkie organy
administracji, ale również przedsiębiorstwa oraz inne instytucje gospodarcze. W konsekwencji nadzór polityczno-administracyjny rad narodowych rozciągał się na całą administrację i samorząd terytorialny, a poza tym na podmioty
gospodarki publicznej. Wójt razem z Zarządem Gminy był
jedynie organem wykonawczym, realizującym postanowienia Rady.
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» Wykaz członków Gminnej Rady Narodowej w Jaworzynie Śląskiej,
1946 r.
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Do znaczącej zmiany składu Gminnej Rady Narodowej doszło w 1948 r. W skład jej prezydium weszli: Władysław
Szopa (przewodniczący), Jan Lachcik (zastępca, ówczesny
wójt), Kazimierz Wolniak, Józef Rudnik i Henryk Frąckiewicz.
GRN nadal składała się z 24 członków. Większość z członków Rady należało do PPR, PPS i SL.
Pod koniec 1948 doszło do połączenia PPR i PPS w Polską
Zjednoczoną Partię Robotniczą. W wyniku czystek w szeregach tej partii, kolejne składy Gminny Rad Narodowych
zdominowane zostały przez proletariat. Większość członków stanowili rolnicy i robotnicy, deklarujący swoją przynależność partyjną do PZPR, mniejszą grupę stanowili członkowie SL. Przewodniczącym GRN w Jaworzynie Śląskiej, na
koniec 1948 r. był naczelnik poczty Edmund Kaczmarek. Jego
zastępcą został Wolniak Kazimierz, sprawujący także funkcję I Sekretarza PZPR w Jaworzynie Śląskiej. Liczebność
GRN w latach 1946-1950 wahała się od 20 do 27 członków.

Reforma 1950 r.

W marcu 1950 r. wzmocniono pozycję gminnych rad narodowych. Przejęły one kompetencje zniesionych organów samorządu terytorialnego w gminach na tyle, że same stały
się terenowym organem administracji państwowej. Zarządy
gmin, razem ze starostwami powiatowymi i urzędami wojewódzkimi, zostały całkowicie zlikwidowane. Władzę wykonawczą w gminach realnie przejęły prezydia Gminny Rad
Narodowych, zdominowane przez działaczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ostatnim wójtem Jaworzyny
Śląskiej był Kazimierz Wolniak (od grudnia 1949 r., do marca
1950 r.). Do 1953 roku pełnił on funkcję Przewodniczącego
GRN. W 1954 został zastąpiony przez Eugeniusza Gibałę,
wieloletniego Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej w Jaworzynie Śląskiej.
Autor: Sylwester Bartczak

Fotografia – Pochód z okazji 1 maja w Jaworzynie Śląskiej, 1948-50
ROK
OPIS

1948-50
Fotografia (reprodukcja. Prawdopodobne lata
wykonania fotografii to 1948-1950. Na zdjęciu
pochód zorganizowany z okazji Święta Pracy
1 maja przechodzący przez skrzyżowanie
ulic Świdnickiej, 1 Maja i Polnej. Na zdjęciu w
prawym dolnym rogu reprezentacja Zakładowego Klubu Sportowego „Budowlani” z Jaworzyny Śląskiej. Po lewej stronie, na masce
samochodu zatknięty transparent Publicznej
Szkoły Podstawowej w Piotrowicach.
W tle widoczna alejka o nawierzchni gruntowej, prowadząca do kościoła parafialnego w
Jaworzynie Śląskiej.
Fotografia – źródło własne.
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Zawody na stadionie przy ul. Sportowej w Jaworzynie Śląskiej
ROK
OPIS

6

195X
Fotografie (reprodukcje) przedstawiające zawody sportowe rozegrane na obiekcie stadionu przy ul. Sportowej w Jaworzynie Śląskiej,
najprawdopodobniej w pierwszej połowie lat
pięćdziesiątych ubiegłego
wieku.
Fotografie przekazała
rodzina Michalak.
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Fotografia – Kondukt żałobny z Nowic do Wierzbnej, 1958 r.
ROK
OPIS

1958
Fotografia (reprodukcja). Kondukt żałobny poruszający się z Nowic do Wierzbnej. Zdjęcie
wykonano w 1958 roku. Trumna przewożona
prostą bryczką zaprzężoną w dwójkę koni, za
pojazdem podążający pieszo żałobnicy.
Fotografię przekazał
Pan Henryk Niedźwiecki

Dokument – karta repatriacyjna nr 092777
ROK
OPIS

1959
Dokument (reprodukcja). Karta repatriacyjna
nr 092777 dla Malwiny Niedźwieckiej. Repatriantka przybyła z ZSRR w dniu 7 października 1959 r., z terenów dzisiejszej Białorusi do
Czerwieńska, a następnie do Nowic w Gminie
Jaworzyna Śląska.
Dokument przekazał
Pan Henryk Niedźwiecki.

Fotografia – Budowa alpinarium, SP Jaworzyna Śląska
ROK
OPIS

1963
Fotografia (reprodukcja). Fotografia wykonana w 1963 r. Uczniowie szkoły pracują przy
urządzaniu alpinarium przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzynie Śląskiej.
Fotografia – źródło własne.
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Fotografia – zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego, SP Jaworzyna Śląska
ROK
OPIS

1966
Fotografia (reprodukcja). Fotografia wykonana w 1966 r. Uczennice należące do Szkolnego Klubu Sportowego podczas treningu
piłki ręcznej, na boisku szkolnym przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Jaworzynie Śląskiej. W tle widoczne
zabudowania ulicy L. Ekerta
oraz Jana Pawła II (wtedy
gen. M. Roli-Żymierskiego).
Fotografia – źródło własne.

Fotografia – Nowice – kondukt pogrzebowy, 1960
ROK
OPIS

1960
Fotografia (reprodukcja). Kondukt żałobny
poruszający się przez wieś Nowice, Gmina
Jaworzyna Śląska. Zdjęcie wykonano najprawdopodobniej w 1960 roku.
Fotografię przekazał
Pan Henryk Niedźwiecki

Fotografia – Ulica 1 maja w Jaworzynie Śląskiej, lata sześćdziesiąte
ROK
OPIS

8

196X
Fotografia (reprodukcja). Na fotografii ulica
1 maja w Jaworzynie Śląskiej. Zdjęcie wykonane przed budynkiem poczty, najprawdopodobniej w latach sześćdziesiątych ubiegłego
wieku.
Fotografia – źródło własne.
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Fotografia – Jaworzyńska orkiestra dęta, 1955 r.
ROK
OPIS

1955
Fotografia (reprodukcja) wykonana 17 XI 1955
r. Na zdjęciu jaworzyńska orkiestra dęta.
Fotografię przekazała
Pani Katarzyna Bielińska.

Fotografia – Uczniowie SP Jaworzyna Śląska zakładają rabatki, 1969 r.
ROK
OPIS

1969
Fotografia (reprodukcja). Na zdjęciu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynie
Śląskiej zakładają rabatki kwiatowe przy ul.
Jana Pawła II (dawniej gen. M. Roli-Żymierskiego). W tle skrzyżowanie
z ulicą Tadeusza Kościuszki,
w centrum widać rosnącą,
nieistniejącą już dzisiaj
wierzbę. Zdjęcie wykonano
w 1969 roku.
Fotografia – źródło własne.

Fotografia – Uczniowie SP Jaworzyna Śląska porządkują miasto, 1969 r.
ROK
OPIS

1969
Fotografia (reprodukcja). Na zdjęciu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynie
Śląskiej wykonują prace porządkowe na
terenie miasta, przy ul. 1 maja, w okolicach
dworca kolejowego. W tle
widoczne stare, betonowe
ogrodzenie stacji kolejowej, a
dalej peron numer I ze starymi, nieistniejącymi już dzisiaj
zabudowaniami. Zdjęcie
wykonano w 1969 roku.
Fotografia – źródło własne.
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Fotografia – Drużyna TKKF „Karolinki” przed meczem w Dreźnie NRD 1978 r.
ROK
OPIS

1978
Fotografia (reprodukcja). Na zdjęciu drużyna
piłkarska TKKF „Karolinki” z Jaworzyny Śląskiej, przed rozegraniem meczu towarzyskiego z gospodarzami – drużyną BSG Aufbau
Dresden (NRD). Fotografię
wykonano w 1978 r.
Fotografia – źródło własne.

Fotografia – Pracownicy kopalni żwiru w Jaworzynie Śląskiej, 1946 r.
ROK
OPIS

1946
Fotografia (reprodukcja). Pracownicy kopalni
żwiru (żwirowni) w Jaworzynie Śląskiej przy
jednej z lokomotywek parowych, które obsługiwały kopalnię. Zdjęcie wykonano w 1946
roku. Drugi od lewej Michał Zadworny, który
wraz z żoną Janiną rozpoczął pracę w kopalni
po przyjeździe do Jaworzyny Śląskiej.
Kopalnią żwiru zarządzał
Ośrodek Przemysłu Drzewnego w Jaworzynie Śląskiej.
W 1950 roku OPD działając
pod kierownictwem Mariana
Doblera wydobywał 300 ton

urobku na jednej zmianie, a roczne wydobycie żwiru
i piasku osiągnęło 80 tysięcy ton.
Fotografię przekazał Pan Waldemar Dawidek.

Fotografia – Chór parafialny z Jaworzyny Śląskiej,
ROK
OPIS

10

1969
Fotografia (reprodukcja). Na zdjęciu chór
parafialny z Jaworzyny Śląskiej. Dyryguje
organista – Karol Rutowicz. Fotografia wykonana w 1969 r.
Fotografia – źródło: B. Świżewska „Ksiądz
Jan Czajka i jego parafia pw.
św. Józefa Oblubieńca NMP w
Jaworzynie Śląskiej”, 2007
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Fotografia – Przed wejściem do restauracji
ROK
OPIS

1976
Fotografia (reprodukcja). Na zdjęciu wejście
do restauracji „Śląska” znajdującej się na
rogu ulic J. Słowackiego i Wolności w Jaworzynie Śląskiej. Fotografia wykonana w 1976
roku.
Fotografia – źródło własne.

Fotografia – Restauracja „Jaworzynka” w Jaworzynie Śląskiej
ROK
OPIS

1976
Fotografia (reprodukcja). Na zdjęciu wnętrze
restauracji „Jaworzynka” znajdującej się przy
ul. T. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej. Obecnie w tym miejscu Stacja Kontroli Pojazdów.
Fotografia wykonana w 1976 roku.
Fotografia – źródło własne.

„Dawno temu w Jaworzynie” • Wydanie IV • 2021 • www.historia.sokibp.pl

11

Fotografia – Zimowisko dla ministrantów w Piechowicach, 1996
ROK
OPIS

1996
Fotografia (reprodukcja). Na zdjęciu opiekunowie, ministranci – uczestnicy zimowiska w
Piechowicach, zorganizowanego przez Parafię
w Jaworzynie Śląskiej. Młodzież odwiedzili
ks. Jan Czajka i ks. Janusz Stokłosa.
Fotografia – źródło: B. Świżewska „Ksiądz Jan Czajka
i jego parafia pw. św. Józefa
Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej”, 2007

Fotografia – Ulica Romualda Traugutta w Jaworzynie Śląskiej, 1984
ROK
OPIS

1984
Fotografia (reprodukcja).
Ulica Romualda Traugutta w Jaworzynie
Śląskiej. Zdjęcie wykonano w 1984 roku,
przed budynkiem numer 2a.
Fotografię przekazała
Pani Regina Mierzejewska

Fotografia – Procesja Bożego Ciała w Jaworzynie Śląskiej, 1969
ROK
OPIS

12

1969
Fotografia (reprodukcja). Na zdjęciu procesja
Bożego Ciała w Jaworzynie Śląskiej, 5 czerwca 1969 roku. Procesja dochodzi do skrzyżowania ulicy Jana Pawła II (dawniej gen. M
Roli-Żymierskiego) z ulicą
Tadeusza Kościuszki.
Fotografia – źródło: B. Świżewska „Ksiądz Jan Czajka
i jego parafia pw. św. Józefa
Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej”, 2007
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Fotografie – Wyścig kolarski Odrodzenia Polski, wieś Czechy, 1986
ROK
OPIS

1986
Fotografie (reprodukcje).
Na zdjęciach przejazd przez wieś Czechy
(Gmina Jaworzyna Śląska) uczestników wyścigu kolarskiego, zorganizowanego w 1986
roku z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski, o puchar Prezesa ZPS „Karolina”. Pętla wyścigu prowadziła z Jaworzyny
Śląskiej, przez Czechy, Piotrowice Świdnickie
i z powrotem do Jaworzyny.
Start i meta wyścigu zlokalizowane były
przed Zakładem Porcelany Stołowej „Karolina”.
W wyścigu w kategorii seniorów startowało
około 50 zawodników, którzy musieli pokonać trasę o długości 7 okrążeń. Na podium
stanęli:
1. Wojciech Wieloch – Dolmel Wrocław
2. Kazimierz Klimczak – Górnik Wałbrzych
3. Andrzej Dziura – KS Karolina Jaworzyna
Śląska
Fotografie przekazał
Antoni Szewczyk
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Fotografia – „Muzykująca rodzina Wiraszków” z Jaworzyny Śląskiej
ROK
OPIS

1978
Fotografia (reprodukcja). Zespół instrumentalno-wokalny „Muzykująca rodzina Wiraszków”, działający w latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych przy Domu Kultury „Kolejarz” w Jaworzynie Śląskiej. Do śpiewających
dzieci (Małgorzata, Marek i Jacek) dołączyli
rodzice (Stanisław i Bożena), a cały zespół
pod kierownictwem Pana Hieronima Fabisia
występował podczas różnego rodzaju imprez
i przeglądów. Między innymi
w Ogólnopolskim Przeglądzie Muzyki Kolejarskiej w
Ostrowie Wielkopolskim i
Zbąszynku, Ogólnopolskich
Spotkaniach Muzykujących

Rodzin we Wrocławiu, imprezie z okazji siedemsetlecia Świebodzic.
Fotografię przekazała Pani Marta Lipnicka

Dokument – Pokwitowanie darowizny Winterhilfswerk Königszelt
ROK
OPIS

14

1939
Dokument (reprodukcja). Pokwitowanie przekazania darowizny na zbiórkę prowadzoną
przez fundację Winterhilfswerk des Deutschen Volkes (pol. zimowa pomoc ludności
niemieckiej), oddział okręgowy w Königszelt
(dzisiejsza Jaworzyna Śląska). Fundacja,
będąca organem pomocniczym hitlerowskiej
NSDAP, w latach 1933-1943, w związku z trudną sytuacją gospodarczą Niemiec – zbierała
datki, które służyły pomocy socjalnej.
Potrzebujący mogli składać wnioski za pośrednictwem urzędów okręgowych Winterhilswerk. Otrzymywali między innymi kupony
na zakup węgla, ziemniaków lub inne wydatki rzeczowe. Nie pomagano poprzez przekazanie pieniędzy. Przykładowo, w roku 1936,
rodzina uprawniona do opieki, posiadająca
trójkę dzieci otrzymała: do trzynastu kuponów na paliwo, 200 kg ziemniaków, kupony
na żywność o wartości 30 RM (ówczesna waluta – Marki Rzeszy), 5 kuponów na odzież
lub jedzenie oraz paczki na Boże Narodzenie
i Wielkanoc.
Pokwitowanie serii S1 numer 626835 wysta-

wiono przez okręgową organizację WdDV dla Waltera
Bergera, właściciela restauracji „Deutscher Hof” w
Neu Jauernick (dzisiejszy Nowy Jaworów). Dokument
opatrzono datą 25.10.1939. Najbardziej interesujące
jest jednak to, że na pokwitowaniu nie wykazano
żadnych dóbr, które „darczyńca”
przekazał na zbiórkę w Königszelt. Na
dokumencie widnieje podpis organizatora „Hartmann”.
Dokument – źródło własne
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Fotografia – Stawy Mroczkowskiego w Jaworzynie Śląskiej
ROK
OPIS

196X
Fotografia rodzinna (reprodukcja). W tle tzw.
stawy Mroczkowskiego w Jaworzynie Śląskiej. Tak w okresie powojennym nazywano
stawy, pozostałe po kompleksie restauracyjno-rekreacyjnym Sanssouci (od francuskiego
sans souci = beztroski). Najprawdopodobniej lata sześćdziesiąte ubiegłego wieku.
Fotografię przekazał
Pan Waldemar Dawidek

Fotografia – Przed budynkiem przy ul. Świdnickiej 2 w Jaworzynie Śląskiej
ROK
OPIS

197X
Fotografia (reprodukcja) wykonana w latach
siedemdziesiątych XX wieku. Chodnik przed
budynkiem przy ul. Świdnickiej 2 w Jaworzynie Śląskiej. Dwójka dzieci ogląda zaparkowanego Moskwicza 408, należącego prawdopodobnie do właściciela
dawnej frytkarni.
Fotografię przekazał
Pan Waldemar Dawidek.

Fotografia – Ulica Romualda Traugutta w Jaworzynie Śląskiej, 1950
ROK
OPIS

1950
Fotografia (reprodukcja) wykonana na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX
wieku. Ulica Romualda Traugutta w Jaworzynie Śląskiej. Fotografia wykonana z okna
domu numer 4.
Fotografię przekazała
Pani Anna Pawlica.
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Serdecznie dziękujemy!
Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wsparli
do tej pory realizację projektu „Dawno temu w Jaworzynie Śląskiej”. Jesteśmy wdzięczni za przekazanie
• Stowarzyszenie „Labiryntarium”
• Pan Roman Wojtacha
• Pani Dagmara Wyłub
• Pani Teresa Mikołajewska
• Pan Grzegorz Mikołajewski
• Pan Zenon Wizner
• Pan Mariusz Sitowski
• Pani Elżbieta Waligóra
• Pan Ireneusz Godek
• Pan Ryszard Drąg
• Pan Zbigniew Pawlik
• Darczyńca anonimowy #1
• Pan Hieronim Fabiś
• Bogusław Pawłowski
• Pan Ireneusz Besser
• Pan Zdzisław Wliszczak
• Pani Roma Balińska
• Darczyńca anonimowy #3
• Pani Janina Prusek-Stachowicz
• Pan Krzysztof Sołtys
• Pan Wojciech Grobelny
• Państwo Ewa i Piotr Kańko
• Państwo Jolanta i Ryszard Łanek
• Pani Jolanta Pojasek
• Pani Magdalena Gwardzik
• Pan Marek Karłupski
• Darczyńca anonimowy #4
• ZPS „Karolina” Sp. z o. o.
• Pani Anna Wojtacha

1. Posiadasz stare zdjęcia, dokumenty lub inne informacje? Stare zdjęcia
rodzinne mogą okazać się cenną pamiątką, jeśli w tle widoczna jest architektura miejscowości. Zakurzona legitymacja bądź inny dokument czasami
pozwala na uzyskanie informacji pomocnych w rozwikłaniu historycznej
zagadki. Ty tez możesz pomóc tworzyć historyczne archiwum!
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materiałów historycznych, wspomnień lub innych zbiorów do Regału Pamięci oraz współpracę i pomoc w odkrywaniu historii naszej gminy.
• Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej
• Rodzina Pani Marii Michalak
• Pani Ewa Kozłowska
• Pani Stefania Perczak
• Pani Renata Rudzińska
• Pan Henryk Niedźwiedzki
• Pan Waldemar Dawidek
• Pani Barbara Dawidek
• Pan Dariusz Dawidek
• Pan Antoni Szewczyk
• Państwo Anna i Marek Pawlica
• Pani Katarzyna Bielińska
• Pani Barbara Świżewska
• Pani Regina Mierzejewska
• Pani Marta Lipnicka
• Pani Elżbieta Kunysz-Drożdżowska
• Darczyńca anonimowy #2
• Pan Andrzej Dobkiewicz
• Pan Tadeusz Bardziński
• Pan Marcin Jędras
• Pani Danuta Surma
• Pan Grzegorz Grzegorzewicz
• Pani Danuta Paprota
• Pan Maciej Dziedzic
• Pan Tomasz Sawko
• Pan Łukasz Sadkowski
• OSP Jaworzyna Śląska
• Pan Mieczysław Wolański
• Pan Maciej Mądry

2. Skontaktuj się z nami: napisz e-mail
na adres: historia@sokibp.pl, skontaktuj się z Sekretariatem SOKiBP pod
numerem  504 088 676 lub przyjdź do
Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej, ul. Wolności 23b w Jaworzynie Śląskiej (od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00).

Wydawca:
SOKiBP w Jaworzynie Śląskiej
Nakład: 1000 egzemplarzy

3. Umówimy się na przekazanie dokumentów, ich digitalizację. Jeśli chcesz,
oryginał zwrócimy w nienaruszonym
stanie. Twoje materiały trafią do Cyfrowego Archiwum Historii Gminy
Jaworzyna Śląska oraz ukażą się
w wydawnictwie „Dawno temu w Jaworzynie”, a Ty dołączysz do grona
darczyńców naszego projektu.

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

