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Historia Gorzelni i Drożdżowni Przemysłowej w Jaworzynie Śląskiej

Fabryka spirytusu w Jaworzynie Śląskiej powstała w 1873 r. 
O jej budowie przesądziła dogodna lokalizacja węzła kole-
jowego, rozwinięte rolnictwo buraka cukrowego oraz liczne 
ośrodki przemysłu cukrowniczego. Założycielem był pry-
watny inwestor o nazwisku Gutmann. Z czasem gorzelnia 
przekształciła się w spółkę o nazwie Mlezendorf & Comp.
Spirytus wyprodukowany w Jaworzynie Śląskiej wywożono 
do Wrocławia celem rektyfikacji, a stamtąd eksportowano 
do Włoch. Produkty uboczne w postaci wywaru po odpę-
dzeniu spirytusu sprzedawano do Saksonii, Holandii i Fran-
cji.  Na przełomie XIX i XX wieku zakład działał pod nazwą 
Spiritusfabrik Dresdner & Co., a od 1939 r. po zmianie wła-
ściciela, firma funkcjonowała pod szyldem Spiritusfabrik 
Koenigszelt Fuchs & Co. Kommanditgesellschaft. 

Pod polskim zarządem
Po zakończeniu II Wojny Światowej, już w 1945 r. zakład 
przeszedł pod polską administrację. Pierwszym kierowni-
kiem zakładu, który przejął go z rąk wojsk radzieckich był 
obywatel Turchan (imię nieustalone). W 1948 roku zakład 

został upaństwowiony na podstawie Orzeczenia Nr 4 Mi-
nistra Skarbu z dnia 30 września 1948 r. o przejściu przed-
siębiorstw na własność Państwa. Co ciekawe, według po-
wyższego orzeczenia, gorzelnia znajdowała się przy ul. 
Obrońców. Być może tak kiedyś nazywała się dzisiejsza ul. 
Powstańców. Fabryka administracyjnie została podporząd-
kowana Dyrekcji Zakładów Spirytusowych we Wrocławiu.
W 1964 r. w zakładzie rozpoczęto produkcję drożdży pa-
szowych nowatorską metodą opracowaną przez Instytut 
Przemysłu Fermentacyjnego w Warszawie. Była to pierw-
sza tego typu instalacja w Polsce. Już w dwa lata później 
produkcja surówki gorzelnianej wyniosła 3.796.000 litrów, a 
drożdży paszowych 1.713 ton.
Do końca lat 60. XX wieku zakład przechodził liczne moder-
nizacje, które usprawniały produkcję. Największy postęp 
technologiczny zakład zanotował w 1967 roku. Zmoderni-
zowano część instalacji produkcyjnych, wyremontowano 
budynek główny. W 1968 roku zakład rozpoczął remont uli-
cy Powstańców, która otrzymała nawierzchnię z trylinki. W 
końcowym okresie lat 60. nakłady na modernizacje wynio-
sły 44 mln złotych.

» Kartka firmowa przedwojennej gorzelni

» W tle widoczne zabudowania gorzelni, widok z placu ZPS Karoli-
na, lata 1968-70
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Na początku lat 70. Gorzelnia i Drożdżownia Przemysłowa 
w Jaworzynie Śląskiej zatrudniała 165 osób. W ciągu doby 
przerabiano tutaj 80 ton melasy, a roczna produkcja surówki 
gorzelnianej przekroczyła 5 mln ton.  Surowiec dostarczano 
z gospodarstw rolnych w Milikowicach, Starym Jaworowie i 
Głogowie.
Zakład posiadał połączenie torowe ze stacją Jaworzyna 
Śląska, które pozwało na dowóz materiałów niezbędnych 
do produkcji. Koleją wywożono również dobra tam produko-
wane. Na terenie gorzelni znajdował się obrotnica wagono-
wa (jedna z trzech znajdujących się wówczas w Jaworzynie 
Śląskiej) gdzie niewielka lokomotywa manewrowa wciągała 
wagony na obrotnicę. Do dziś zachowała się brama wjazdo-
wa kolejowa oraz niewielki murowany garaż, gdzie parko-
wano lokomotywę. Zachował się również niewielki budynek 
wagi wagonowej z tabliczką „Wrocławskie Zakładu Przemy-
słu Spirytusowego”. Na terenie po gorzelni znajdowały się 
także wąskotorowe tory oraz obrotnice talerzowe wąskiego 
toru, prawdopodobnie do transportu żużlu lub opału w ra-
mach zakładowej kotłowni.

Lata 70. XX wieku to dalszy rozwój przedsiębiorstwa, szcze-
gólnie w zakresie produkcji drożdży paszowych. Na począt-
ku dekady zakład funkcjonował poprawnie. W 1973 roku 
jaworzyńska gorzelnia zdobyła pierwsze miejsce we współ-
zawodnictwie międzyzakładowym, zdobywając nagrodę 
Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Spożyw-
czego i Cukrowniczego oraz ministra tego resortu. O przy-
znaniu nagrody zadecydowały dobre wyniki ekonomiczne, 
organizacja zaplecza socjalnego i postęp techniczny w pro-
dukcji drożdży paszowych.

Początek końca
W drugiej połowie lat 70. nad jaworzyńską gorzelnią zaczę-
ły się jednak zbierać czarne chmury. Zakład przez cały czas 
borykał się z problemem dużej rotacji pracowników. W cią-
gu jednego roku dochodziło do wymiany nawet 30% załogi. 
W 1977 roku przyjęto do pracy 42 osoby, a zwolniono 41. Ab-
sencja chorobowa zwiększyła się o 47% rok do roku.

Liczne były wypadki przy pracy, notowano także przypadki 
kradzieży surówki spirytusowej. Pomysłowość zatrudnio-
nych amatorów wysokoprocentowych napojów na wynie-
sienie z zakładu pożądanych płynów nie miała granic. We-
dług relacji świadków, jeden z pracowników skonstruował 
specjalną ramę rowerową, do której nalewał każdego dnia 
wysokoprocentowy trunek i wywoził w ten sposób z zakła-
du. Proceder trwał kilka miesięcy, dopóki nie schwytano 
przemytnika na gorącym uczynku, kiedy to napełniał swój 
rower przez otwór do mocowania siodełka.
Pojawiły się problemy z dostawą głównego surowca – me-
lasy. Bywały okresy, kiedy zebrane zapasy wystarczały za-
ledwie na 5 dni produkcji. Jakby tego było mało, pamiętny 
atak zimy z przełomu 1978 i 1979 roku spowodował, że zakład 
został pozbawiony energii elektrycznej. Mróz spowodował 
awarie pomp, a ciągi technologiczne w postaci rurociągów 
popękały. Usuwanie i naprawa szkód zajęły pracownikom 
ponad tydzień. 

Największym problemem gorzelni, a co za tym idzie także 
mieszkańców Jaworzyny Śląskiej, były jednak odpady po-
produkcyjne. W ciągu jednej godziny gorzelnia wytwarzała 
50-60 m3 ścieków. Odprowadzane były one do kanalizacji 
zakładowej, a następnie do rzeki Strzegomki. Intensywna, 
drażniąca woń roznosiła się po całej miejscowości i okoli-
cach. Podróżni, którzy przejeżdżali pociągami przez Jawo-
rzynę Śląską przekazywali, że tę stację „było czuć” już z 
daleka. Gorzelnia miała bardzo negatywny wpływ na śro-
dowisko.

Likwidacja zakładu
Głównie ze względu na brak możliwości rozwiązania pro-
blemu szkodliwych dla środowiska ścieków, 9 czerwca 1981 
roku Wrocławskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego „Pol-
mos” wystąpiły do wojewody wałbrzyskiego z wnioskiem o 
zamknięcie przedsiębiorstwa. Jako powody wskazano: brak 
możliwości rozwiązania problemu oczyszczania ścieków, 

» Tabliczka z wagi wagonowej
» Gorzelnia w Jaworzynie Śląskiej, ul. Powstańców, pracownicy 
przed wejściem do zakładu
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niemożność zwiększenia produkcji, możliwość skierowania 
melasy do gorzelni rolniczych.
Dyrektor Okręgowego Zarządu Dochodów Państwa i Kon-
troli Finansowej, nadzorujący gorzelnię w Jaworzynie Ślą-
skiej skrytykował wniosek WZPS „Polmos”. Stwierdził, że 
centrala przyjmuje najmniejszą linię oporu i kieruje się wła-
snym wygodnictwem, zamiast zająć się na poważnie pro-
blemami przedsiębiorstwa. Ostatecznie, po zapewnieniu 
przez „Polmos” zatrudnienia dla pozostałej 90-osobowej 
załogi gorzelni i złożeniu obietnicy zagospodarowania te-
renu po zakładzie, wojewoda Jan Łaganowski przychylił się 
do wniosku o likwidację. 31 października 1981 r. Gorzelnia 
i Drożdżownia Przemysłowa w Jaworzynie Śląskiej zakoń-
czyła swoje istnienie.

Autor: Sylwester Bartczak

Opracowano na podstawie:
1. Powstanie i rozwój Jaworzyny Śląskiej (Königszelt),  

M. Urbaniak
2. Kronika Miasta i Gminy Jaworzyna Śląska, R. Len
3. Materiały nadesłane przez czytelników „Dawno temu w 

Jaworzynie”.
4. Materiały własne.

Fotografia – Pielgrzymka parafialna z Jaworzyny Śląskiej do Częstochowy, 1967 r.

Fotografia – Msza Święta w Pasiecznej, 1985

ROK

ROK

OPIS

OPIS

1967

1985

Fotografia (reprodukcja). Uczestnicy piel-
grzymki parafialnej do Częstochowy. Fotogra-
fię wykonano w 1967 roku. W centrum kadru, 
w ciemnych okularach ks. Jan Czajka.
Fotografię – źródło: B. Świ-
żewska „Ksiądz Jan Czajka 
i jego parafia pw. św. Józefa 
Oblubieńca NMP w Jaworzy-
nie Śląskiej”, 2007

Fotografia (reprodukcja). Msza Święta w dniu 
14 kwietnia 1985 r., na cmentarzu w Pasiecz-
nej, odprawiona przez Biskupa Tadeusza 
Rybaka. W tym samym dniu dokonano 
wmurowania i poświęcenia kamienia węgiel-
nego pod budowę kaplicy w 
Pasiecznej. W centrum kadru 
ks. Biskup i ks. Jan Czajka.
Fotografia – źródło: B. Świ-
żewska „Ksiądz Jan Czajka 
i jego parafia pw. św. Józefa 
Oblubieńca NMP w Jaworzy-
nie Śląskiej”, 2007
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Fotografia – Cukrownia Pastuchów, lata osiemdziesiąte

ROK

OPIS

198X

Fotografia (reprodukcja) wykonana w la-
tach osiemdziesiątych XX wieku. Cukrownia 
„Pastuchów” (Fabrik von Kramsta & Söhne in 
Puschkau), powstała w roku 1838. Założycie-
lami byli Eduard i Georg Gotlieb Kramstowie. 
W roku 1844 produkty zakładu otrzymały 
nagrody na wystawie Deutschen Gewer-
beausstellung w Berlinie za najwyższą ich 
jakość. Po II wojnie światowej wysoką jakość 
produktu zachowano – prowadzono m.in. 
produkcję eksportową. 
Na początku lat osiemdziesiątych XX wieku 
możliwości produkcyjne fabryki pozwala-
ły na przetworzenie ok. 1100 ton buraków 
cukrowych na dobę przy zatrudnieniu ok. 400 
osób. Podczas kampanii, w zależności od 
jakości pozyskanego od rolników surowca, 
cukrownia produkowała 130-140 ton cukru na 
dobę. 

W roku 2004 koncern Südzucker Polska S.A. zamknął 
fabrykę. Był to najdłużej (przez 166 lat) funkcjonują-
cy zakład produkcyjny w powiecie 
świdnickim.
Fotografia – źródło własne. Informacje 
– własne, Wikipedia.

Fotografia – ulica Świdnicka w Jaworzynie Śląskiej, 1948

ROK

OPIS

1948

Fotografia (reprodukcja) wykonana pod ko-
niec lat czterdziestych XX wieku, najprawdo-
podobniej w 1948. Ulica Świdnicka w Jawo-
rzynie Śląskiej, skrzyżowanie z ul. 1 maja. Na 
motocyklu, na miejscu pasażera, siedzi jeden 
z pierwszych pracowników w Urzędzie Gminy 
w Jaworzynie Śląskiej (od 1947 r.), Stanisław 
Tkaczyk.
Fotografię przekazała Pani Anna Pawlica.
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Dokument – Projekt przebudowy budynku przy Haupstraße 23 w Königszelt

Dokument – Legitymacja zakładowa ZPS „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej

Fotografia – Orkiestra i chór szkolny, Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej

ROK

ROK

ROK

OPIS

OPIS

OPIS

1938

1969

1966

Dokument (reprodukcja). Projekt przebu-
dowy budynku przy Hauptstraße (dzisiaj 
ul. Wolności 23) w Königszelt (Jaworzyna 
Śląska). Projekt wykonany w 1938 przez 
biuro architektoniczne Hienz’a Schröter’a 
z Bad-Salzbrunn (dzisiaj Szczawno-Zdrój), 
zatwierdzony przez przedwojenny nadzór bu-
dowlany w tym samym roku. Inwestorem był 
najprawdopodobniej Alfred 
Fiebig.
Dokument – źródło własne.

Dokument (reprodukcja). Legitymacja pra-
cownicza Zakładów Porcelany Stołowej „Ka-
rolina” w Jaworzynie Śląskiej numer 2082. 
Wydana 23 stycznia 1969 roku dla Stanisła-
wa Michalaka, zatrudnionego na stanowisku 
brakarza w dziale Kontroli 
Technicznej.
Dokument przekazała  
rodzina Michalak.

Fotografia (reprodukcja). Orkiestra i chór 
szkolny ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jawo-
rzynie Śląskiej, 1966 r. 
Fotografia – źródło własne
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Fotografia – Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej, klasa VII c, 1978

Fotografia – Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej, wycieczka do Warszawy, 1980

Fotografia – Jaworzyńska orkiestra dęta, przemarsz ul. 1 maja

ROK

ROK

ROK

OPIS

OPIS

OPIS

1978

1980

196X

Fotografia (reprodukcja). Klasa VII c z Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Jaworzynie Śląskiej. 
Zwycięzcy szkolnego konkursu na najgospo-
darniejszą klasę. Rok 1978.
Fotografia – źródło własne

Fotografia (reprodukcja). Uczniowie klas 
VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynie 
Śląskiej. Uczestnicy wycieczki Warszawa-
-Łowicz-Żelazowa Wola. Rok 1980. Fotogra-
fia zbiorowa przed Zamkiem Królewskim w 
Warszawie.
Fotografia – źródło własne

Fotografia (reprodukcja). Na zdjęciu jawo-
rzyńska orkiestra dęta podczas przemarszu 
ulicą 1 maja w Jaworzynie Śląskiej. W tle po 
lewej widoczny budynek przy ul. 1 maja 16. 
Zdjęcie wykonano prawdopodobnie w pierw-
szej połowie lat sześćdzie-
siątych ubiegłego wieku.
Fotografię przekazał  
Pan Hieronim Fabiś.
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Fotografie – Dorota Jołda z Jaworzyny Śląskiej

ROK

OPIS

197X-198X

Fotografie (reprodukcje). Dorota Jołda, wo-
kalistka pochodząca z Jaworzyny Śląskiej. 
W drugiej połowie lat siedemdziesiątych 
uczęszczała na zajęcia wokalne w Domu 
Kultury „Kolejarz” w Jaworzynie Śląskiej. 
Kilkunastoletnia Dorota pod okiem Pana Hie-
ronima Fabisia, w latach siedemdziesiątych 
zdobywała laury w wielu przeglądach wokal-
nych i konkursach piosenki. Brała udział w 
eliminacjach do festiwalów Piosenki Żołnier-
skiej w Kołobrzegu oraz Piosenki Radziec-
kiej w Zielonej Górze. W 1980 roku, na XVI 
Festiwalu Piosenki Radzieckiej znalazła się 
w ścisłym gronie finalistów tej prestiżowej w 
tamtych latach imprezy. 
Utalentowana wokalistka z Jaworzyny 
Śląskiej po krótkich epizodach z Zespołem 
Pieśni i Tańca „Mazowsze” oraz ZPiT „Śląsk” 

występowała w Operze Śląskiej, w Bytomiu. Wzięła 
udział w spektaklach: „Baron cygański” Johanna II 
Straussa (1979, w reżyserii Haliny Dzieduszyckiej), 
„Czarodziejski flet” Wolfganga Amadeusza Mozarta 
(1981, w reżyserii Olgi Lipińskiej) oraz „Napoju miło-
snym” Gaetano Donizetti’ego (1983, w reżyserii Mie-
czysława Daszewskiego). 
Muzyczna kariera Doroty Jołdy potoczyła się dalej już 
za granicą Polski. Wyjechała do Paryża, gdzie dostała 
się do tamtejszego konserwatorium. Po odrzuceniu 
propozycji pracy w chórze Opery Pa-
ryskiej, wybrała karierę solową.
Fotografie i informacje – Hieronim 
Fabiś, Muzeum Rzeczy znalezionych 
na Mieście, źródło własne
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Skąd przybyli nasi przodkowie

Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować Państwu za aktywny udział w naszej akcji „Skąd przybyli nasi 
przodkowie?”. Poniższa mapa jest wizualizacją z zaznaczonymi miejscowościami, z których nasi przodkowie  
w latach 1945-65 przybyli do Gminy Jaworzyna Śląska. Dane zostały zebrane od Państwa w oparciu o ankietę 
„Skąd przybyli nasi przodkowie?”. Do tej pory udało nam się uzyskać 45 ankiet od osób z terenu Gminy Jawo-
rzyna Śląska.

Dane statystyczne, na podstawie zebranych ankiet, na dzień 15.06.2021 r.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
przesłali nam dane swoich przod-
ków i zapraszamy kolejne osoby 
do podzielenia się wiedzą na 
temat przeszłości swoich rodzin.
Jeżeli chcesz podać dane swo-
ich przodków, wejdź na stronę 
www.historia.sokibp.pl. Na 
stronie głównej znajdziesz link 
do ankiety, do wypełnienia której 
zapraszamy. Na stronie można 
przeglądać też samą mapę ze 
szczegółowymi danymi, doty-
czącymi pochodzenia naszych 
przodków.

Rok Łączna liczba osób Kraj, region lub województwo pochodzenia

1944 3 Ukraina

1945 58 Ukraina, małopolskie, łódzkie, wielkopolskie

1946 42 Kazachstan , podkarpackie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, 
małopolskie, wielkopolskie, śląskie, dolnośląskie

1947 12 Ukraina , wielkopolskie, śląskie, lubuskie

1948 4 wielkopolskie

1950 7 łódzkie, małopolskie

1952 1 małopolskie

1953 10 Ukraina, Białoruś, podlaskie, podkarpackie, wielkopolskie

1954 6 Ukraina, podkarpackie, łódzkie

1956 4 małopolskie

1959 3 Białoruś

1964 1 małopolskie
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Dokument – zwolnienie jeńca wojennego ze stalagu IX C w Bad Sulza

Fotografia – Dzień Kolejarza w Jaworzynie Śląskiej, Dom Kultury „Kolejarz”, 1954 r.

ROK

ROK

OPIS

OPIS

1940

1954

Dokument (reprodukcja). Dokument wydany 
16 lipca 1940 r. przez Komendanta Stalagu 
IX C w Bad Sulza, dla Michała Zadwornego, 
żołnierza kampanii wrześniowej. Po II Wojnie 
Światowej mieszkańca Jaworzyny Śląskiej.
Żołnierzy pojmanych podczas inwazji hitle-
rowskich Niemiec na Polskę w 1939 roku, 
gromadzono w prowizorycznie zorganizowa-
nych punktach zbornych i obozach jenieckich. 
Następnie rozpoczęto zorganizowaną akcję 
wywożenia ich na teren Trzeciej Rzeszy i 
rozlokowywania w przygotowanych wcze-
śniej lub w będących dopiero w budowie 
obozach jenieckich. Stalag IX C w Bad Sulza 
(Turyngia, Niemcy), przyjmował polskich jeń-
ców wojennych od lutego 1940 r. Już jednak 
na wiosnę tego samego roku, Hitler wydał 
dekret, w którym rozkazał zwolnić z niewoli 
polskich szeregowców i podoficerów, prze-
nieść ich na status robotników cywilnych, a 
następnie przymusowo zatrudnić do pracy 
na rzecz gospodarki niemieckiej. Od mo-
mentu wyjścia ze stalagu jeniec przechodził 
pod władzę urzędu pracy, do 
którego musiał zgłosić się 
niezwłocznie i natychmiast 
podjąć pracę.
Dokument przekazał  
Pan Waldemar Dawidek.

Fotografia (reprodukcja). Na zdjęciu przemó-
wienia podczas obchodów Dnia Kolejarza  
w Jaworzynie Śląskiej. Uroczystość zorgani-
zowana w Domu Kultury „Kolejarz”,  
w 1954 roku.
Fotografia – źródło własne
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Dokument – Koperta, pokwitowanie wypłaty, magiel w Königszelt

Fotografia – Marek Bonecki (Karolina Jaworzyna Śląska) 
Mistrzem Polski juniorów młodszych, 1988

ROK

ROK

OPIS

OPIS

1945

1988

Dokument (reprodukcja). Koperta na wypła-
tę, z nadrukiem rozliczenia wynagrodzenia. 
Koperta firmowa „Dampftrocknung Köni-
gszelt Andreae & Co. in Königszelt” – magla 
parowego, funkcjonującego w przedwojennej 
Jaworzyny Śląskiej.
Dokument przekazał Pan Roman Wojtacha.

Fotografia (reprodukcja). Na zdjęciu uroczy-
stość wręczenia nagród w kategorii junior 
młodszy, podczas Mistrzostw Polski w 
kolarstwie przełajowym, które odbyły się 
w Jeleniej Górze, w 1988 r. Na najwyższym 
stopniu podium stoi Mistrz Polski – Marek 
Bonecki (Karolina Jaworzyna 
Śląska). Na drugim stopniu 
Roman Górski (LKS Ziemia 
Kurpiowska). Trzecie miejsce 
zajął Artur Krasiński (Czarni 
Szczecin). Zdjęcia i informacje – Antoni Szewczyk
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źródło: B. Świżewska „Ksiądz Jan 
Czajka i jego parafia pw. św. Józefa Ob-
lubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej”, 
2007

Fotografie – Msza Solidarności w Jaworzynie Śląskiej, 1981

Fotografia, Budynek przy ul. Kościuszki 17 w Jaworzynie Śląskiej

ROK

ROK

OPIS

OPIS

1981

195X

Fotografie (reprodukcje). Msza Święta So-
lidarności, odprawiona 3 maja 1981 roku 
na stadionie ZPS „Karolina” w Jaworzynie 
Śląskiej. Mszę świętą zamówił Komitet 
Koordynacyjny NSZZ „Solidarność” Miasta 
i Gminy Jaworzyna Śląska, w skład którego 
wchodziły oddziały związkowe działające w 
zakładach pracy na terenie miasta.
W Mszy uczestniczyli wierni z Jaworzyny 
Śląskiej i okolicznych miejscowości: Pa-
stuchowa, Piotrowic, Nowic, Starego Ja-
worowa, Witkowa, Milikowic. Zaproszono 
przewodniczącego komitetu wojewódzkiego 
„Solidarności” z Wałbrzycha. Mszę sprawo-
wał ks. Jan Czajka, kazanie wygłosił pro-
boszcz dzierżoniowskiej parafii ks. Stanisław 
Majda. Obecny był także ks. Jan Dochniak.

Fotografia (reprodukcja). Na zdjęciu budy-
nek przy ulicy Tadeusza Kościuszki 17, 17a, 
w Jaworzynie Śląskiej. Fotografia wykonana 
najprawdopodobniej w latach pięćdziesiątych 
XX wieku.
Fotografię przekazali  
Państwo Anna i Marek  
Pawlica



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

Fotografie – Procesja rezurekcyjna w Jaworzynie Śląskiej, 1968 r.

Reklama – Torebka na zakupy, sklep Adolfa Arlitt’a w Königszelt

ROK

ROK

OPIS

OPIS

1968

przed 1938

Fotografie (reprodukcje). Procesja rezurekcyj-
na w parafii św. Józefa Oblubieńca Najświęt-
szej Maryi Panny w Jaworzynie Śląskiej,  
1968 r.
źródło: B. Świżewska „Ksiądz 
Jan Czajka i jego parafia pw. 
św. Józefa Oblubieńca NMP  
w Jaworzynie Śląskiej”, 2007

Reklama (reprodukcja). Torebka na zakupy z 
reklamą sklepu kolonialnego Adolfa Arlitt’a 
w Königszelt. Sklep znajdował się na rogu 
obecnej ulicy Adama Mickiewicza (dawniej 
Schulstrasse) i Wolności (Hauptstrasse). 
Filia sklepu znajdowała się przy ul. 1 Maja 
7b (dawniej Bahnhoffstrasse). Oferta sklepu 
była bardzo różnorodna. Można było w nim 
nabyć między innymi: słodycze, lekarstwa, 
papierosy, tytoń, przyprawy, kawę, herbatę, 
farby. Na torbie oznaczono numer telefo-
niczny do sklepu (numer 3), co wskazuje, że 
Adolf Arlitt był jednym z pierwszych abo-
nentów sieci telefonicznej w 
przedwojennej Jaworzynie 
Śląskiej.
Torebkę wyprodukowała 
wytwórnia artykułów papier-

niczych Otto & Gerhard z Wrocławia (niem. Papierwa-
ren Fabriken Otto & Gerhardt). Materiał przekazał Pan 
Roman Wojtacha.
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i A. Szewczykiem (Karolina). W kategorii juniorów 
pierwszy dojechał A. Plizga (Karolina), przed W. Ma-
kuchowskim (Górnik Polkowice), M. Leśko (Lechia Pie-
chowice), D. Miłkiem (Górnik). Rywalizacja w kategorii 
juniorów zakończyła się następująco: 1. R. Tomczak, 2. 
S. Gawrzoł (obaj z Górnika), 3. W. Słonina (Karolina Ja-
worzyna Śląska). Wyniki drużynowe: 1. Trasa Zielona 
Góra, 2. Górnik Polkowice, 3. Karolina 
Jaworzyna Śląska.
Zdjęcia i informacje –  
Antoni Szewczyk

Fotografie – Wyścig przełajowy o puchar Prezesa ZPS „Karolina”, 1985

Inne – Herb Zespołu Szkół Kolejowych w Jaworzynie Śląskiej

ROK

ROK

OPIS

OPIS

1985

1983-1999

Fotografie (reprodukcje). Na zdjęciach uczest-
nicy (seniorzy) przełajowego wyścigu ko-
larskiego, zorganizowanego w 1985 roku, o 
puchar Prezesa ZPS „Karolina”. Start wyścigu 
na skrzyżowaniu ulic Ogrodowej i Sportowej 
w Jaworzynie Śląskiej. W wyścigu startowało 
około 110 zawodników. 
Wyścig seniorów wygrał A. Kaczmarczyk 
(Karolina Jaworzyna Śląska) przed J. Antko-
wiakiem (Stomil Poznań), A. Dziurą (Karoli-
na), M. Koryckim (Agrosudety Jelenia Góra) 

Filcowa naszywka z herbem Zespołu Szkół 
Kolejowych w Jaworzynie Śląskiej. Szkołę 
otwarto 1 września 1975 r. jako Zasadniczą 
Szkołę Zawodową dla Pracujących PKP 
Wagonowni w Jaworzynie Śląskiej. Decyzją 
Kuratorium Oświaty i Wychowania w Wał-
brzychu, w 1983 roku przekształcono szkołę 
w Zespół Szkół Kolejowych w Jaworzynie Ślą-
skiej, a patronem jednostki został profesor 
Aleksander Wasiutyński (1856-1944). W 2000 
r. placówkę przemianowano 
na Zespół Szkół, a w 2007 
roku ostatecznie zlikwido-
wano.
Źródło własne.
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Fotografię wykonano 19 lutego 1965 r. na bocznicy ko-
lejowej, przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich 
i Wolności. Na planie głównym uczniowie oczekujący 
na badanie oraz Wagon Rentgenow-
ski nr 3 DOKP Wrocław.
Źródło własne.

Fotografia – Badanie rentgenowskie uczniów Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej

ROK

OPIS

1965

Fotografia (reprodukcja). Akcja profilaktycz-
na na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej w 
Jaworzynie Śląskiej. Kolejowa Służba Zdro-
wia dzięki inicjatywie Komitetu Opiekuńczego 
szkoły przeprowadziła badania rentgenow-
skie dla wszystkich uczniów klas V i wyż-
szych. 

Dokument – Rachunek Neue Königszelter Kiesgruben GMBH

ROK

OPIS

193X

Dokument (reprodukcja). Czysty druk ra-
chunku firmy Neue Königszelter Kiesgruben 
GMBH – przedwojennej jaworzyńskiej kopal-
ni żwiru. Kopalnia założona w 1911 roku przez 
wrocławskiego architekta Arthura Schindlera, 
została przejęta następnie przez przedsię-
biorcę z Königszelt, Johannes’a Wojciechow-
skiego. Kopalnia oprócz żwiru dostarczała 
także piasek płukany. Johannes Wojciechow-
ski – kupiec z Königszelt, zamieszkały w 
budynku przy Schweidnitzerstrasse 13 (dzi-
siejsza Świdnicka). Był także 
właścicielem kamienicy wraz 
z przynależną działką.
Dokument przekazał  
Pan Waldemar Dawidek
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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.

Dokument – Plan budowy kolejowego osiedla mieszkaniowego, 1929 r.

ROK

OPIS

1929

Mapa (reprodukcja). Plan budowy osiedla 
mieszkaniowego domów wielorodzinnych dla 
Spółdzielni Mieszkaniowej Kolei Niemiec-
kich, okręg Wrocław (niem. Gemeinnützige 

Siedlungsgesellschaft für den Reichsbahn Direktions-
bezirk Breslau). Projekt osiedla pochodzi z 1929 roku. 
W Königszelt (Jaworzyna Śląska), w obrębie ulic T. 
Kościuszki, Jana Pawła II i L. Ekerta, Deutsche Reichs-

bahn Gesselschaft (ówcze-
sna spółka Koleje Niemiec-
kie) wybudowała osiedle 
jednolitych architektonicznie 
domów wielorodzinnych. 
Pracownicy węzła kolejowe-
go wraz z rodzinami mieli 
zasiedlić docelowo czterna-
ście wielorodzinnych domów 
wraz z towarzyszącymi im 
zabudowaniami gospodar-
czymi. Do wybuchu II Wojny 
Światowej niemieckie ko-
leje wybudowały w rejonie 
wspomnianych wyżej ulic 
dziewięć obiektów mieszkal-
nych.
Dokument 
– źródło 
własne.


