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Königszelt przed II wojną światową. Brunatna rzeczywistość? Część I

Przedwojenne dzieje gminy Jaworzyna Śląska ciągle fascy-
nują kulturą dawnych mieszkańców, obrazami zielonych 
pejzaży i pięknych miejsc, których dzisiaj już nie zobaczy-
my na żywo. Spacerując, podążając do pracy lub w codzien-
nych sprawach mijamy zabudowania miłe dla naszego oka, 
będące poniemieckim dziedzictwem naszych miejscowości.  
Czy przedwojenni mieszkańcy dzisiejszej Jaworzyny Ślą-
skiej w okresie przed II wojną światową popierali narodowo-
socjalistyczny totalitaryzm Adolfa Hitlera? Czy w Königszelt 
działały wtedy aktywnie organizacje nazistowskie? Czy za 
pięknymi pocztówkami i starymi fotografiami z gminy Köni-
gszelt nie kryje się także brunatna i wstydliwa przeszłość? 
Pomimo upływu czasu, kwestie te do dzisiaj pozostają kon-
trowersyjne i w otwartej dyskusji są rzadko zadawane. Py-
tania jednak nie powinny pozostawać bez odpowiedzi. Tym 
bardziej tak istotne dla historii naszego regionu. 
W tym miejscu chciałem podziękować Pani Elżbiecie Wali-
górze za udostępnienie swojej pracy „Ludność Königszelt 
w latach 1929-1939”. Okazał się ona wspaniałym źródłem 
informacji o przedwojennej historii Jaworzyny Śląskiej. Pani 
Elżbieta wykonała tytaniczną pracę zbierając dane z wielu 
źródeł, w tym z przedwojennej jaworzyńskiej gazety „Köni-
gszelter Zeitung”. Przytoczone powyżej opracowanie było 
bazą dla niniejszego artykułu. Zebrane przez Panią Elżbie-
tę dane zostały zredagowane i uzupełnione o dodatkowe 
informacje, aby czytelnikowi łatwiej było przyswoić sobie 
wiedzę. Chciałbym też zastrzec, że przedstawione w arty-
kule informacje są faktami historycznymi, pozbawionymi 
oceny motywów działania władz i mieszkańców Königszelt. 

Dojście Hitlera do władzy
30 stycznia 1933 r. prezydent Niemiec, Paul von Hindenburg, 
powierzył Adolfowi Hitlerowi funkcję kanclerza. Do dzi-
siaj uważa się tę datę za początek budowy niemieckiego 
narodowosocjalistycznego totalitaryzmu, którego idee w 

konsekwencji przyniosły całemu światu cierpienia II wojny 
światowej. W tym samym roku NSDAP (Narodowosocjali-
styczna Niemiecka Partia Robotników ) została jedyną le-
galną partią w całej Rzeszy. 2 sierpnia 1934 r., po śmierci 
prezydenta Paula Hindenburga, Adolf Hitler nie ogłosił 
nowych wyborów prezydenckich. Na mocy przyjętej dzień 
wcześniej Ustawy o Naczelniku Rzeszy Niemieckiej (niem. 
Gesetz über das Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches), 
połączył urzędy prezydenta i kanclerza, przejmując ich 
kompetencje jako Wódz i Kanclerz Rzeszy w jednej oso-
bie. Kilkanaście dni później dni później w całych Niemczech 
przeprowadzono referendum, mające dodatkowo zatwier-
dzić polityczną pozycję Hitlera.

Wyniki referendum w Königszelt
Pytanie zadane w sierpniowym referendum brzmiało:
„Kancelaria Prezydenta Rzeszy jest połączona z urzędem 
Kanclerza. W konsekwencji wszystkie dotychczasowe upraw-
nienia Prezydenta Rzeszy przeszły na Führera i kanclerza Rze-
szy Adolfa Hitlera. On sam wyznacza swojego zastępcę. Czy 
Pan, Niemiec i Niemka, zgadzacie się z tym przepisem zawar-
tym w tej ustawie?”
Wyniki referendum z 19 sierpnia 1934 r. były jednoznacz-
ne. W skali całych Niemiec 88,1% poparło władzę Adolfa 
Hitlera. Przeciwko głosowało 9,9% biorących udział w gło-
sowaniu. Nieważnych głosów zanotowano 2%. Porażająca 
jednak okazała się frekwencja. W referendum wzięło udział 
95,7% uprawnionych Niemców.
A jak wypowiedzieli się mieszkańcy przedwojennej Jawo-
rzyny? Wybory w niemieckim Königszelt odbywały się w 
inny sposób, niż czynimy to aktualnie.  Miejscowość po-
dzielona była na dwa okręgi wyborcze. Kryterium podziału 
wyborców nie było jednak miejsce zamieszkania, a pierw-
sza litera nazwiska.  Osoby, których nazwiska zaczynały 
się na litery od A do K , oddawały swoje głosy w gospodzie 
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„Pruska Korona”, a od L do Z w gospodzie „Niemiecki Ce-
sarz” (obie działały przy dzisiejszej ul. Wolności).
Według danych podanych w lokalnej gazecie „Königszelter 
Zeitung” z dnia 21 VIII 1934 r. udział w referendum w Jawo-
rzynie wynosił 99% uprawnionych do głosowania, co okaza-
ło się wynikiem wyższym niż średnia w całych Niemczech. 
Większe także okazało się poparcie dla działań Adolfa Hi-
tlera. Aż 2179 osób, czyli 89,1% głosujących wypowiedziało 
się na „tak”. 218 głosujących, czyli 9% na „nie”. W referen-
dum zanotowano 47  głosów nieważnych (1,9%).

Chociaż historycy wskazują dzisiaj, że referendum wią-
zało się z powszechnym zastraszaniem wyborców, to na-
wet po uwzględnieniu manipulacji w procesie głosowania, 
wyniki jednoznacznie wskazują fakt, że Hitler miał popar-
cie ogromnej większości narodu niemieckiego. I jak widać 
miejscowość Königszelt nie była tutaj żadnym wyjątkiem. 
Dla porównania, w przedwojennych Świebodzicach na „tak” 
zagłosowało 84,6%, w Strzegomiu 84%, w Żarowie 91%, a w 
Świdnicy 87,8%.

Zmiana władz gminy Königszelt
W latach 1905-1930 przewodniczącym gminy (burmistrzem) 
był Max Hartel, który oprócz funkcji burmistrza, od 1908 
roku pełnił także rolę okręgowego dyrektora pożarnictwa. 19 
III 1930 roku zastąpił go 56 letni Paul Feige, członek Socjali-
styczno Demokratycznej Partii (SPD).
Po wyborczym zwycięstwie Narodowosocjalistycznej Nie-
mieckiej Partii Robotników (NSDAP), wszystkich przeciwni-
ków politycznych zastępowano swoimi ludźmi. I taki właśnie 
los spotkał Paula Fiege, który stał się obiektem polityczne-
go ataku NSDAP. Wysłano na niego skargę do pruskiego 
ministerstwa spraw wewnętrznych. W skardze opisano, że 
Fiege 20 września 1931 roku udzielił przyzwolenia na napad 
skierowany przeciw młodzieży z Hitler Jugend (nazistowska 
organizacja młodzieżowa). Skarżącym odmówiono jednak 
wszczęcia postępowania, gdyż nie przedstawiono wystar-
czających dowodów na to, że miał on przyczynić się do po-
bicia owej młodzieży.
Co jednak nie udało się NSDAP wcześniej, wypełniło się w 

1933 roku. Urząd Paula Feige w dniu 18 IV 1933 roku przejął 
Paul Gloger. Byłego burmistrza skazano na cztery miesiące 
więzienia za bezprawne wypłacenie sobie pensji w wysoko-
ści 400 RM z kasy urzędowej. Czy przewinienie to miało fak-
tycznie miejsce? A może stanowiło element gry politycznej 
NSDAP przeciwko burmistrzowi z SPD? Dzisiaj pozostaje to 
już tylko w sferze domysłów.
Nowy burmistrz, Paul Gloger od 1930 roku był członkiem na-
zistowskiej partii NSDAP i mieszkał w Świdnicy. W styczniu 
1932 roku wziął udział w trzytygodniowym kursie NSDAP w 
Monachium. Jako partyjnego działacza bez przeszkód moż-
na było umieścić go na stanowisku przewodniczącego gmi-
ny Königszelt jako „swojego człowieka”.
Paul Gloger w listopadzie 1937 roku został zmuszony do 
opuszczenia Jaworzyny. Odgórnym  rozkazem został prze-
niesiony do Chełmska Śląskiego (Schömberg). Zastępstwa 
za niego do czasu mianowania nowego burmistrza podjął 
się przewodniczący miejscowej grupy NSDAP Paul Vilhauer. 
Pełnił on tę funkcję do 31 stycznia 1938. Kolejnym nowym 
i zarazem ostatnim niemieckim burmistrzem Königszelt 
został  1 lutego 1938 roku 37 letni Ernst Wolf. Przybył on z 
Hausdorf (Jugów), z okręgu kłodzkiego, gdzie był przewod-
niczącym miejscowej grupy NSDAP. 
Jak widać, już od początku lat 30. XX wieku widać chęć 
przejmowania władzy przez nazistowską NSDAP, któ-
ra następnie konsekwentnie obsadzała „swoich ludzi” na 
istotnych stanowiskach.  Gmina Königszelt nie była w tym 
przypadku żadnym wyjątkiem. Podobne procesy przejmo-
wania i utrwalania władzy przez narodowosocjalistyczny 
totalitaryzm pochłaniały całe Niemcy. Jak powiedział Goeb-
bels: „Jeśli zdobędziemy władzę, nie oddamy Jej już nigdy, 
chyba, że zostaniemy wyniesieni z naszych gabinetów jako 
trupy” .

Budowa mieszkań
Budowa nowych osiedli mieszkaniowych była jednym ze 
znaków czasów Adolfa Hitlera. Duże inwestycje możliwe 
były dzięki poprawie sytuacji gospodarczej w Niemczech. 
Kraj wyszedł z kryzysu, a rozwój przemysłu, budowa dróg 
i przede wszystkim zbrojenia, napędzały gospodarkę i 
zmniejszały bezrobocie. W Jaworzyńskiej fabryce rosły za-
mówienia na porcelanę użytkową dla wojska, a co się z tym 
wiąże zakład zwiększał liczbę pracowników.
Inwestycje narodowosocjalistycznego państwa niemieckie-
go nie ominęły także przedwojennej Jaworzyny Śląskiej . W 
nowych budynkach miano lokować „zasłużonych towarzy-
szy” walki o władzę. Zwracano uwagę na robotników, ale 
z zastrzeżeniem „niemieckiego obywatelstwa” i aryjskiego 
pochodzenia. Nagradzano ludzi politycznie godnych zaufa-
nia, zdrowych i rasowo „wartościowych”.
W 1934 roku rozpoczęto budowę dziesięciu domków „bliź-
niaków” dla 20 rodzin przy ulicy Wolności, w kierunku wsi 

» Königszelter Zeitung z 1934 r., W nagłówku „Apel Ministra Rzeszy 
ds. Oświecenia Publicznego i Propagandy”. fot.: Labiryntarium.pl
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Czechy, na terenie zakupionym od gminy Piotrowice. Osie-
dleńcy mieli za nie płacić rocznie 205 marek. Domki stawia-
no z solidnych materiałów, masywne mury, cegła, murowa-
ne było także poddasze. Budowę ukończono w 1935 roku.

W Königszelt powstało także inne osiedle domków, finanso-
wane przez organizację pomocniczą nazistowskiej NSDAP, 
N.S. Kriegsopferversorgung GMBH, z siedzibą w Berlinie. 
Inwestycja przy Hindenburgstrasse (dzisiaj ul. R. Traugutta) 
rozpoczęta została w 1936 roku, a pierwsi lokatorzy wpro-
wadzili się do swoich domostw już w rok później. Czter-
naście domków jednorodzinnych zostało zaprojektowane 
przez biuro architektoniczne Willi Pätzold’a z Wałbrzycha 
(dzisiejsze numery od 4 do 17).

Zmiany nazw ulic
Po dojściu hitlerowców do władzy zmieniano także nazwy 
ulic na takie, które były związane z narodowosocjalistycz-
nym nazistowskim patriotyzmem. Dzisiejsza ulica Jana 
Pawła II w okresie przedwojennym nazwana została Gene-
ral Litzmann Straße, od Karla Liztmanna, pruskiego genera-
ła-weterana I wojny światowej.  Liztmann aktywnie wspie-
rał narodowosocjalistyczną partię NSDAP w jej dojściu do 
władzy i od 1930 r. był jej członkiem. W 1934 r. został powo-
łany także do hitlerowskiej Pruskiej Rady Państwa.

Przedwojenną ulicę Hauptstraße (dzisiaj ul. Wolności) w 
marcu 1938 r. przemianowano na Straße der SA, na chwa-
łę Sturmabteilung, czyli nazistowskiej bojówki, Oddziałów 
Szturmowych NSDAP.
Plac przed dworcem kolejowym, dzisiejszy park w Jawo-
rzynie Śląskiej, nazwano imieniem Franza Beckera. Był to 
członek NSDAP i jej bojówki SA, który 20 lutego 1932 roku 
został zastrzelony w pobliskim Żarowie, podczas starcia z 
bojówką partii komunistycznej.

Jak widzimy, w latach 30. XX wieku gmina Königszelt nie 
oparła się narodowosocjalistycznej hitlerowskiej ideologii. 
Władze miejscowości były powoływane wprost z partyj-
nego klucza NSDAP.  Wyniki referendum z sierpnia 1934 r. 
wskazują na ochoczą i gorącą reakcję większości miesz-
kańców na perspektywę nazistowskich rządów, które przy-
niosły im korzyści w postaci inwestycji mieszkaniowych. 
Gmina Königszelt podobnie jak całe Niemcy poddała się 
polityce Adolfa Hitlera, efektem której były między innymi 
zmiany nazw ulic. Ale jak reagowali mieszkańcy tego prze-
mysłowego miasteczka? Czy celebrowali nową narodowo-
socjalistyczną rzeczywistość? O tym już niedługo w drugiej 
części artykułu.

Sylwester Bartczak

» Plan osiedla domków przy Hindenburgstraasse (dzisiaj ul. R. Trau-
gutta) Königszelt, przedwojenna Jaworzyna Śląska

» Franz Becker Platz, przedwojenna Jaworzyna Śląska. Dzisiaj park 
przed dworcem kolejowym. 
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Powrót z zesłania – z Kazachstanu do Jaworzyny Śląskiej

W latach 1940-1941 władze Związku Socjalistycznych Repu-
blik Radzieckich, na okupowanych ziemiach II Rzeczypospo-
litej przeprowadziły szerokie akcje deportacyjne. Szacuje 
się, że tylko w tych dwóch latach przymusowo wysiedlono i 
wywieziono około 300 tysięcy osób. Wśród osób, które zo-
stały w ten sposób potraktowane przez sowiecki reżim zna-
leźli się też późniejsi mieszkańcy Jaworzyny Śląskiej. Jedną 
z takich osób była Olga Wliszczak. Jako czternastoletnia 
dziewczyna została w 1940 roku, wraz z rodziną, zesłana na 
stepy Kazachstanu.

Dzieciństwo
Olga Żułkowska urodziła się w 1926 roku w Grzymałowie 
(obecnie Ukraina, obwód tarnopolski). Jej ojciec, Leon Żuł-
kowski osierocił bohaterkę naszej historii w niecałe cztery 
lata po jej narodzinach. Rok później matka Włodzimiera po-
ślubiła Józefa Racławskiego i zamieszkała w Chorostkowie, 
gdzie przyszła na świat jej przyrodnia siostra, Ludmiła.

Szkołę podstawową ukończyła w czerwcu 1939 roku i otrzy-
mała promocję do gimnazjum. Plany na dalszą naukę i 
spokojne życie pokrzyżował wybuch II Wojny Światowej. 
Ojczym Olgi, Józef Racławski był w tym czasie funkcjonariu-

szem Policji Państwowej w Chorostkowie. Odznaczony Me-
dalem Pamiątkowym za udział w wojnie polsko-bolszewic-
kiej weteran został pojmany przez wojska radzieckie, które 
wkroczyły 17 września 1939 roku do Polski. Razem z innymi 
polskimi jeńcami wojennymi trafił do obozu jenieckiego w 
Ostaszkowie i w kwietniu 1940 r. został rozstrzelany w piw-
nicach więzienia Obwodowego Zarządu NKWD w Twerze.

Wysiedlenie do Kazachstanu
Osamotnione Matka Włodzimiera z córkami Olgą i Ludmiłą, 
13 kwietnia 1940 r. zostały wywiezione z Chorostkowa na Sy-
bir. Podczas akcji wysiedleńczej powstało ryzyko, że czter-
nastoletnia Olga trafi w domu dziecka, gdyż nosiła inne 
nazwisko niż matka. Aby tego uniknąć, matka Olgi podała 
radzieckim urzędnikom nazwisko jej ojczyma – Racławska. 
Po długiej podróży kobiety trafiły do Kazachstanu, do wsi 
Kamionka w powiecie Kokpekty, okręg Semipałatyński.

Praca w kołchozie
Kobiety zostały zakwaterowane we wsi Kamionki, znajdują-
cej się w rejonie Kokpekty, w okręgu Semipałatyńskim. Olga 
razem z matką zostały zmuszone do niewolniczej pracy w 
kołchozie „Krasnyj Arjoł”. Sprawując jednocześnie opiekę 

» Komunia Święta małej Olgi, Chorostków, 1936 r.

» Józef Racławski, zamordowany przez NKWD w 1940 r.
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nad kilkuletnią Ludmiła, obie pracowały w gospodarstwie 
rolnym w spichrzach oraz przy pracach polowych przez po-
nad pięć lat. Szeroki step oddzielał je od dawnej Polski, do 
której nie było już powrotu. Jednym punktem na horyzoncie 
była góra Tała Goj i majaczące w oddali pasma gór Ałtaj-
skich.

Powrót do Polski
Szansa na powrót do Polski pojawiła się w 1946 roku. Moż-
liwość repatriacji dawała umowa podpisana 6 lipca 1945 
r. w Moskwie przez przedstawicieli rządów Polski i ZSRR. 
Zesłańcy otrzymali szansę na powrót do ojczyzny, choć w 
ogromnej większości już nie na swoje ojcowizny i do daw-
nych majątków. Po załatwieniu odpowiednich formalności i 
uzyskaniu zezwolenia na wyjazd z ZSRR, prawie dwudzie-
stoletnia Olga razem z Mamą i siostrą powróciły do Polski.
Rodzina przekroczyła granicę polsko-radziecką 27 maja 1946 
r. Jak wynika z zaświadczenia wydanego przez Polsko-Ra-
dziecką Komisję do spraw ewakuacji, dzień później w Lu-
blinie, Pani Olga pobrała zapomogę w kwocie 200 złotych. 
Trzy dni później rodzina dostała się do Bydgoszczy. Stam-
tąd skierowano ją do Jawornika Świdnickiego, czyli dzisiej-
szej Jaworzyny Śląskiej. Według własnoręcznie spisanego 
przez Panią Olgę życiorysu wynika, że do Jaworzyny Ślą-
skiej dotarła 15 czerwca 1946 r. Na zaświadczeniu widnieje 
adnotacja „Osiedlono w powiecie Świdnica gm. Konigszelt”. 
Zaledwie kilka dni później Pani Olga rozpoczęła pracę w 
Państwowej Fabryce Porcelany w Jaworzynie Śląskiej. 28 
grudnia 1948 r. w Urzędzie Gminy Jaworzyna Śląska za-
warła związek małżeński ze Zbigniewem Wliszczakiem. Jej 
nowe życie, podobnie jak wielu przesiedleńców potoczyło 
się już na Ziemiach Odzyskanych, w Jaworzynie Śląskiej.

Artykuł na podstawie materiałów otrzymanych  
od Pana Zdzisława Wliszczaka.

Sylwester Bartczak

» Zaświadczenie, zgoda na powrót do Polski, 1946 r.

» Fotografia ze ślubu Pani Olgi i Zbigniewa Wliszczaka, Jaworzyna Śląska, 1948 r.
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Pocztówka – Gruss aus Puschkau (Pastuchów), 1909 r.

Fotografie – Remont kościoła parafialnego w Jaworzynie Śląskiej, 1965 r.

ROK

ROK

OPIS

OPIS

1909

1965

Pocztówka (reprodukcja). Pocztówka z 
Puschkau, czyli przedwojennego Pastuchowa 
(gm. Jaworzyna Śląska), wysłana w 1909 
roku. Na pocztówce wykonanej metodą lito-
grafii przedstawiono między innymi budynki 
kościoła katolickiego z XIII wieku, kościół 
ewangelicki (nieistniejący dzisiaj), cukrownię 
Fabrik von Kramsta & Söhne in Puschkau, 
pomnik poległych Krie-
gerdenkmal, dom diakonal-
ny, piekarnię i dom handlowy 
Carla Bergera. 
Pocztówka wydana została 
przez wydawnictwo  

Fotografie (reprodukcje). Na zdjęciach przed-
stawiono remont kościoła parafialnego w 
Jaworzynie Śląskiej. Malowanie wnętrza 
świątyni trwało od września, do końca  
1965 roku. W ramach prac budowlanych zain-
stalowano także nagłośnienie oraz centralne 
ogrzewanie. 
źródło: B. Świżewska „Ksiądz Jan Czajka i 
jego parafia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP 
w Jaworzynie Śląskiej”,  2007

Verlag v. M. Friedländer, Breslau (Wrocław).
Pocztówkę przekazał Pan Roman Wojtacha.
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Mapy – Plan zagospodarowania przestrzennego Königszelt, 1925

ROK

OPIS

1925

Mapa (reprodukcja). Plan zagospodarowania 
przestrzennego (niem. Besiedlung [Bau-
zonen] Plan) dla miejscowości Königszelt, 
pochodzący z 1925 roku. Koncepcja została 
przygotowana dla przedwojennej Jaworzyny 
Śląskiej, przez powstałe w 1919 r. Towarzy-
stwo Schlesische Heimstätte. Towarzystwo 
działało na rzecz rozwoju i rozwiązywania 
problemów mieszkaniowych małych miaste-
czek i wsi Dolnego Śląska. Dokument dato-
wany jest na 20 czerwca 1925 r., wydany we 
Wrocławiu.
Skróty użyte na dokumencie:
Kgr. – Kiesgrube, wyrobisko żwiru, kopalnia 
piasku
Khf. – Kirchhoff, cmentarz

Zgl. – Ziegelei, cegielnia
Bhf. – Bahnhoff, dworzec kolejowy
B.W. – Bahnwärter– dróżnik, przejazd kolejowy
Sch. – Scheune, stodoła
Was. – Wasseraufnahme, ujęcie wody
Porz. Fbr. – Porzellan Fabrik, fabryka porcelany
Spiritus Fbr. – Spiritus Fabrik, gorzelnia
Kol. Zedlitz – Kolonie Zedlitz, Kolonia Pasieczna
Busch M. – Buschmühle, młyn wodny
Burgs B. – Burgs Berg, wzgórze zamkowe (grodzisz-
cze)
Dokument – źródło własne
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Fotografia – Szkolna kadra piłki nożnej Zasadniczej Szkoły Kolejowej  
w Jaworzynie Śląskiej, 1998 r.

ROK

OPIS

1998

Fotografia (reprodukcja). Na zdjęciu szkolna 
drużyna piłki nożnej Zespołu Szkół Kole-
jowych w Jaworzynie Śląskiej. Fotografię 
wykonano 17.11.1998 r. 
Fotografia – źródło własne

Fotografie – Umieszczenie wędrownego obrazu Matki Boskiej w jaworzyńskiej kaplicy

ROK

OPIS

1969

Fotografie (reprodukcje). 12 stycznia 1969 r.  
w kaplicy, przy ul. Westerplatte w Jaworzynie 
Śląskiej, umieszczono wędrowny obraz Matki 
Boskiej Częstochowskiej. W tym samym dniu 
kaplica podczas wieczornej mszy otrzymała 
tytuł Matki Boskiej Częstochowskiej.
źródło: B. Świżewska „Ksiądz Jan Czajka  
i jego parafia pw. św. Józefa 
Oblubieńca NMP w Jaworzy-
nie Śląskiej”, 2007
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Fotografie – Janina Prusek-Stachowicz z Jaworzyny Śląskiej

ROK

OPIS

197X

Janina Prusek-Stachowicz, wokalistka ope-
rowa, pochodząca z Jaworzyny Śląskiej. 
Pierwsze wokalne doświadczenie oraz naukę 
zdobywała w latach siedemdziesiątych. 
Zaczynała od chórku kościelnego który na 
początku prowadził ksiądz Jan Czajka i Pani 
Marysia – katechetka z jaworzyńskiej parafii. 
To oni zwrócili uwagę na jej głos. W Szkole 
Podstawowej śpiewała w chórze a następnie 
w zespole wokalnym. Do szkolnego zespołu 
dostała się dzięki „interwencji” koleżan-
ki – Grażyny Seiffert. Uczęszczała także na 
zajęcia wokalne w Domu Kultury „Kolejarz” w 
Jaworzynie Śląskiej. 
Laureatka i finalistka wielu konkursów na 
szczeblu wojewódzkim i krajowym. W latach 
1976-79 była jedną z laureatek eliminacji 
wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu 
Piosenki Radzieckiej, a także wraz z zespo-
łem „Grażynki” finalistką Ogólnopolskiego 
Konkursu Piosenki Żołnierskiej. Ukończyła 
Szkołę Muzyczną w Wałbrzychu, a następnie 
Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie 
prof. Heleny Łazarskiej.
W roku 1984 otrzymała pierwsza nagrodę 
w konkursie muzyki meksykańskiej imienia 
Manuellle Ponce’a, organizowanym przez 
Ambasadę Meksyku w Warszawie. Dokonała 
nagrań archiwalnych z koncertów w Radio 
oraz Telewizji Kraków i w Warszawie (1984-

1987). Pod koniec lat osiemdziesiątych występowała z 
Filharmonią Krakowską. Śpiewała z Zespołem Aka-
demii Bachowskiej pod kierunkiem prof. dyrygenta 
Helmutha Rillinga.
Od 1987 roku mieszka w Szwecji. W Sztokholmie jej 
wokalnym pedagogiem była prof. Kerstin Meyer Pani 
Janina kontynuowała swoją aktywność koncertową z 
wieloma zespołami. Z radio-symfonicznym zespołem, 
pod kierunkiem Inger Nordebo Dalqvist, występowała 
między innymi w ojczyźnie, na koncertach w Krakowie 
oraz Bochni. A w Lidingö z orkiestrą pod kierunkiem 
Gustawa Asplunda. Prowadzi nadal działalność kon-
certową jest też nauczycielem muzyki – naucza gry 
na pianinie oraz jest instruktorem śpiewu.
Fotografie i informacje – Hieronim Fa-
biś, Janina Prusek-Stachowicz, źródło 
własne
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Dokument – Rachunek z młyna Sternmühle w Zedlitz (Pasieczna)

Fotografia – Szkolna reprezentacja piłki ręcznej, Jaworzyna Śląska, 1965

ROK

ROK

OPIS

OPIS

1935

1965

Dokument (oryginał). Rachunek z młyna 
wodnego Alfreda Sterner’a (*28.03.1901, † 
04.02.1984), w miejscowości Zedlitz, czyli 
przedwojennej Pasiecznej. Dokument posia-
da adnotację z datą 2 lipca 1935 r. Według 
informacji zawartych na dokumencie, działal-
ność gospodarcza Alfreda Sterner’a obej-
mowała młyn, piekarnię oraz gospodarstwo 
rolne. Właśnie od nazwiska mistrza piekar-
skiego wzięła się nazwa przedsiębiorstwa: 
Sternmühle. Firma posiadała kontakt telefo-
niczny, numer 33 w miejscowości Königszelt. 
Rachunki bankowe prowadzone były w 
Kreisbank Schweidnitz i Kreisbank Striegau, 
przekazy pocztowe realizowane były na 
konto numer 37624 prowadzone przez Urząd 
Pocztowy we Wrocławiu. 
Po II Wojnie Światowej młyn oraz piekarnię 
prowadziła Spółdzielnia „Samopomoc Chłop-
ska” ze Stanowic. W 1951 roku w budynku 
wybuchł pożar, który zniszczył większość 
przedsiębiorstwa. Powstałe szkody były tak 
znaczące, że Spółdzielnia zdecydowała, aby 
rozebrać resztki budynku. 
Przedwojenny właściciel młyna z Zedlitz, 
Alfred Sterner, nie zakończył swojej działal-
ności. W 1951 roku przejął XIV-wieczny młyn 
wodny w miejscowości Neumühle/Elster 
(Turyngia, Niemcy).  

Fotografia (reprodukcja). Na zdjęciu reprezen-
tacja piłki ręcznej Szkoły Podstawowej nr 2 
w Jaworzynie Śląskiej. Fotografię wykonano 
15 czerwca 1965 roku. Szkolna reprezentacja 
wzięła udział w Powiatowych zawodach w 
Świdnicy, na których reprezentacja szkoły 
zdobyła I miejsce. Najlepsi 
zawodnicy: T. Karolczak, R. 
Mrożek, J. Gądek, M. Bielec-
ki, S. Kruszyński, Z. Pruc, H. 
Radziszewski.
Fotografia – źródło własne.

Potomkowie Pana Alfreda kontynu-
ują rodzinne, młynarskie tradycje do 
dzisiaj, już w szóstym pokoleniu.
Dokument przekazał Pan Roman 
Wojtacha.
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Fotografia – Remont drogi w Piotrowicach Świdnickich

Pocztówka – Widokówka z Tschechen (Czechy)

ROK

ROK

OPIS

OPIS

195X

1935

Fotografia (reprodukcja). Na zdjęciu remont 
drogi w miejscowości Piotrowice Świdnickie, 
gmina Jaworzyna Śląska. Fotografię wykona-
no najprawdopodobniej w latach pięćdziesią-
tych XX wieku.
Fotografia – Archiwalna strona internetowa 
Piotrowic Świdnickich, www.
piotrowice.info. Prowadzona 
w latach 2006-2012 przez 
Bogusława Pawłowskiego, 
Stanisława Dybła i Mate-
usza Nowaka.

Widokówka (oryginał). Widokówka z Tsche-
chen, czyli przedwojennej miejscowości 
Czechy, w gminie Jaworzyna Śląska. Na gór-
nym zdjęciu widoczna główna droga we wsi, 
wieża niedokończonego kościoła ewangelic-
kiego, a także budynek browaru i karczmy A. 
Hornig’a „Zur alten Brauerei” (pol. „W starym 
browarze”). Na dole widoczne wnętrze lokalu, 
który obecnie funkcjonuje jako świetlica 
wiejska. Tekst na widokówce 
w języku niemieckim, pismo 
odręczne, nieprzetłumaczo-
ne. 
Pocztówkę przekazał Pan 
Roman Wojtacha.
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Fotografia – Na żwirowni w Jaworzynie Śląskiej, 1961 r.

Fotografie – Pochód pierwszomajowy w Jaworzynie Śląskiej, 1978

ROK

ROK

OPIS

OPIS

1961

1978

Fotografia (reprodukcja). Akwen po kopalni 
żwiru w Jaworzynie Śląskiej. 
Fotografię przekazał Pan Roman Wojtacha.

Fotografie (reprodukcje). Fotografie przed-
stawiające pochód z okazji Święta Pracy w 
Jaworzynie Śląskiej. 1 maja 1978 roku przed 
Szkołą Podstawową nr 2 w Jaworzynie Ślą-
skiej odbył się uroczysty wiec z udziałem 
władz gminy, przedstawicieli szkół, zakładów 
pracy, klubów sportowych, organizacji spo-
łecznych i mieszkańców. Pochód przeszedł 
przed trybuną honorową, zlokalizowaną przy 
wejściu do parku, przed dworcem kolejowym, 

przy ul. 1 Maja. 
Święto Pracy było jednym z najważniejszych 
świąt w PRL-u. Organizowane tego dnia 
pochody pierwszomajowe były odgórnie 
planowane. Uroczystości miały upamiętniać 

ważne wydarzenia dla środowiska 
robotniczego oraz były nieodłącznym 
elementem propagandy PRL. 
Fotografie – źródło własne



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

Fotografia – Wnętrze kościoła ewangelickiego w Piotrowicach Świdnickich

Fotografia – Klasa VII a, SP nr 2 w Jaworzynie Śląskiej, rok szkolny 1963/64

Fotografia – Drużyna piłkarska LZS Piotrowice wraca z meczu w Nowicach

ROK

ROK

ROK

OPIS

OPIS

OPIS

przed 1945

1963/64

195X

Fotografia (reprodukcja). Na zdjęciu wnętrze 
nieistniejącego dzisiaj kościoła ewangelickie-
go w Piotrowicach Świdnickich (niem. Peter-
witz). Świątynia wybudowana została pod 
koniec XIX wieku. Po II Wojnie Światowej, pod 
koniec lat pięćdziesiątych, została rozebrana.
Fotografia – Archiwalna strona internetowa 
Piotrowic Świdnickich, www.
piotrowice.info. Prowadzona 
w latach 2006-2012 przez 
Bogusława Pawłowskiego, 
Stanisława Dybła i Mate-
usza Nowaka.

Fotografia (oryginał). Na zdjęciu uczniowie 
klasy VII a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Jaworzynie Śląskiej. Rok szkolny 1963/64. 
Fotografia pochodzi z prywatnego archiwum 
wieloletniego Kierownika Szkoły – Pana Le-
onarda Rzewuskiego (najniż-
szy rząd, w środku).
Fotografię przekazał Pan 
Hieronim Fabiś.

Fotografia (reprodukcja). Na zdjęciu drużyna 
piłkarska Ludowego Zespołu Sportowego 
Piotrowice Świdnickie wraca z meczu w 
Nowicach. Prawdopodobnie lata pięćdziesią-
te XX wieku. Fotografia – Archiwalna strona 
internetowa Piotrowic Świd-
nickich, www.piotrowice.
info. Prowadzona w latach 
2006-2012 przez Bogusława 
Pawłowskiego, Stanisława 
Dybła i Mateusza Nowaka.
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Widokówka przedstawia dworzec 
kolejowy przy ul. Bahnhoffstrasse 
(dzisiaj ul. 1 maja). Na pocztówce 
odręczne pismo w języku niemieckim, 
tekst nieprzetłumaczony. 
Pocztówka – źródło własne.

Pocztówka – Dworzec kolejowy w Königszelt (Jaworzyna Śląska), 1943 r.

Fotografia – Klub Rolnika w Witkowie, lata osiemdziesiąte XX wieku.

ROK

ROK

OPIS

OPIS

1943

198X

Pocztówka (reprodukcja). Widokówka nadana 
12 stycznia 1943 roku na poczcie w Königszelt, 
czyli w przedwojennej Jaworzynie Śląskiej. 

Fotografia (reprodukcja). Fotografia wyko-
nana w latach osiemdziesiątych XX wieku. 
Klub Rolnika w miejscowości Witków (gmina 
Jaworzyna Śląska).
Fotografia – R. Len „Kronika Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska”
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Fotografie – Aleksander Dyżewski (1914-
1994). Oficer kampanii wrześniowej, dowodził 
oddziałem artylerii. Lata wojenne spędził w 
obozie II C Woldenberg. Ukończył studia eko-
nomiczne. Jego specjalnością był przemysł 
porcelanowy. W latach 1963-1972 kierował 
fabryką porcelany „Karolina” w Jaworzynie 
Śląskiej.
Działacz sportowy. Po wojnie razem z Felik-
sem Żelazko, w 1946 r. założył Klub Sportowy 
„Budowlani” w Jaworzynie Śląskiej. Był jego 

pierwszym prezesem wspólnie z Marianem 
Doblerem. W 1972 roku został odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. W tym samym roku otrzymał odzna-
kę „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” 
przyznaną przez Główny Komitet Kultury 
Fizycznej i Turystyki.
Fotografie – źródło własne, rodzina Pani Ma-
rii Michalak

Fotografie – Aleksander Dyżewski, dyrektor ZPS Karolina Jaworzyna Śląska

ROK

OPIS

1963-1972
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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.

Fotografia – Rysunek radzieckiego czołgu w Piotrowicach Świdnickich

Fotografia – Otwarcie świetlicy wiejskiej w Czechach, 1976 r.

ROK

ROK

OPIS

OPIS

1945+

1976

Fotografia (reprodukcja). Rysunek radziec-
kiego czołgu, z lufą skierowaną w kierun-
ku zachodnim, z napisem „В ПЕРОД НА 
БЕРЛИН” („Naprzód na Berlin”), na ścianie 
budynku nr 25 w Piotrowicach Świdnickich 
(gmina Jaworzyna Śląska). Według prze-
kazów rysunek wykonany przez żołnierzy 
radzieckich w czasach II Wojny Światowej.
Fotografia – Maciej Frączek 
„Zbiór wiadomości z historii 
wsi od połowy XII wieku do 
początku XXI wieku”, Świdni-
ca 2006 r., dzięki uprzejmości 
B. Pawłowskiego.

Fotografia (reprodukcja). Fotografia wykona-
na w 1976 r. w miejscowości Czechy (Gmina 
Jaworzyna Śląska) podczas otwarcia świe-
tlicy wiejskiej. W uroczystości udział wzięli: 
Naczelnik Miasta i Gminy Bogdan Woźniak 
(pierwszy od prawej), I sekretarz KMG w 
Jaworzynie Zygmunt Zuchowski (drugi od 
prawej), ówczesny sołtys wsi Jan Wójcik, pra-
cownicy Urzędu Miasta i Gminy Jaworzyna 
Śląska, mieszkańcy Czech. 
Budowa świetlicy kosztowała 
820 tys. zł; z funduszu gmin-
nego – 530 tys., a reszta od 
rolników i w formie czynów 
społecznych.  

Obiekt posiada duża salę, scenę, balkon, szatnię  
i bufet.
Fotografia – źródło własne.


