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Königszelt przed II wojną światową. Brunatna rzeczywistość? Część II

W przedwojennej Jaworzynie Śląskiej działało wiele orga-
nizacji społecznych. Niemiecka ludność Königszelt chętnie 
zrzeszała się w różnego rodzaju formalne bądź nieformalne 
stowarzyszenia. Funkcjonowały tutaj różnorodne towarzy-
stwa finansowe, organizacje weteranów I wojny światowej, 
miłośników łowiectwa, hodowli zwierząt futerkowych. Dzia-
łały orkiestry, zespoły muzyczne i teatralne, organizacje 
promujące sport, czy kluby miłośników pieszych wycieczek.
Oprócz towarzystw społecznych, sportowych i kultural-
nych w Jaworzynie występowały również partie polityczne. 
Po dojściu Adolfa Hitlera do władzy w 1933 roku wszyst-
kie zostały jednak rozwiązane. Legalną pozostała jedna 
partia NSDAP. Sieć organizacji nazistowskich oplotła całe 
niemieckie społeczeństwo, wypełniając prawie każdą dzie-
dzinę działalności. Jakie hitlerowskie organizacje działały w 
Königszelt?

Związki zawodowe
Wolne związku zawodowe (ADGB)  rozwiązano w Niem-
czech 2 maja 1933 roku. Ich  majątek został skonfiskowany 
a struktury związkowe włączono do działającej pod patro-
natem NSDAP organizacji związkowej, Niemieckiego Frontu 
Pracy (DAF). Na czele tej organizacji stanął Robert Ley. Ad-
olf Hitler oraz Ley obawiali się niezadowolenia robotników 
z rozwiązania organizacji związkowych, więc DAF stworzo-
no jak korporację związkową, w której działało 18 wspól-
not według funkcjonujących gałęzi przemysłu. DAF szybko 
przeobraziła się w propagandową tubę służącą interesom 
nazistowskiej partii. Jej celem — jak głosił „Apel do wszyst-
kich Niemców w wieku produkcyjnym” było „wychowanie 
wszystkich pracujących Niemców w duchu narodowosocja-
listycznego państwa i  narodowosocjalistycznego sposobu 
myślenia”.
W Königszelt w styczniu 1934 roku liczba członków DAF 
wynosiła 116 osób. W tym samym roku, 24 sierpnia dele-

gacje fabryki porcelany oraz węzła kolejowego dostąpiły 
„zaszczytu” prezentowania sztandarów DAF podczas defi-
lady we Wrocławiu. Z tej okazji fabryka porcelany wypro-
dukowała także okolicznościową porcelanową przypinkę. W 
styczniu 1935 roku fabrykę porcelany odwiedził sam prze-
wodniczący DAF, Robert Ley. Podczas wizyty otworzył nowe 
pomieszczenia służące organizacji związkowej. Na zakła-
dowym placu załoga fabryki wysłuchała prawie godzinne-
go przemówienia przywódcy DAF.

» Porcelanowa plakietka „Pochód DAF – Breslau 26.8.1934 w zbio-
rach Żarowskiej Izby Historycznej
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Aby poprawić wizerunek i odbiór społeczny, przy DAF za-
wiązano „Kraft durch Freude”, co tłumaczyć można „siła 
przez radość”. Organizacja miała działać na rzecz niemiec-
kich robotników i pracowników umysłowych, zapewniając 
im wypoczynek, udział w imprezach sportowych i kultu-
ralnych. W Jaworzynie Kraft durch Freude działało od 1933 
roku. Miejscowi obywatele mogli skorzystać z tańszych bi-
letów na pociągi w lecie i zimie, aby móc wyjechać w Sudety 
lub np. do Berlina w celu zobaczenia Adolfa Hitlera. Warto 
wspomnieć, że dzisiejsza marka samochodów Volkswagen 
to wynik inicjatywy DAF i KdF, w wyniku której miał powstać 
„samochód dla ludu”. Ostatecznie, choć produkcję Volkswa-
genów rozpoczęto w 1939 r., żaden egzemplarz nie dotarł do 
zwykłego ludu, a środki finansowe, pochodzące między in-
nymi ze składek członków DAF i KdF oraz zaliczek na poczet 
zakupu aut zostały sprzeniewierzone. Fabryka Volkswage-
na jeszcze w tym samym roku przestawiła się na produkcję 
pojazdów dla niemieckiej nazistowskiej armii.

Kursy i szkolenia
Niemiecki Front Pracy przyciągał nowych członków na wiele 
sposobów. W Königszelt, we wrześniu 1934 roku, DAF roz-
począł cykl kursów wieczorowych.  Prowadził je miejsco-
wy oddział Niemieckiej Wspólnoty Urzędniczej (Deutsche 
Angestelltenschaft Ortsgruppe Königszelt). Prowadzono 
zajęcia dla młodzieży z: robienia zwięzłych notatek, ma-
szynopisania, układania pism reklamowych i prawnych. 

Dla dorosłych, w sobotę odbywały się kursy ekonomiczne: 
księgowości, bankowości, giełdy, ekonomiki handlu. Organi-
zowano także wykłady, na których poruszano takie tematy 
jak: „Niemiecka porcelana w światowym handlu kiedyś  i 
teraz” przedstawiony przez dyrektora fabryki porcelany – 
Ernsta Gramẞa, ,,Sprawozdanie z podróży do Indii”, doktora 
medycyny i filozofii Ernsta Rukopa. Przewodniczący gminy 
Paul Gloger poprowadził prelekcję na temat „Zadania gmi-
ny w państwie narodowosocjalistycznym” , a miejscowy na-
uczyciel Emil Pflaumann przedstawił wykład na temat „Śre-
dniowieczny handel w Europie Wschodniej”. W kolejnych 
latach lokalny oddział DAF zorganizował kursy zawodowe: 
maszynopisania, księgowości, rysunku i pisma techniczne-
go oraz języka angielskiego.

Inne organizacje
Od 1 grudnia 1936 roku na mocy ustawy o Hitlerjugend, nie-
miecka młodzież i dzieci Od marca 1939 roku zaś do pełnie-
nia służby w „Młodzieży Hitlera” zobowiązani byli wszyscy 
młodociani Niemcy. Rodzice, którzy próbowali powstrzymać 
swoich podopiecznych od służby w Hitlerjugend karani byli 
grzywną lub więzieniem. Organizacja promowała kult silnej 
i zdrowej germańskiej rasy. Duży nacisk kładziono na ćwi-
czenia fizyczne i wojskowe połączone z wpajaniem dyscy-
pliny i rozbudzaniem kultem jednostki. Dodatkowo, wszyst-
kie dziewczęta obowiązkowo przynależały do Związku 
Niemieckich Dziewcząt (niem. Bund Deutscher Mädel). Na 
czele tych organizacji w 1933 roku stanął Baldur von Schi-
rach jako „wódz młodzieży Rzeszy”.
Dorosłe kobiety od 1933 roku zrzeszało narodowosocjali-
styczne ugrupowanie: NS — Frauenschaft (Narodowosocja-
listyczna Wspólnota Kobiet. W 1934 roku organizacja ta w 
Königszelt zrzeszała aż 120 pań. Członkinie zajmowały się: 
prowadzeniem ochronki dla dzieci  i gotowaniem posiłków 
dla mężczyzn z miejscowego S.A., podczas różnych uro-
czystości. Udzielały się także np. z okazji urodzin Hitlera, 
kiedy np. przyrządziły 400 posiłków dla najbardziej potrze-
bujących. Gdy führer gościł we Wrocławiu, szkolne dzieci 
z Jaworzyny, dostały 700 posiłków i zdjęcia z wizerunkiem 
Adolfa Hitlera. Panie uczyły się także udzielania pierwszej 
pomocy, gotowania i szycia. Samodzielnie szyły i dziergały 
ubrania dla: dzieci, członków Hitlerjugend i S.A. Pomagały w 
akcji pomocy zimowej, czyli Winterhilfswerk des Deutschen 
Volkes (pol. zimowa pomoc ludności niemieckiej), prowa-
dzonej przez lokalny oddział w Königszelt. Fundacja, będąca 
organem pomocniczym hitlerowskiej NSDAP, zbierała datki, 
które służyły pomocy socjalnej. Potrzebujący otrzymywa-
li między innymi kupony na zakup węgla, ziemniaków lub 
inne wydatki rzeczowe. Przykładowo, w roku 1936, rodzina 
uprawniona do opieki, posiadająca trójkę dzieci otrzymała: 
do trzynastu kuponów na paliwo, 200 kg ziemniaków, ku-
pony na żywność o wartości 30 RM, 5 kuponów na odzież 
lub jedzenie oraz paczki na Boże Narodzenie i Wielkanoc. 

» Sygnatura Porzellanfabrik Königszelt z symbolem DAF
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Posiłki serwowano w nieistniejącej dziś hali gimnastycznej 
przy Wilhelmstrasse (dzisiaj ul. Westerplatte).  Kobiety z 
tego ugrupowania pełniły pożyteczne funkcje, jednocześnie 
będąc jednak narzędziem w szerzeniu propagandy nazi-
stowskiej.

Osobne organizacje posiadali urzędnicy, nauczyciele i inne 
grupy zawodowe. Wszystkie jednak łączył jeden przymiot-
nik: „narodowosocjalistyczne”. Nadrzędnym celem wszyst-
kich organizacji była nazistowska indoktrynacja społe-
czeństwa. Zjednoczenie różnych ruchów społecznych pod 
jednym  szyldem służyło też ścisłemu nadzorowi nad spo-
łeczeństwem.

Święta i rocznice w Königszelt
Za rządów NSDAP w całych Niemczech uroczyście obcho-
dzono Dzień Matki i Przesilenia Wiosennego oraz Święto 
Pracy. Najbardziej fetowanymi rocznicami były oczywi-
ście te związane z postacią przywódcy III Rzeszy. Dzień 
urodzin Adolfa Hitlera oraz rocznica objęcia przez niego 
funkcji kanclerza Niemiec urosły do ranki świąt państwo-
wych. Miejscowe organizacje nazistowskie skrzętnie wyko-
rzystywały wszelkie święta i uroczystości do prowadzenia 
narodowosocjalistycznej propagandy wśród mieszkańców 
Königszelt. Bardzo często program uroczystości obejmował 
tłumne pochody, w których brali udział pracownicy lokal-
nych zakładów, urzędnicy, służby, przedstawiciele lokal-
nych organizacji. W ten sposób starano się manifestować 
powszechne poparcie dla narodowosocjalistycznych idei 
wśród wszystkich grup społecznych, urealniając hasło „Ein 
volk, ein reich, ein Führer”.
Z okazji 45 urodzin Hitlera w miejscowej hali gimnastycznej 
wydano 980 porcji posiłków dla potrzebujących. Trzy lata 
później zaś całą miejscowość przystrojono flagami. Wy-
prawiono też uroczystą fetę na cześć Führera, w gospodzie 
„Friedrichsdenkmal” (po II wojnie światowej kino „Bajka”). 

Podczas uroczystości, w lokalu przystrojonym sztandarami 
nazistowskich organizacji słuchano wystąpień lokalnych li-
derów. Uroczyście zaprzysięgano nowych członków NSDAP, 
słuchano transmisji przemówień Hitlera. Uroczystość koń-
czyła się wspólnymi śpiewami, zabawą i toastami za „wiel-
kiego przywódcę NSDAP”. Młodzież z Hitlerjugend również 
uroczyście świętowała urodziny Führera. Ulubionym loka-
lem młodszego pokolenia była gospoda „Niemiecki Ce-
sarz”, która znajdowała się przy dzisiejszej ul. Wolności.  
Podobnie także obchodzono 50 urodziny wodza nazistow-
skiej III Rzeszy.
Równie hucznie świętowano objęcie przez Adolfa Hitlera 
funkcji szefa rządu, co dało początek nazistowskiej dykta-
turze. 30 stycznia słuchano przemówienia Führera. Szkolne 
zajęcia w tym dniu były odwoływane, sklepy w godzinach 
transmisji zamykano, aby w spokoju i ze skupieniem moż-
na było wysłuchać mowy przywódcy. O godzinie 20.00 w 
„Pomniku Fryderyka” odbywały się spotkania członków: 
NSDAP, S.A., Hitlerjugend oraz Bund Deutscher Mädel.

Kolejną ważną dla nazistów uroczystością było święto 1 
Maja, czyli „Dzień pracy” (der Tag der Arbeit). W 1935 roku 

» Pokwitowanie Winterhilfswerk des Deutschen Volkes Königszelt, 
1939 r.

» Jeden z pochodów w Königszelt, lata 30. XX wieku

» Pokwitowanie opłaty składki na rzecz lokalnego oddziału NSDAP 
w Königszelt, dok. dzięki uprzejmości Pana Romana Wojtachy
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obchody tego święta w Königszelt uświetnił sam Robert 
Ley, przywódca DAF. Święto rozpoczął uroczysty pochód 
przez miejscowość, w którym brali udział mieszkańcy zrze-
szeni w różnych narodowosocjalistycznych organizacjach. 
Pochód przeszedł trasą od „Hotel zur Post” przy skrzyżowa-
niu dzisiejszych ulic Pocztowej i 1 Maja, do boiska sportowe-
go, znajdującego się na końcu ulicy Wilhelmstrasse (dzisiaj 
ul. Westerplatte). Potem Robert Ley dokonał zaprzysięże-
nia kierujących lokalnymi zakładami przemysłowymi na 
ludzi wiernych Adolfowi Hitlerowi. Wspólnie wysłuchano 
przemówienia Adolfa Hitlera i rozpoczął się festyn ludowy. 
Obecność Roberta Leya, kierującego DAF w Niemczech była 
szczególnym wyróżnieniem dla wiejskiej, choć posiadającej 
miejskie ambicje i przemysłowy charakter miejscowości.
Młodzież zrzeszona w nazistowskich organizacjach chętnie 
świętowała Dzień Przesilenia Wiosennego. W nocy z 21 na 
22 marca spotykano się na wzgórzu Pfaffenberg (Księżów-
ka). nieopodal pomnika ku czci cesarza Fryderyka II.
Niemiecka propaganda promowała niemieckie kobiety jako 
gospodynie domu, wychowujące dzieci w duchu narodowo-
socjalistycznych idei. Jednocześnie wśród kobiet kreowano 
obraz partii NSDAP jako rodziny, a Führera jako ojca całego 
narodu. Nic dziwnego więc, że członkowie NSDAP w szcze-
gólny sposób obchodzili „Dzień Matki”. W przedwojennej 
Jaworzynie organizowano w dzień ich święta specjalne uro-
czystości. Odbywały się one w  gospodzie Niemiecki Ce-
sarz, a czas spędzano przy muzyce oraz oczywiście wysłu-
chując propagandowych przemówień, transmisji i prelekcji.

O wszystkich przytoczonych wydarzeniach szeroko infor-
mowała lokalna gazeta, „Königszelter Zeitung”, wydawana 
przez Otto Musil’a. Ukazywały się w niej nie tylko zapowie-
dzi wydarzeń, ale także i relacje z nich. Miejscowe pismo, 
którego redakcja mieściła się przy dzisiejszej ul. Polnej sta-
ła się pośrednio narzędziem nazistowskiej propagandy.

Hitlerowska symbolika w dokumentach i korespon-
dencji
Nazistowska symbolika przewijała się w oficjalnych urzę-
dowych dokumentach. Godło III Rzeszy eksponowane było 
powszechnie nie tylko podczas uroczystości i świąt. Przy-
kładem mogą być dokumenty podatkowe przesyłane przez 
przedwojennych sołtysów wsi z terenu dzisiejszej gminy 
Jaworzyna Śląska. Na poniższych grafikach widoczne są 
urzędowe pieczęcie sołtysów wsi Milikowice (Arnsdorf), Pa-
sieczna (Zedlitz) i Nowy Jaworów (Neu Jauernick).

W 1933 roku minister spraw wewnętrznych III Rzeszy, Wil-
helm Frick, dekretem zobowiązał całe niemieckie społe-
czeństwo do używania pozdrowienia „Heil Hitler”. Pozdro-
wienie „cześć Hitlerowi” przeszło nawet do korespondencji. 
Kupcy, rzemieślnicy i firmy, działający na terenie dzisiejszej 
gminy Jaworzyna Śląska także używali na końcu dokumen-
tów tego nazistowskiego pozdrowienia jako świadectwa 
„jedności i posłuszeństwa wobec wodza”. Poniżej widoczne 
są dokumenty z takimi pozdrowieniami. Pierwszy z nich to 
wezwanie do zapłaty z 1940 r., wystosowane przez  Ericha 
Herrmann’a, właściciela sklepu z wyrobami tytoniowymi 
funkcjonującego przy Bahnhoffstrasse 3 (dzisiaj ul. 1 Maja) 
w Königszelt. Drugi dokument w postaci odręcznie napisa-

» Spotkanie kobiet z NS - Frauenschaft, Narodowe Archiwum Cyfro-
we, https://www.nac.gov.pl/

» Dokument podatkowy z godłem III Rzeszy
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nej kartki pochodzi od Heinricha Lamm’a, kowala z dzisiej-
szego Starego Jaworowa (dawniej Alt Jauernick). Trzeci z 
kolei dokument to informacja z 1936 r. o warunkach skupu 
surowców, pochodząca z cukrowni w Pastuchowie (Zucker-
fabrik Puschkau G.M.B.H.).

Jak widzimy, nazistowski reżim starał się opanować i pod-
porządkować całokształt życia niemieckich mieszkańców 
Königszelt i pobliskich miejscowości. Szeroka działalność 
organizacji hitlerowskich, celebrowane święta i rocznice 
świadczą o tym, że  propaganda trafiała na podatny grunt. 
Odpowiadając na pytanie postawione w tytule artykułu, 
można stwierdzić, że tak, Königszelt było przesiąknięte 
wstydliwymi dziś hitlerowskimi ideami. Jednak przedwo-
jenna Jaworzyna Śląska nie była ani żadnym wyjątkiem, 
ani specjalnym przypadkiem na tle całej Rzeszy. W 1945 r., 
ostatnim roku działania hitlerowskiego ustroju do NSDAP 
należało rekordowe 8 mln Niemców. Nawet po zakończeniu 
II wojny światowej większość niemieckiego społeczeństwa 
nadal uznawała Adolfa Hitlera za męża stanu. Koniec woj-
ny oceniano nie jako wyzwolenie lecz jako katastrofę na-
rodową i okropną tragedię państwa niemieckiego. Dopiero 
w latach 60. i 70. Niemcy rozpoczęli zmianę nastawienia 
do własnej przeszłości, między innymi poprzez symbolicz-
ny gest kanclerza Willy’ego Brandta, który w 1970 r. ukląkł 
przed Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie.

Specjalne podziękowania dla Pani Elżbiety Waligóry  
za udostępnienie materiałów.

Sylwester Bartczak

» Dokumenty kupców i firm z nazistowskim pozdrowieniem
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Fotografie – Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej, 1962

ROK

OPIS

1962

Fotografie (oryginały). Zdjęcia wykonane w 
1962 roku przed wejściem do budynku Szkoły 
Podstawowej, przy ul. A. Mickiewicza w Ja-
worzynie Śląskiej. Na fotografiach uczniowie 
z rocznika 1948. Zdjęcia pochodzą z prywat-

nego archiwum wieloletniego Kierow-
nika Szkoły – Pana Leonarda Rzewu-
skiego (najniższy rząd, w środku).
Fotografie przekazał  
Pan Hieronim Fabiś.

Fotografia – Pozostałości po pomniku Fryderyka II Wielkiego, 1954

ROK

OPIS

1954

Fotografia (reprodukcja) rodzinna wykonana 
w 1954. Na fotografii widoczne pozostałości 
po pomniku króla pruskiego Fryderyka II 
Wielkiego, odsłoniętego w 1906 roku, na tzw. 
Kleszej Górze, zwanej też Księżówką (niem. 
Pfaffenberg). Pomnik został 
przeniesiony na Cmentarz 
Wojenny Armii Radzieckiej w 
Świdnicy, przy ulicy Łukasiń-
skiego. Fotografię przekazał  
Pan Roman Wojtacha
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Fotografie – Pierwsza Komunia Święta, Jaworzyna Śląska, 1968

ROK

OPIS

1968

Fotografie (reprodukcje) wykonane w 1968 r. 
Na zdjęciach dzieci, które w roku 1968 otrzy-
mały sakrament Pierwszej Komunii Świętej. 

Na fotografiach siedzą w centrum ks. 
Jan Czajka i ks. Kazimierz Barzycki.
Fotografie – źródło: B. Świżewska 
„Ksiądz Jan Czajka i jego parafia pw. 
św. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzy-
nie Śląskiej”, 2007

odbył się w 1948 r.). Druga z fotografii przedstawia 
uczestników pochodu na terenie obecnego parku 
przed dworcem kolejowym przy  
ul. 1 maja. W centrum kadru stoi 
Marian Doppler, ówczesny kierownik 
Zakładów Stolarsko-Budowlanych  
w Jaworzynie Śląskiej
Fotografie – źródło własne.

Fotografie – Pochód w Jaworzynie Śląskiej, 1948

ROK

OPIS

1948

Fotografie (reprodukcje). Pierwsza z fotogra-
fii przedstawia pochód idący ulicą 1 maja, 
w Jaworzynie Śląskiej. Zdjęcia wykonano 
prawdopodobnie w 1948 r. Na transparentach 
widoczne są hasła związane z połączeniem 
partii PPS i PPR (ich kongres zjednoczeniowy 
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Fotografie – Uroczystości dożynkowe w Piotrowicach Świdnickich, 1957

Fotografia – Centralna Składnica Harcerska w Jaworzynie Śląskiej

ROK

ROK

OPIS

OPIS

1957

198X

Fotografie (reprodukcje). Fotografie przedsta-
wiające uroczystości dożynkowe w miejsco-
wości Piotrowice Świdnickie (gmina Jaworzy-
na Śląska) w 1957 roku.

Fotografia (reprodukcja). Na zdjęciu Central-
na Składnica Harcerska Zakład Produkcyjny, 
przy ul. Świdnickiej 15, w Jaworzynie Śląskiej, 
lata 80. Zakład rozpoczął produkcję 1 stycz-
nia 1964 roku, produkował głównie sprzęt 
obozowy i pomoce szkolne. 
Na początku lat 70. CSH był jedynym w 
Polsce zakładem, produkującym sprzęt obo-
zowy, turystyczny, zestawy narzędzi i galan-
terię mundurową. Na asortyment składały 
się m.in. specjalne stoły i ławki do kuchni i 
jadalni obozowych, łóżka kanadyjki, stelaże 
do namiotów, sprzęt politechniczny, listewki 
modelarskie, półfabrykaty z metali nieżela-
znych dla modelarzy oraz zestawy narzędzi. 
Galanteria mundurowa to lilijki, klamry, listki, 
klamry itp. Mimo pracy na pełnych obrotach 
zakład pokrywał tylko 70% krajowego zapo-
trzebowania. Roczny zysk wynosił ok. 3.200 
tys. zł. W niewielkim zakładzie pracowały 153 
osoby, w tym 45 kobiet.
Na terenie zakładu funkcjonowała stołówka, 
posiadał on także zaplecze sanitarne. Pra-
cownicy uczęszczali do międzyzakładowego 
klubu, a pracownicy-sportowcy zrzeszeni byli 

Fotografie – Maciej Frączek „Zbiór 
wiadomości z historii wsi od połowy 
XII wieku do początku XXI wieku”, 
Świdnica 2006 r., dzięki uprzejmości 
B. Pawłowskiego.

w TKKF „Spójnia”. Zakład posiadał także domki wypo-
czynkowe w Świnoujściu i Sławie.
Pod koniec lat siedemdziesiątych zakład przeszedł 
rozbudowę. W 1979 r. rozpoczęto budowę hali pro-
dukcyjnej o powierzchni użytkowej ponad 1200m2, 
oraz budynku socjalnego, stacji transformatorowej i 
basenu przeciwpożarowego. Po rozbudowie zakład 
zwiększył produkcję łóżek typu kanadyjka z 27 tys. do 
90 tys., a także zanotował 5% wzrost produkcji stołów 
obozowych, taboretów, ławek i wieszaków.
Od 1994 roku na terenie ZP CSH funk-
cjonuje firma meblarska  
ZEBRA Sp. z o. o.
Fotografia – źródło własne,  
pieczęć, lilijka, wizytówka –  
Pan Roman Wojtacha
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Pocztówka – Stacja kolejowa w Königszelt (Jaworzyna Śląska), 1930

Fotografia – Pracownicy Przedszkola ZPS „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej

Fotografia – Chór parafialny z organistą Karolem Rutowiczem

ROK

ROK

ROK

OPIS

OPIS

OPIS

1930

1968

1968

Pocztówka (oryginał). Widokówka z 1930 roku 
przedstawiająca widok na dworzec i węzeł 
kolejowy w Königszelt, czyli w przedwojennej 
Jaworzynie Śląskiej. Na widokówce widoczna 
także dzisiejsza ulica 1 maja 
(dawniej Bahnhoffstrasse).
Widokówkę przekazał Pan 
Roman Wojtacha.

Fotografia (reprodukcja). Na zdjęciu pra-
cownice przedszkola Zakładów Porcelany 
Stołowej „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej 
razem z Dyrektorem ds. Administracyjno-
-Handlowych zakładu, Panem Eugeniuszem 
Kunyszem. Po jego prawej 
dyrektorka przedszkola, Pani 
Krystyna Kaczmarek.
Fotografia – źródło własne, 
informacje – Pani Elżbieta 
Kunysz-Drożdżowska

Fotografia (reprodukcja). Na zdjęciu chór 
parafialny z Jaworzyny Śląskiej. Dyryguje 
organista – Karol Rutowicz. Fotografia wy-
konana w 1968 r. w kościele parafialnym w 
Jaworzynie Śląskiej.
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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Fotografie – Powstanie Zasadniczej Szkoły Kolejowej w Jaworzynie Śląskiej

ROK

OPIS

1968-1976

Fotografie (reprodukcje). Fotografie przed-
stawiają teren przed, w trakcie i po budowie 
Zasadniczej Szkoły Kolejowej w Jaworzynie 
Śląskiej. 
Szkoła powstała jako placówka przyzakła-
dowa jaworzyńskiej wagonowni. Jeszcze do 
1968 roku uczniowie warsztatów wagonowni 
musieli jeździć do Wałbrzycha do Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej – Dokształcającej, 
najpierw do dzielnicy Nowe Miasto, a na-
stępnie na Biały Kamień. W 1968, z inicjaty-
wy Naczelnika Wagonowni, Pana Ryszarda 
Kotta, rozpoczęto budowę szkoły. W tym celu 
rozpoczęto przebudowę starych pomieszczeń 
warsztatów szkolnych. Budynek znajdował 
się przy ul. Powstańców Śląskich, na wyso-
kości starego dworca kolejowego.
Początki były trudne ze względu na brak 
zezwolenia i dokumentacji technicznej. Koszt 
budowy całości w systemie gospodarczym 
oszacowano na 8 mln zł. 90% prac wykonali 
uczniowie warsztatów pod nadzorem instruk-
torów: Ignacego Imiołka, Stanisława Czarne-
go, Stanisława Trziszki, Stanisława Adamka, 
Józefa Panusa, Czesława Winnego i Stanisła-
wa Brudniaka oraz pracowników: Kazimierza 
Działy, Ryszarda Płócienniczaka i Stanisława 
Broszaka.
Budowę ukończono w 1975, a otwarcie szkoły 
miało miejsce 1 września tego samego roku. 
Otwarcia dokonali dyrektor Dolnośląskiej 
DOKP we Wrocławiu – mgr A. Marszałek, 
w towarzystwie wicekuratora oświaty i 
wychowania w Wałbrzychu – mgr. inż. H. 
Gołębiowskiego. Obecni byli także ówcześni 
przedstawiciele władz gminy Z. Zuchowski – 
I sekretarz KMG PZPR w Jaworzynie i B. Woź-
niak – naczelnik Urzędu MG w Jaworzynie.
W pierwszym roku działalności szkoła 
posiadała zaledwie 7 sal lekcyjnych, w 
których uczyło zaledwie dwóch etatowych 
nauczycieli: mgr inż. Czesław Góra i inż. Jan 
Marcinkowski. W roku szkolnym 1976/1977 
nauczycielem etatowym została mgr K. 
Szymkowska. Dyrektorem szkoły w pierw-
szych latach funkcjonowania był mgr inż. 
Czesław Góra. 
Szkoła rozpoczęła kształcenie pracowników 

PKP głównie dla potrzeb ówczesnego województwa 
wałbrzyskiego. Od 1 września 1975 ZSZ Przyzakłado-
wa PKP Wagonowni młodzież szkoliła się w specjal-
nościach: mechanik urządzeń kolejowych i operator 
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ruchowo-przewozowy kolei. W roku szkolnym 1976/77 
otwarto Technikum Zawodowe dla Pracujących PKP 
Wagonowni w Jaworzynie Śl., 
kształcące specjalistów od eksploatacji i napraw 
taboru kolejowego. Po trzech latach mury technikum 
opuścili pierwsi absolwenci. 1 września 1978 otwarto 
Średnie Studium Zawodowe dla Pra-
cujących w Jaworzynie Śl. o specjali-
zacji ruch i przewozy kolejowe.
Fotografie – Mariusz Sitowski, 
własne.

Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej 
wraz z nauczycielką, Danutą Ciupak.
Fotografie przekazał  
Pan Hieronim Fabiś.

Fotografie – Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej, lata 50.

ROK

OPIS

195X

Fotografie (reprodukcje) wykonane w latach 
50. XX wieku. Na zdjęciach uczniowie Szkoły 
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Fotografia – Pracownicy Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej, 1958

Fotografia – Występ dzieci z przedszkola PKP w Jaworzynie Śląskiej

Fotografia – Drużyna piłkarska Klubu Sportowego „Karolina”, 1964

ROK

ROK

ROK

OPIS

OPIS

OPIS

1958

195X

1964

Fotografia (reprodukcja). Na zdjęciu pra-
cownicy Urzędu Miejskiego w Jaworzynie 
Śląskiej. Siedzący w centrum Przewodniczą-
cy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w 
latach 1954-1972, Pan Euge-
niusz Gibała. 
Fotografię przekazała 
Pani Roma Balińska.

Fotografia (reprodukcja) przedstawiająca 
dzieci z Przedszkola PKP, znajdującego się  
w budynku przy ulicy 1 maja pod numerem  
1 (obecnie market Biedronka). Zdjęcie pod-
czas występu dzieci wyko-
nano w latach pięćdziesią-
tych XX wieku.
Fotografię przekazała  
Pani Roma Balińska.

Fotografia (reprodukcja) przedstawiająca 
drużynę piłkarską zakładowego Klubu Spor-
towego „Karolina”, wykonane w 1964 r. 
Stoją od lewej: T. Pawlaczyk – trener dru-
żyny, R. Żurowski, G. Czop, T. Kruszyński, T. 
Bardziński, A. Dyżewski – ówczesny dyrektor 
ZPS „Karolina” i prezes klubu, H. Byczko, A. 
Nocoń – kadra medyczna, J. Andrzejewski – 
trener drużyny
Kucają od lewej: Kantanista, 
S. Smaruj, J. Borowiec, W. 
Świątek, J. Śpiewakowski, S. 
Wałowski
Fotografia – źródło własne
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Fotografia – Zabawa w Domu Kultury „Kolejarz” w Jaworzynie Śląskiej, lata 50.

ROK

OPIS

195X

Fotografia (reprodukcja) przedstawiająca 
uczestników zabawy w Domu Kultury „Kole-
jarz” w Jaworzynie Śląskiej. DK znajdował się 
w budynku przy ulicy 1 maja pod numerem  
1 (obecnie market Biedronka). 
Zdjęcie wykonano w latach 
pięćdziesiątych XX wieku.
Fotografię przekazała  
Pani Roma Balińska

Fotografia – Szkoła Podstawowa w Piotrowicach Świdnickich, klasa I, rok szkolny 1960/61

ROK

OPIS

1960/61

Fotografia (reprodukcja) przedstawiająca 
nauczycielkę (prawdopodobnie Pani Eugenia 
Uruska) oraz uczniów klasy I ze Szkoły Pod-
stawowej w Piotrowicach Świdnickich, w roku 
szkolnym 1960/61.
Fotografia – Archiwalna strona internetowa 
Piotrowic Świdnickich,  
www.piotrowice.info.  
Prowadzona w latach 2006-
2012 przez Bogusława Paw-
łowskiego, Stanisława Dybła 
i Mateusza Nowaka.

Fotografia – Żwirownia w Jaworzynie Śląskiej, lata 80.

ROK

OPIS

198X

Fotografia (reprodukcja) wykonana na po-
czątku lat 80. XX wieku. Na zdjęciu pozosta-
łości po funkcjonującej w Jaworzynie Śląskiej 
kopalni żwiru (żwirowni), widok ze skarpy, 
od strony ulicy Piaskowej. W centrum kadru 
widać nieczynną koparkę 
służącą do wydobywania 
urobku.
Fotografia – źródło własne
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Fotografia – Ślubowanie harcerskie, 1962

ROK

OPIS

1962

Fotografia (reprodukcja). Na zdjęciu harcerze 
– uczniowie Szkoły Podstawowej w Jawo-
rzynie Śląskiej podczas ślubowania. Uro-
czystość odbyła się w październiku 1962 na 
obiekcie stadionu miejskiego 
przy ul. Sportowej, w Jawo-
rzynie Śląskiej.
Fotografia – źródło własne, 
informacje –  
Pan Zdzisław Wliszczak.

Fotografia – Boisko Ludowego Zespołu Sportowego Witków, lata 80.

ROK

OPIS

1987

Fotografia (reprodukcja) przedstawiająca 
boisko Ludowego Zespołu Sportowego w 
Witkowie (gmina Jaworzyna 
Śląska). Boisko wraz z infra-
struktura sportową wykona-
no w czynie społecznym w 
1986 roku.
Fotografie – źródło własne

zrzeszających piłkarzy z Zakładów Stolarsko-Budow-
lanych, Państwowej Fabryki Porcela-
ny, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska”. Z połączenia środowisk 
sportowców wzięła się nazwa klubu.
Fotografie – źródło własne

Fotografia – Drużyna Klubu Sportowego Unii Jaworzyna Śląska, 1954 r.

ROK

OPIS

1954

Fotografie (reprodukcje) z 1954 roku. Na zdję-
ciach drużyna piłki nożnej Klubu Sportowego 
„Unia” z Jaworzyny Śląskiej. Klub powstał 
w 1951 roku, w wyniku połączenia drużyn 
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Fotografie – 25 lat dolnośląskiego kolejnictwa, DK Kolejarz

ROK

OPIS

197X

Fotografie (reprodukcje) wykonane podczas 
imprezy w Domu Kultury „Kolejarz”  
w Jaworzynie Śląskiej,  
z okazji 25-lecia dolnoślą-
skiego kolejnictwa. Lata 70. 
XX wieku.
Fotografie przekazał 
Pan Hieronim Fabiś 
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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.

W nowy, 2022 rok nasz projekt „Dawno temu w Jaworzynie” wcho-
dzi w nowy etap. Na bazie zebranych dotychczas materiałów 
planujemy otwarcie Izby Historycznej Gminy Jaworzyna Śląska. 
Trwają jeszcze przygotowania pomieszczenia oraz sprzętu do 
ekspozycji. Już niedługo będziecie mogli Państwo dowiedzieć się 
więcej na temat tego przedsięwzięcia.
Tymczasem chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy wspie-
rają nasz projekt. To dzięki Wam udało nam się zgromadzić  
w Cyfrowym Archiwum Historii Gminy Jaworzyna Śląska ponad 
400 obiektów. Poniżej znajduje się lista osób, które wsparły reali-
zację projektu „Dawno temu w Jaworzynie Śląskiej” poprzez prze-

kazanie materiałów historycznych, wspomnień lub innych zbio-
rów do Regału Pamięci oraz stale współpracują z nami i pomagają  
w odkrywaniu historii naszej gminy. Oczywiści grono wspierają-
cych nas osób jest większe, jednak szanując wolę darczyńców, 
część z nich pozostaje anonimowa. 
Szczególne podziękowania chcielibyśmy przekazać dla Pana Ro-
mana Wojtachy z Torunia, który jest prawdziwą kopalnią wiedzy 
na temat historii gminy i nieustannie wspiera nas przekazując ko-
lejne materiały.

Serdecznie dziękujemy!

• Stowarzyszenie „Labiryntarium”
• Pan Roman Wojtacha
• Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej
• Szkoła Podstawowa w Pastuchowie
• 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
• Pan Hieronim Fabiś
• Bogusław Pawłowski
• Pan Ireneusz Besser
• Pan Zdzisław Wliszczak
• Pani Roma Balińska
• 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
• Pani Anna Wojtacha
• ZPS Karolina Sp. z o. o.
• Pan Aleksander Lubas
• Pani Danuta Moździk
• Państwo Gizela i Janusz Nabielcowie
• Pani Izabela Więcław
• Pani Bogusława Dzida
• Państwo Bożena i Jerzy Mechlowie
• Pani Maria Kawałko
• Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej
• Przedszkole „Chatka Puchatka” 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
• Pan Andrzej Dobkiewicz, Świdnicki Portal Historyczny
• 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
• OSP Pastuchów
• Pan Mieczysław Wolański
• Pan Maciej Mądry
• Pani Małgorzata Adamowicz
• Pani Jadwiga Chrobak
• Pani Teresa Gawron
• Pani Lila Piasecka
• Pan Mariusz Studziński
• Pan Czesław Winny
• Pan Jacek Woźniczka
• Pan Grzegorz Zabrzewski


