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Chronologia dzie jów Przemys³ zegarmistrzowski

firmy E.G.Beckera. cz. 2Tomasz Antoniuk – mieszkaniec Œwiebodzic
od urodzenia, z wykszta³cenia technik informacji na-
ukowej zakwalifikowa³ siê do odbywania s³u¿by w
wojskach NATO i w jej ramach pe³ni³ stabilizacyjn¹
misjê pokojow¹ w Iraku jako telegrafista. Przebywa³
tam od 20 stycznia do 25 lipca 2004 r. Stacjonowa³
w Camp Lima na przedmieœciach Karbali.

10 osób trafi³o w dniu 8 listopada do szpitala
po tym, jak w jednej z klas Zasadniczej Szko³y Za-
wodowej  rozpylono nieznany gaz. W sumie ze szko-
³y ewakuowano ponad 220 osób.
Decyzj¹ sanepidu szko³a zosta³a zamkniêta na dwa

dni, aby dobrze wywietrzyæ budynek.

II. pl. Dworcowy 2 – Dolnoœl¹ska Fabryka Mebli
   i ul. Kolejowa 34 – Zak³ady Przemys³u Odzie¿o-
wego „Rafio”
a) komin ceglany, wysoki, ze znakiem fabrycznym
Gustawa Beckera u³o¿onym z jaœniejszych cegie³ –
monogram „G.B.” i kotwica zwieñczona koron¹.
b) budynek administracyjny ceglany, nie otynko-
wany, dwukondygnacyjny, szczytowy, kryty dachem
dwuspadowym.
Elewacja frontowa – trójosiowa, z przemurowanymi
nowymi oknami, wejœcie poprzedzone kamiennymi
schodkami. Dekoracjê architektoniczn¹ stanowi¹
geometryczne p³yciny miêdzyokienne tynkowane,
kontrastuj¹ce z powierzchni¹ ceglan¹ oraz fryz z ce-
gie³ek u³o¿onych schodkowo.
Elewacje boczne – symetryczne, siedmioosiowe, w
partii œrodkowej akcentowane szczytem trójk¹tnym,
wyniesionym ponad gzyms wieñcz¹cy.
c) budynek ceglany parterowy, pod³u¿ny, usytuowa-
ny równolegle do torów kolejowych i peronów PKP
(obecnie maszynownia). Budynek jest jednokondy-
gnacyjny, lecz wysoki, przylegaj¹cy do budynku ad-
ministracyjnego, nie otynkowany, kryty p³askim da-

Bardzo ³adny, stary zegar secesyjny z oko³o
1910 roku, z kluczem i wahad³em na którym jest
piêkny ornament. Na odwrocie mechanizmu zegara

jest znak z kotwic¹ i napisem
Gustaw Becker, Fryburg in
Schlesien. Równie¿ na tylnej
œcianie oprawy znajduje siê
stempel G B i kotwica. Cyfer-
blat jest szczególnie piêknie
opracowany i jest wype³niony
motywem kwiatowym. Zegar
ma wysokoœæ 59 cm, 30 cm
szerokoœci i 12 cm g³êbokoœci.

Œwiebodzickie zegary
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chem. Pod³u¿ne elewacje 21-osiowe, na kamiennym
cokole, dzielone s¹ pionowo ryzalitami trójosiowy-
mi, zwieñczonymi sp³ywowymi szczytami. Owe ry-
zality z dekoracyjnymi szczytami dziel¹ d³ugi ele-
wacje na trzy segmenty siedmioosiowe. Okna zwieñ-
czone s¹ ³ukiem odcinkowym, akcentowanym de-
koracyjnym uk³adem cegie³.
d) budynek ceglany w pobli¿u torów kolejowych –
suszarnia drewna (zapewne nie zmieni³a swej pier-
wotnej funkcji), jest parterowy, bezstylowy kryty p³a-
skim dachem, pod którym gzyms schodkowy opra-
cowany w cegle, wieñczy i obiega dooko³a elewa-
cje.
e) budynek ceglany otynkowany trójkondygnacyj-
ny, na terenie Zak³adów Przemys³u Odzie¿owego
„Rafio” (obok przyleg³ego terenu Fabryki Mebli) jest
za³o¿eniem trójbocznym wokó³ wewnêtrznego dzie-
dziñca, o bryle rozcz³onkowanej, na rzucie zbli¿o-
nym do podkowy. We wnêtrzu hale produkcyjne,
kryte stropami na belkach stalowych, wspartymi na
¿eliwnych s³upach.
f) budynek ceglany jednokondygnacyjny, z podzia-
³em pionowym elewacji znaczonym p³askimi lizena-
mi, pomiêdzy oknami zwieñczonymi ceglanymi nad-
okiennikami ³ukowymi.

III. Zak³ady „Predom – Termet” przy ul. Wa³brzy-
skiej 18-20, 33, 38.
ul. Wa³brzyska nr 18-20 – (mieszkalno – produk-
cyjny), usytuowany w zachodniej pierzei ul. Wa³brzy-
skiej, bezpoœrednio przy ulicy. Wybudowany na du-
¿ym spadku terenu, murowany z ceg³y, tynkowany,
czterokondygnacyjny, za³o¿ony na planie prostok¹-
ta, z dwukondygnacyjn¹ dobudówk¹ przy elewacji
bocznej po³udniowej. Dach prawie p³aski, kryty
pap¹. Elewacja frontowa dwudziestodwuosiowa, na
cokole, dzielona listwowymi gzymsami, zwieñczo-
na uproszczonym gzymsem. W czêœci mieszkalnej
budynku okna dwuskrzyd³owe o ³uku odcinkowym,
w czêœci mieszcz¹cej zak³ad okna nie maj¹ skrzyde³.
Elewacja boczna – bezstylowa, elewacja tylna, rów-
nie¿ bezstylowa, iloœæ osi okiennych analogiczna jak
w elewacji frontowej. Przy elewacjach bocznych i
tylnej znajduj¹ siê podwórza, oddzielone od ulicy ce-
glanym murem. Ceglany mur dzieli te¿ podwórze na
ty³ach posesji. Wzd³u¿ granicy zachodniej usytuowa-
no murowane i tynkowane budynki zaplecza. Na
posesji nale¿¹cej do czêœci mieszkalnej znajduj¹ siê
budynki gospodarcze i oficyna mieszkalna, wczeœniej
by³y tu magazyny nale¿¹ce do zak³adów Gustawa
Beckera.
Wnêtrze zak³adu – na poszczególnych kondygna-
cjach znajduj¹ siê hale produkcyjne. Czêœæ miesz-
kalna – podpiwniczona, schody jednobiegowe ce-
glane, piwnice nakryte stropem Kleina. Klatka scho-
dowa usytuowana w trakcie tylnym, schody kamien-

ne, dwubiegowe powrotne. Sieñ nieprzechodnia.
Budynki nr 33 – s¹ to trzy pierwotnie odrêbne bu-
dynki, pochodz¹ce z ró¿nych okresów: koniec XIX
wieku i lata 20-te XX wieku. Dwa z nich wybudo-
wane z przeznaczeniem na obiekty przemys³owe,
jeden najprawdopodobniej biurowy. Obecnie wnê-
trza przebudowane, bezstylowe. Na ty³ach posesji
znajduj¹ siê dodatkowe obiekty przemys³owe, wy-
budowane wspó³czeœnie lub ca³kowicie przebudowa-
ne z istniej¹cych tu wczeœniej budynków o podob-
nym przeznaczeniu. Trzy frontowe budynki, usytu-
owane s¹ we wschodniej pierzei ul. Wa³brzyskiej, mu-
rowane z ceg³y, tynkowane, poszczególne budynki
za³o¿one na planie prostok¹ta, dachy p³askie (skraj-
ne budynki) i dwuspadowy o ma³ym nachyleniu po-
³aci (budynek œrodkowy, szczytowy), kryte pap¹. Bu-
dynki trój i czterokondygnacyjne (ró¿nej wysoko-
œci) Elewacje frontowe opracowane ró¿nie: budynek
skrajny od pó³nocy, zwieñczony jest drewnianym
okapem na kroksztynach, w budynku œrodkowym
elewacjê dzieli gzyms miêdzykondygnacyjny. Okna
ró¿nej wielkoœci, zamkniête ³ukiem odcinkowym
(budynki skrajne) i prostok¹tne, w opaskach profilo-
wanych w tynku (budynek œrodkowy, za wyj¹tkiem
okien ostatniej kondygnacji). Wejœcie do wnêtrza
znajduje siê w budynku œrodkowym, jest ca³kowicie
przebudowane. Wnêtrze – czêœciowo podpiwniczo-
ne. W budynku œrodkowym klatka schodowa usytu-
owana jest w trakcie tylnym, schody kamienne dwu-
biegowe powrotne. Dwa trakty tego budynku i s¹-
siedniego budynku (od pó³nocy) rozdziela w¹ski
korytarz. W partii poddasza przebudowanej na po-
mieszczenia biurowe (budynek œrodkowy) zachowa³a
siê ¿eliwna kolumna i drewniane s³upy konstrukcji
dachu. Druga klatka schodowa znajduje siê w dru-
gim skrajnym budynku, w trakcie tylnym. S¹ to dwu-
biegowe schody powrotne, konstrukcji stalowej, z
drewnianymi stopnicami.
Posesja nr 38 – ta czêœæ zak³adów zajmuje du¿y te-
ren usytuowany w zachodniej pierzei ul. Wa³brzy-
skiej. Na terenie zak³adów znajduje siê wiele budyn-
ków o przeznaczeniu produkcyjnym, wybudowane
pod koniec XIX wieku i w latach 20-tych XX wieku
oraz obiekty wybudowane w ró¿nym okresie po II
wojnie œwiatowej i willa wybudowana w latach 30-
tych XX wieku. Budynki XIX wieczny i z lat 30-
tych XX wieku wybudowane zosta³y z przeznacze-
niem na obiekt produkcyjno-biurowy: tworz¹ ca³oœæ,
murowane z ceg³y, nie otynkowane, dwukondygna-
cyjne, poszczególne cz³ony – ró¿nej wysokoœci, za-
³o¿ona na planie, który przypomina literê „L” (krót-
sze skrzyd³o usytuowane jest bezpoœrednio przy uli-
cy, d³u¿sze wchodzi mocno w g³¹b posesji). Dachy
p³askie, kryte pap¹. Poszczególne elewacje przepru-
te s¹ oknami o ³uku odcinkowym.
Willa usytuowana jest w g³êbi posesji, jako budynek
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wolnostoj¹cy, murowana z ceg³y, tynkowana, jedno-
kondygnacyjna, za³o¿ona na planie prostok¹ta, z
pó³okr¹g³ym aneksem przy elewacji po³udniowej i
gankiem przy elewacji wschodniej. Dach konstruk-
cji drewnianej, naczó³kowy, kryty dachówk¹ cera-
miczn¹.
IV. Budynek przy ul. Granicznej 2.
(przyp. w³. chodzi tu jednak o budynek nr 4a, który
by³ na pewno budynkiem przemys³owym i zosta³
adaptowany na cele mieszkalne w latach 60-tych,jed-
nak poni¿szy opis nie pasuje ani do nr 2 ani 4 lub 4a,
pasuje jedynie do ma³ego budyneczku nale¿¹cego
do ulicy Siennej -  zamieszka³ego przez w³aœciciela
pieczarkarni -  a  który by³ prawdopodobnie czêœci¹
tego¿ zak³adu).
Parterowy budynek, dawniej przemys³owy, obecnie
mieszkalny, ceglany, nie otynkowany, odsuniêty od
linii zabudowy ulicy, usytuowany na obszarze po-
miêdzy ul. Sienn¹ i Graniczn¹. Przebudowany, ada-
ptowany do funkcji mieszkalnej, zachowa³ elewacje
charakterystyczne dla budownictwa przemys³owego,
z charakterystycznym detalem nadokiennym ³uków
odcinkowych opracowanych dekoracyjnie w cegle.
Uwagi konserwatorskie nale¿y zachowaæ star¹ za-
budowê fabryczn¹ na terenach nale¿¹cych do firmy
Gustawa Beckera, bez zniekszta³cenia pierwotnych
bry³, bez tynkowania ceglanych elewacji i przeku-
wania ich nowymi otworami. Przemys³ zegarmi-
strzowski w Œwiebodzicach jako jeden z g³ównych
czynników miastotwórczych o wielkim znaczeniu
historycznym i zabytkowym, zas³uguje na rozszerzo-
ne badania terenowe i archiwalne. Mo¿na przypusz-
czaæ, ¿e poszukiwania i kwerendy w Broumowie, a
byæ mo¿e te¿ i w £odzi i na Œl¹sku, poszerzy³yby
wiedzê w rozwoju i dzia³alnoœci firmy o tak wielkiej
renomie i s³awie œwiatowej. Pozwoli³oby to choæby
symbolicznie zaznaczyæ w pospolitej dziœ miejsco-
woœci, ¿e niegdyœ ta ga³¹Ÿ przemys³u przydawa³a jej
s³awy i odrêbnego charakteru, decydowa³a o randze
Œwiebodzic. W zale¿noœci od wartoœci i iloœci mate-
ria³ów uzyskanych w efekcie prac badawczych, sen-
sownym by³oby rozwa¿yæ za³o¿enie muzeum lub
choæby izby historii przemys³u zegarmistrzowskie-
go w Œwiebodzicach, kultywuj¹cych tê tradycjê. Za-
chowane do dzisiaj pami¹tki obecnoœci i dzia³alno-
œci Beckerów w Œwiebodzicach to – oprócz obiek-
tów fabrycznych – dom Beckerów przy ul. £¹cznej
49, gospodarstwa w Cierniach (œwiadcz¹ o tym na-
pisy na niektórych budynkach) i grobowiec rodzin-
ny na cmentarzu.

Tekst pochodzi: Studium Historyczno-Urbanistyczne miasta
Œwiebodzice, Wroc³aw 1991r.
Widokówka przedstawiaj¹ca zabudowania fabryki G. Becke-
ra przy dworcu kolejowym w Œwiebodzicach zosta³a udo-
stêpniona przez Pana Marka Miko³ajczaka.

Po¿ar pe³cznickiego m³yna

M³yn z elewatorem zbo¿owym w Pe³cznicy
podlega³ pod Polskie Zak³ady Zbo¿owe, oddzia³ w
Œwidnicy. Z dniem 1 lipca 1958 r. stanowisko kie-
rownika mia³ obj¹æ p. Stawski. Ale nim to nast¹pi³o,
cofnijmy siê do wydarzeñ z przed dwóch dni.

Jest niedziela 29 czerwca. Zbli¿a siê koniec
pó³rocza, a plany pracy nie zosta³y wykonane. Zmu-
sza to pracowników do przyjœcia do pracy w niedzielê.
W godzinach rannych – oko³o 1000, pasy transmitu-
j¹ce zbo¿e na górne piêtra przegrzewaj¹ siê i po chwili
zajmuj¹ siê ogniem. Nie ma pracownika odpowie-
dzialnego za ich obs³ugê, wczeœniej opuœci³ miejsce
pracy – zosta³ za to skazany na pó³ roku wiêzienia
(dziœ ten cz³owiek ju¿ nie ¿yje).

Po prawej stronie m³yna znajduje siê czêœæ
mieszkalna, w której, jak wspomina na marginesie
Pani Stawska, by³a plaga myszy i szczurów. Myszy
buszowa³y na górnych piêtrach, natomiast szczury
opanowa³y piwnice.

Pani Stawska spostrzeg³a ludzi wracaj¹cych
z koœcio³a w Œwiebodzicach, wpatruj¹cych siê w
budynek m³yna. Zaintrygowana, wyjrza³a oknem i
dostrzeg³a k³êby dymu. Zosta³a zaalarmowana stra¿
po¿arna, która gasz¹c po¿ar czerpa³a wodê ze stawu
za m³ynem. Po jej wyczerpaniu, pobierano wodê
bezpoœrednio z rzeki Pe³cznica. Jeszcze w przeci¹gu
dwóch tygodni po po¿arze stra¿ po¿arna przyje¿d¿a³a
kilkakrotnie dogaszaæ pogorzelisko. Tli³o siê zbo¿e i
elementy stolarki budowlanej.

W tym samym czasie sp³on¹³ równie¿ m³yn
w Toruniu i w³adze uzna³y za wa¿niejsze odbudo-
wanie toruñskiego m³yna. Pe³cznicki m³yn sta³ bez-
u¿ytecznie przez rok, poczym zosta³ przejêty przez
Hurtowniê Artyku³ów Metalowych „Elmet” we Wro-
c³awiu. Staw za m³ynem zasypano, poniewa¿ woda
z zasilaj¹cego go Ÿród³a podchodzi³a do piwnic, czê-
sto je zalewaj¹c.

Pierwszym kierownikiem nowouruchomio-
nego oddzia³u „Elmetu” zosta³ Pan Stawski.

Wspomnienia pani Cecylii Stawskiej spisa³ Pan Marek Mi-
ko³ajczak.

Zdjêcie udostêpni³ Pan Marek Miko³ajczak
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Rzemieœlnicy w Œwiebodzicach
w 1948 roku

Opracowa³: Wies³aw Raszkiewicz, sierpieñ 1999 r.

BieliŸniarstwo – Brzeziñski Józef - ul. Stalina 11
Blacharz – Gorzkowski Mieczys³aw – ul. Zamkowa 5
Cukiernik – Waldman Henoch – ul. Kopernika 15
Cukiernik – Piechurski Eugeniusz – Osiedle Wojska Polskie-
go
Czapnik – Goska Stanis³aw – ul. M³ynarska 3
Dekarz – Falkiewicz Jan – ul. Kolejowa 25
Elektromechanik – Suwart Leon – ul. Kopernika 9
Elektromechanik – Maksymowicz W³adys³aw – ul. Rynek 18
Elektromechanik – Sobañski Stanis³aw – ul. Rynek 27, I p.
Elektromechanik – Brdziel Boles³aw – ul. Zwyciêstwa 3
Fotograf – Schmidt Julian – ul. Koœcielna 2/6
Fotograf – Urbaniak Alfred – ul. Rynek 7
Fryzjer – Gaca W³adys³aw - ul. Kolejowa 7
Fryzjer – Koczkowski Stefan – ul. Kolejowa 8
Fryzjer – Wróblewski Ignacy – ul. M³ynarska 1
Fryzjer – Hasse Edmund – ul. Piaskowa 2
Fryzjer – Klonowski Feliks – ul. Stalina 28
Fryzjer – Marciniak Franciszek – ul. Stalina 33
Fryzjer – Sza³ Stanis³aw – ul. Strumykowa 1
Fryzjer – Frydman Szymon – ul. Œwidnicka 4
Fryzjer – Goœciniak Albert – ul. Wolnoœci 1
Fryzjer – Tomaszewski Mieczys³aw – ul. Wolnoœci 10
Fryzjer – Lasek Antoni – ul. Zamkowa 1
Introligator – Nycz Jan – ul. Stalina 14
Kominiarz – Skrzyszewski Julian – ul. Zamkowa 2
Kowal – Ró¿añski Zygmunt – ul. Wa³brzyska 8
Krawiec – Bronsztein Matys, Spó³dzielnia Krawiecka „Jed-
noœæ” - pl. Bohaterów 1
Krawiec – Wróbel Jan – ul. Kolejowa 4
Krawiec – Moj¿esz Haim – ul. Kopernika 3
Krawiec – Pikus Jankiel – ul. Koœcielna 2/6
Krawiec – Walkowiak Franciszek – ul. Strzegomska
Krawiec – Piskor Micha³ – ul. Zamkowa 1
Krawiec – Zankiel Leon – ul. Zwyciêstwa 6
Piekarz – Ziaja Stanis³aw – ul. Kolejowa 7
Piekarz – Bielawski Józef – ul. Koœcielna 5
Piekarz – Sieradzki Walenty – ul. Stalina 45
Piekarz – Chmielarz Kazimierz – ul. Ogrodowa 18
Piekarz – Krauzer Wojciech – ul. Piaskowa 3
Piekarz – Nalborczyk Pawe³ – ul. Rynek 25
Piekarz – Witkowski Witold – ul. Stalina 22
Piekarz – Kubacki Romuald – ul. Stalina 5
Piekarz – Ziaja Konstanty – ul. Strzegomska 10
Piekarz – Gluza W³adys³aw – ul. Wa³brzyska 5
Piekarz – Molczyk Stanis³aw – ul. Zamkowa 10
Piekarz – Lalicki Józef – ul. ¯ymierskiego 5
Rymarz – Andrzejewski Sylwester – ul. Kopernika 3
RzeŸnik Wêdl. – Knycha³a Roman – ul. Kopernika 14
RzeŸnik Wêdl. – Gurgul Stanis³aw – ul. Koœcielna 12
RzeŸnik Wêdl. – Gierat Ludwik – ul. Koœcielna 16
RzeŸnik Wêdl. – Chorabik Józef – ul. Stalina 43
RzeŸnik Wêdl. – Jeleñ Mieczys³aw – ul. Rynek 28
RzeŸnik Wêdl. – Starz Piotr – ul. Œwidnicka 2
RzeŸnik Wêdl. – Raczyñski Czes³aw – ul. Zamkowa 4
Stolarz – Prugar Brunon Karol – ul. Nowa 6 tel. 256
Stolarz – Jerzyk Antoni – ul. Œwidnicka 19

Stolarz – Z³otnicki Boles³aw – ul. Wa³brzyska
Szczotkarstwo – Ajzykowicz Jakub Spó³dzielnia „Szczotka”
– ul. M³ynarska 1
Szewc – Blusztajn Moj¿esz – ul. Kopernika 3 m.23
Szewc – Zió³ek Henryk – ul. M³ynarska 10
Szewc – Dominiak Kazimierz – pl. Bohaterów 8
Szewc – Urbaniak Wincenty – ul. Rynek 11
Szewc – Mnich Antoni – ul. Stalina 30 m. 26
Szewc – Paw³owski Leonard – ul. Œwidnicka 3
Szewc – Wojewódzki Edward – ul. Zamkowa 8
Szklarz – Duniec Stefan – ul. Kopernika 11
Œlusarz – Sobkowiak Franciszek - ul. Rynek 10
Œlusarz – Mrowiñski Dominik – ul. Strzegomska 18
Œlusarz samoch. – Franuœ Franciszek – ul. Stalina 49
Trykotarstwo – Spó³dzielnia „Sport” – pl. Bohaterów 1
Zdun – Stebel Pawe³ – ul. Wa³brzyska 15
Zegarmistrz, jubiler – Kuczer Karol – ul. M³ynarska 13
Zegarmistrz, jubiler – Starodêbski Kazimierz – ul. Stalina 9
Zegarmistrz, jubiler – Czarnowski Stanis³aw – ul. Zamkowa
12

Rzemieœlnicy w 1948 roku w Cierniach

Kowal – Koœcielnik Józef – Ciernie 100
Piekarz – Bercal Piotr – Ciernie 32
Rymarz – Kranc Stanis³aw – Ciernie 40
RzeŸnik, Wêdl. – Fuczek W³adys³aw – Ciernie 55
Szewc – Walerych Wac³aw – Ciernie 9
Ko³odziej – Koncewicz Jan – Ciernie 97

Rzemieœlnicy w 1948 roku w Pe³cznicy
pow. Wa³brzych

(obecnie czêœæ Œwiebodzic)

Kominiarz – ¯urakowski Wac³aw – ul. Koœciuszki 27
Stolarz – Pawlik Karol – ul. £¹czna 30
Stolarz - Rajewski Zygmunt – ul. Fryborska 3
Kowal – Pa³aszczyk Micha³ – ul. Wolnoœci 3
Œlusarz – Mende Alfons – ul. Fryborska 1
Œlusarz – Szuma³o Roman – ul. £¹czna 11
Krawiec – Skrobacz Edmund – ul. Koœciuszki 23
Szewc – Dalecki Stanis³aw – ul. Wolnoœci 34
Piekarz – Basista W³adys³aw – ul. Kamienna 9
Piekarz – Widerski Antoni – ul. S³owackiego 8
RzeŸnik – Bujak Stanis³aw – ul. Fryborska 4
RzeŸnik – Domaga³a Edward – ul. Kamienna 12

Stacja kolejowa 1914 rok



5

„Œwiebodzice - Dzieje Miasta” - Adam Rubnikowicz
Korekta: Robert Sysa. Stale wspó³pracuj¹: Boles³aw Kwiatkowski, Edward Ha³daœ, Daniel Wojtucki,
Wojciech Orzel, Ró¿a Stolarczyk, Maria Palichleb, Marek Miko³ajczak.
Podziêkowania dla wszystkich, którzy udostêpnili swoje zbiory.
Kontakt e-mail: adamr@pnet.pl    Tel. (kom) 0-602-380-483     Przedruk mo¿liwy po podaniu Ÿród³a
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Tajemnicze zabójstwo w lesie. Trybuna Wa³brzyska
z dat¹ 31 styczeñ – 6 luty)

Oko³o godziny 1500 Józef Kamiñski powiedzia³
do ¿ony, ¿e idzie na polowanie i wróci o 1930. Nie by³o go
jednak do pó³nocy i zaniepokojona kobieta zwróci³a siê o
pomoc do swojego syna Lucjana i innego znajomego my-
œliwego Tadeusz ̄ . Obaj udali siê na poszukiwania w lesie
pod Œwiebodzicami. W ciemnoœciach pos³ugiwali siê la-
tarkami, niczego jednak nie znaleŸli.

Up³ywa³y godziny na starannej penetracji terenów
leœnych. Oko³o 300 do³¹czy³ do mê¿czyzn kolejny myœli-
wy, Sebastian L. i to nie pomog³o. Dopiero o 700 rano, gdy
ju¿ widnia³o, Tadeusz ̄ . odkry³ na skraju lasu kupê ga³ê-
zi, którymi ktoœ najwyraŸniej chcia³ coœ zamaskowaæ. Pod
nimi znajdowa³o siê cia³o Józefa K.

Niebawem znalaz³a siê kurtka le¿¹ca nieopodal i
futera³ od sztucera. Kilkadziesi¹t metrów od cia³a ktoœ
wsun¹³ sztucer pod je¿yny. Na kolbie znajdowa³a siê lune-
ta celownicza. W magazynku sztucera znaleziono 4 naboje
kalibru 30-06, a w komorze nabojowej ³uska nosz¹ca œlady
uderzenia iglicy w sp³onkê. Na broni, lunecie, œció³ce i
darni ujawniono liczne brunatne plamy, jak siê okaza³o,
by³a to krew, nale¿¹ca, przy du¿ym prawdopodobieñstwie,
do Józefa K., który z ca³¹ pewnoœci¹ nie ¿y³.

Spraw¹ zajê³a siê policja i œwidnicka prokuratura.
Bieg³y z zakresu medycyny s¹dowej ustali³, ¿e myœliwy
zosta³ zastrzelony, a bezpoœredni¹ przyczyn¹ œmierci by³a
rana postrza³owa klatki piersiowej, której skutkiem by³y
rozleg³e uszkodzenia p³uca i têtnicy g³ównej. W tych oko-
licznoœciach musia³o dojœæ do szybkiego i intensywnego
wykrwawienia.

Bieg³y zwróci³ równie¿ uwagê na charakterystycz-
ne i liczne obra¿enia denata. By³y to rany t³uczone okolicy
³uku brwiowego, podbiegniêcia krwawe obu powiek, rany
mia¿d¿one œluzówek obu warg, z³amanie górnej protezy
zêbowej i naskórkowa ranka na palcu prawej rêki.

W toku œledztwa przes³uchano kilkadziesi¹t osób,
które mog³y naœwietliæ okolicznoœci zbrodni i wskazaæ w³a-
œciwy trop. Dokonano drobiazgowych oglêdzin miejsca zda-
rzenia, sekcji, ekspertyz linii papilarnych na znalezionych

przedmiotach i wszelkich œladów odnalezionych na miej-
scu i w okolicy zabójstwa. Niestety, pó³toramiesiêczne
wysi³ki ekipy dochodzeniowej okaza³y siê daremne.

Wobec nie wykrycia sprawcy i braku mo¿liwoœci
skutecznego kontynuowania œledztwa, na dzieñ przed Syl-
westrem prokurator zdecydowa³ na umorzenie.

85-letni Józef K. by³ mieszkañcem Œwiebodzic.
Przed laty pracownikiem „Œnie¿ki”, a nade wszystko inte-
resuj¹c¹ postaci¹. Nale¿a³ do ko³a ³owieckiego „Jeleñ” w
Strzegomiu i da³ siê poznaæ jako doœwiadczony i wytrwa-
³y myœliwy. Jeden z jego znajomych W³adys³aw W. po-
wiedzia³ nam, ¿e Józef K. pomimo podesz³ego wieku cie-
szy³ siê bardzo dobrym zdrowiem i kondycj¹, a podczas
polowañ w górach nawet 40-latkowie nie mogli mu spro-
staæ w marszu. Zreszt¹ polowa³ równie¿ w trudnych wa-
runkach zimowych i niekiedy ca³y dzieñ przebywa³ na mro-
zie. Us³yszeliœmy równie¿ o ciekawym rysie charakteru
Józefa K. - ten dobrze uposa¿ony i spokojny emeryt, nie
cierpia³ k³usownictwa i ostro reagowa³ na jego przejawy.

Do lasu, w którym zgin¹³, najwyraŸniej mia³ oso-
bisty stosunek, dawniej nadzorowa³ ten rejon jako stra¿nik
³owiecki, potem zjawia³ siê tu bardzo czêsto nieoficjalnie
sprawuj¹c pieczê nad leœn¹ gêstwin¹. Wybieraj¹c siê po
raz ostatni do lasu mia³ pozwolenie na odstrza³ i zawiado-
mi³ stosowne s³u¿by.

Trudno domniemywaæ inaczej: Józef K. zosta³ bru-
talnie pobity przez napotkanego przez siebie osobnika. Ob-
ra¿enia mog¹ wskazywaæ na d³u¿sz¹ szamotaninê i wyj¹t-
kow¹ brutalnoœæ przeciwnika, który nie poprzesta³ na bar-
dzo mocnych uderzeniach. Nie mo¿na jednak z ca³¹ pew-
noœci¹ stwierdziæ czy Józef K. zosta³ zabity z w³asnej bro-
ni. Kuli nie odnaleziono, bo amunicja pó³p³aszczowa ma
tê w³aœciwoœæ, ¿e przy uderzeniu w materiê rozpada siê na
wiele od³amków, a mówi¹c fachowo „rozkwita”. Tym nie-
mniej zak³ada siê, ¿e napastnik odebra³ Józefowi K. sztu-
cer i z niego wystrzeli³. Uprawdopodabnia to rodzaj rany
postrza³owej, choæ koledzy myœliwego nie kryli zdziwie-
nia, ¿e ten „mocny cz³owiek” pozwoli³ na odebranie sobie
broni. Œwiadkowie us³yszeli tylko jeden wystrza³ w lesie,
co nie wyklucza, ¿e by³o ich wiêcej.

Wedle najbardziej prawdopodobnej wersji, Józef
K. spotka³ w lesie k³usownika. Zapewne dosz³o miêdzy
mê¿czyznami do ostrej wymiany zdañ, a potem bójki i
wreszcie fatalnego strza³u.

Nie wiadomo, kto to zrobi³. Jednak umorzenie
œledztwa nie wydaje siê byæ definitywnym zakoñczeniem
tej sprawy. Prokurator nie ukrywa, ¿e w dogodnym mo-
mencie œledztwo mo¿e zostaæ wznowione.

Wycinki
ze starych gazet

w³asne



Wykaz zabytków architektury i budownictwa miasta Świebodzice cz. 10
(Na podstawie: Studium Historyczno - Urbanistyczne m. Świebodzice)

obiekt adres wiek bud. / przebudowy
Dom mieszkalny ul. Krótka 3 k. XIX
Dom mieszkalny ul. Krótka 4 k. XIX
Dom mieszkalny ul. Krótka 5 k. XIX
Dom mieszkalny ul. Krótka 6 k. XIX
Dom mieszkalny ul. Krótka 8 k. XIX
Dom mieszkalny ul. Żeromskiego 1 XIX/XX
Dom mieszkalny ul. Żeromskiego 2 1 ćw. XX
Dom mieszkalny ul. Żeromskiego 3 k. XIX
Dom mieszkalny ul. Żeromskiego 4 ok. 1870
Dom mieszkalny ul. Żeromskiego 5 1901
Dom mieszkalny ul. Żeromskiego 6 ok. poł. XIX
Dom mieszkalny ul. Żeromskiego 7 k. XIX, p. XX
Dom mieszkalny ul. Żeromskiego 8 k. XVIII, ok. 1860
Dom mieszkalny ul. Żeromskiego 9 XVIII/XIX
Dom mieszkalny ul. Żeromskiego 10 ok. 1860
Dom mieszkalny ul. Żeromskiego 11 1 poł. XIX, XX
Dom mieszkalny ul. Żeromskiego 12 XVIII/XIX, ok. poł. XIX
Dom mieszkalny ul. Żeromskiego 13 ok. 1890, 1930
Dom mieszkalny ul. Żeromskiego 14 XVIII/XIX, 3 ćw. XIX, ok. 1910
Dom mieszkalny ul. Żeromskiego 16 k. XVIII, 3 ćw. XIX
Dom mieszkalny ul. Żeromskiego 17 k. XIX
Dom mieszkalny ul. Żeromskiego 18 1 poł. XIX, k. XIX
Dom mieszkalny ul. Żeromskiego 19 ok. poł. XIX, k. XIX
Dom mieszkalny ul. Żeromskiego 21 p. XX
Dom mieszkalny ul. Żeromskiego 23 ok. 1880
Dom mieszkalny ul. Żeromskiego 25 k. XIX
Bud. administracyjny Dolnośląskiej Fabryki Mebli pl. Dworcowy 2 p. XX
Budynek przemysłowy ul. Krasickiego 24 ok. 1890
Zespół budynków ZPL „Silena”
a) budynek administracyjny
b) magazyn surowca
c) komin przemysłowy
d) budynek przędzalni

ul. Strzegomska 15
ul. Strzegomska 17
ul. Strzegomska
ul. Młynarska

XIX/XX
4 ćw. XIX

k. XIX
Budynek administracyjny ZMW „Famalen” ul. Strzegomska 19 k. XIX
Zespół budynków ZAE „Mera-Refa”
a) budynek administracyjny
b) budynek administracyjny
c) budynek administracyjny

ul. Strzegomska 23
ul. Strzegomska 25
ul. Strzegomska 27

po 1910
p. XX
p. XX

Budynek administracyjny rzeźni miejskiej ul. Świdnicka 50 4 ćw. XIX
Budynek młyna „Młyn Conrad” ob. „Elmet” ul. Ofiar Oświęcimskich 15 ok. poł. XIX, 1 ćw. XX
Zespół dawnego „Młyna Górnego”
a) dom mieszkalny
b) budynek mieszkalno – gospodarczy
c)dom mieszkalny z przybudówką

ul. Ofiar Oświęcimskich 52
ul. Ofiar Oświęcimskich 52
ul. Ofiar Oświęcimskich 52

k. XIX
1 poł. XIX
ok. poł. XIX

Zespół budynków dawnej słodowni

a) budynek magazynowo-produkcyjny I
b) budynek magazynowo-produkcyjny II
c) suszarnia z kotłownią

wpisane do rejestru 
zabytków woj. wałbrzysk.
ul. Krasickiego 15
ul. Krasickiego 15
ul. Krasickiego 15

pod nr.  1323/Wł. z dn.
07.03.1991

2 poł. XIX
2 poł. XIX
2 poł. XIX

Przepompownia przy drodze 254 (na Wałb.) 1898
Budynek stacji pomp ul. Sportowa 5 1898

Zespoły budynków: „Mera-Refy” i dawnej słodowni, niestety już nie istnieją.


