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Z 7 na 8 lipca przez �wiebodzice przesz³a najwiêksza
fala powodziowa. W dzielnicy Pe³cznica ko³o szko³y
podstawowej uton¹³ mê¿czyzna, którego woda porwa³a
z k³adki nad rzek¹.

18-19 lipca , przez miasto przesz³a kolejna fala powo-
dziowa.
Szkody powodziowe oszacowano na 7 mln. z³.

W lipcu wyburzono zabytkowe budynki �Refy�, w tym
tak charakterystyczny dla starych fotografii, budynek
zegarowego koncernu Beckera. (patrz zdjêcie na stro-
nie 2)

Podstaw¹ sprawnego funkcjonowania przed-
siêbiorstwa by³a nie tylko �wietna organizacja tech-
niczna, zapewniaj¹ca sta³¹ produkcjê i jej wzrost, ale i
umiejêtne zorganizowanie handlu oraz zabieganie o
sta³e rynki zbytu. Handel eksportowy prowadzono za
po�rednictwem specjalnych przedstawicielstw wraz z
wzorcowymi sklepami. Eksport stanowi³ bardzo znacz-
ny udzia³, bowiem wynosi³ oko³o 2/3 ca³ej produkcji.
W kraju zbyt towarów odbywa³ siê hurtowo.

Podczas I wojny �wiatowej koncern pozbawio-
ny by³ wielu wa¿nych zagranicznych obszarów zbytu.
Poza tym si³y produkcyjne musia³y byæ przestawione
na cele militarne. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych,

stosunki handlowe w kraju i za granic¹ podjêto od razu
w pe³nym zakresie, pomimo powsta³ej w tym czasie
nowej zagranicznej konkurencji, m.in. we W³oszech i
w Japonii. Nasilaj¹ca siê od pocz¹tku XX wieku ry-
walizacja pomiêdzy �wiebodzickim a szwarcwaldzkim
przemys³em zegarmistrzowskim, szczególnie o zagra-
niczne rynki zbytu, zakoñczy³a siê w koñcu lat 20-
tych XX wieku, w okresie �wiatowego kryzysu go-
spodarczego, porozumieniem (1927 r.) i ostatecznie
utworzeniem Trustu (w maju 1930 r.), jednocz¹cego
interesy zainteresowanych firm z obu obszarów -
Schwarzwaldu i �l¹ska. Wchodz¹c w sk³ad �Zrzesze-
nia� przedsiêbiorstwo Beckera prosperowa³o do wy-
buchu II wojny �wiatowej, sygnuj¹c swoje wyroby
dalej tradycyjnym znakiem - kotwic¹ zwieñczon¹ ko-
ron¹ i inicja³ami �GB�. Wraz z drug¹ wojn¹ �wiatow¹
przyszed³ koniec ery Gustawa Beckera.
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Okres jednoczenia siê
w wielk¹ spó³kê Bec-
kera, przetrwa³a fa-
bryka obudów zega-
rów �Sölch u. Jäckel�.
Ta stosunkowo nie-
wielka fabryczka, za-
³o¿ona w �wiebodzi-
cach w 1871 roku, nie
ulegaj¹c fuzji zacho-
wa³a w pe³ni samo-
dzielno�æ pomimo tak
silnej konkurencji
koncernu - co by³o
swego rodzaju ewene-
mentem. Nie wesz³a
te¿ w sk³ad wspo-
mnianego Trustu. W

1912 roku podjêto w niej równie¿ produkcjê mechani-
zmów zegarowych, poprzez przejêcie dawniejszej fa-
bryki �Urania�. W 1925 roku fabryka zatrudnia³a 130
pracowników. Wytwarzano w niej przede wszystkim
zegary sto³owe, �cienne i stoj¹ce.

Aby zamkn¹æ historiê firmy �GB� warto do-
daæ informacjê o jej losie po II wojnie �wiatowej, w
nowych warunkach politycznych.

W sierpniu 1945 roku, na bazie dawniejszych
zak³adów Beckera, rozpoczê³a produkcjê zegarów wa-
had³owych Dolno�l¹ska Fabryka Zegarów w �wiebo-
dzicach. Pocz¹tkowo organizacyjnie podlega³a ona
Pañstwowej Fabryce Zegarów w £odzi. Po urucho-
mieniu w pobli¿u, w Srebrnej Górze Fabryki Zegarów
Wie¿owych, oba zak³ady usamodzielni³y siê i po³¹-
czy³y. Wytwarzano w nich zegary domowe obci¹¿ni-
kowe i sprê¿ynowe (kominkowe), a tak¿e przez krótki

czas zegary wie¿owe, na miejsce których wprowadzo-
no zegary kontrolne wyj�ciowe i wej�ciowe. W 1952
roku, na skutek organizacyjnych zmian w przemy�le,
zakoñczono ostatecznie produkcjê zegarów i aparatów
kontrolnych, przekazuj¹c je innym fabrykom.

rys 1

rys 2

Rys 1- �wiatowy znak ochronny ³¹cz¹cy Freiburdzkie
Fabryki Zegarów, w tym równie¿ 1800 pracowników
Gustava Beckera
Rys 2 - Nieistniej¹cy ju¿ budynek z bram¹ wjazdow¹
do fabryki Gustava Beckera (Refa S.A.)

Literatura:

�Gustav Becker Story� Antique Publishing Concord, California 1977
Zarys dziejów �l¹skich fabryk zegarów Gustawa Beckera i Edwarda
Eppnera, Krystyna Oniszczuk-Awi¿eñ, katalog wystawy zegarów.

W latach 1920-45 istnia³a w �wiebodzicach ulica o nazwie �Becker Gasse� (Zau³ek Beckera) która po
wojnie nosi³a nazwê ulicy Krótkiej. Ulica znajdowa³a siê w miejscu dzisiejszego budynku produkcyj-
nego Refy (na koñu ci¹gu budynków z rys 2) i zosta³a zlikwidowana przy rozbudowie zak³adu.

ul. �widnicka
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    Kronika
�wiebodzickich Zak³adów
Przemys³u Lniarskiego
                 czê�æ 3
Wierny przedruk fragmentów �Kroniki Fabryki�

Po zorganizowaniu Stra¿y Przemys³owej, zabez-
pieczeniu obiektów fabrycznych, przyst¹piono z ca-
³ym zaparciem i nasileniem, do prac nad uporz¹dko-
waniem czê�ci terenu i hal maszyn, gdzie rozpocznie
siê w³a�ciwa odbudowa fabryki, monta¿ i ustawianie
maszyn produkcyjnych.

Opracowuj¹c plan odbudowy, ustalono, ¿e przê-
dzalnia która poprzednio tj. do 1943 roku, tj. do chwili
kiedy zosta³a  rozmontowana, posiada³a 18.800 wrze-
cion, bêdzie odbudowana  conajmniej do 12.500 wrze-
cion, w czterech fazach. W pierwszej fazie odbudowy
zostanie zmontowane i uruchomione 1.880 wrzecion,
systemu pakularnego.

Wykonano plany ustawienia maszyn przêdzal-
niczych na poszczególnych halach, zestawiono kosz-
torysy z zastrze¿eniem, gdy¿ nie by³o wiadomem, czy
wywiezione maszyny w 1943 roku znajduj¹ siê jesz-
cze na miejscu, czy nadawaæ siê bêd¹ do odremonto-
wania, okre�lenie czego nie mo¿e nast¹piæ wcze�niej,
jak po zlustrowaniu sk³adów, wreszcie i to nie da pe³-
nego okre�lenia, gdy¿ bêdzie to mo¿liwe po zwiezie-
niu tych maszyn na miejsce, oczyszczeniu i w trakcie
monta¿u - gdy¿ dopiero wtedy bêdzie mo¿na stwier-
dziæ czy czê�ci maszyn s¹ wszystkie i w jakim stanie.

Od pierwszej chwili poczyniono starania  o przy-
dzia³ lokomocji (transportu) osobowej dla skontrolo-
wania sk³adów i ciê¿arowej do wywozu gruzu, �mie-
ci, oraz zwozu maszyn ze sk³adów. Z najbardziej nie-
odpowiednich sk³adów rozpoczêto zwóz maszyn, wy-
najmowanymi koñmi.

Czê�æ sk³adów z maszynami skontrolowano
udaj¹c siê do nich pieszo, tj.  do tych które by³y odda-
lone od Fryborku 6 - 14 klm, a to w Zyrli, Pe³cznicy,

Olszy, Komorowie i Zamkowie.
Jednocze�nie powiadomiono pisemnie Zarz¹dy

Miejskie i Gminne, ¿e maszyny znajduj¹ce siê na ich
terenie, nie s¹ z³omem, lecz nale¿¹ do parku maszy-
nowego Pañstwowych Zak³adów Lniarskich �Wis³a�
Oddzia³ Przêdzialnia w Fryborku i pod ¿adnym pozo-
rem, nie mog¹ byæ wydane, bez upowa¿nienia oso-
bom postronnym.

W dniu 19 marca 1946 roku Naczelna Dyrekcja
Pañstwowych Zak³adów Lniarskich �Wis³a� w Ka-
miennej Górze, przydzieli³a samochód osobowy
D.K.W.  i od dnia 20 marca 1946 rozpoczêto bez-
zw³ocznie objazd i kontrolê sk³adów z maszynami, po-
wiadamiaj¹c osobi�cie, ustnie Zarz¹dy Miejskie i
Gminne o przynale¿no�ci maszyn, które w najbli¿szym
czasie bêd¹ z powrotem przewo¿one do fabryki ma-
cierzystej w Fryborku.

Poniewa¿ czê�æ sk³adów z maszynami znajdu-
je siê w maj¹tkach ziemskich, administrowanych przez
Wojskowe W³adze Radzieckie, przeto drog¹ s³u¿bow¹
zwrócono siê do Delegata Ministra Przemys³u na Dol-
ny �l¹sk, okrêg II w Wa³brzychu, z pro�b¹ o uzyska-
nie zezwoleñ z nadrzêdnych W³adz Wojskowych Ra-
dzieckich, skontrolania ich i przewiezienia tych ma-
szyn do Fabryki macierzystej w Fryborku.

Zezwolenie takie by³o konieczne, gdy¿ ofice-
rowie sowieccy, administratorowie tych maj¹tków,
mimo legitimowania siê, nie wpuszczali na teren sk³a-
dów, szop, stodó³ itp.
Magazyny i sk³ady takie s¹  w Arnsdorfie, Olszy, Sta-
nowicach, Szymanowicach.

Prawie równocze�nie rozpoczêto intensywny
zwóz tych maszyn wynajmowanymi furmankami, plat-
formami konnymi. Zwo¿one maszyny s¹ sortowane,
dzielone i sk³adane na tych halach ju¿ oczyszczonych

w których bêd¹ montowane.
Równocze�nie zorganizowano grupy robocze z

pracownic, które rozpoczê³y odczyszczanie maszyn z
rdzy, za� z �lusarzy monterów - grupy monta¿owe, do
poszczególnych systemów maszyn przêdzalniczych,
do kot³ów parowych, maszyny parowej, urz¹dzeñ elek-
trycznych itp.

Poniewa¿ zwo¿one maszyny przedstawia³y stan
zniszczenia - przeto do umo¿liwienia napraw, niejed-
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nokrotnie nawet powa¿niejszych, przyst¹piono do zor-
ganizowania i urz¹dzenia oraz zmontowania warszta-
tów technicznych.

[ Tu nastêpuje obszerny opis stanu warsztatów,
jak te¿ sposobu pozyskania maszyn i dok³adny spis
wyposa¿enia jake znajdowa³o siê wiosn¹ 1946 roku w
fabryce]

W czerwcu 1946 roku, nazwa miejscowo�ci
Frybork, zosta³a  zmieniona przez Województwo Wro-
c³awskie na �wiebodzice w zwi¹zku z czym Fabryka
pieczêtowa³a siê :

[ W dalszej czê�ci Kroniki nastêpuje bardzo
dok³adne przepisanie sprawozdania, jakie zosta³o z³o-
¿one przez Kierownika Fabryki do Naczelnej Dyrek-
cji Pañstwowych Zak³adów Lniarskich �Wis³a� w Ka-
miennej Górze, obrazuj¹ce stan odbudowy Zak³adów
- jest to sprawozdanie - skrót cytowanej Kroniki, w
zwi¹zku z czym zbêdnym jest ponowne jego przyta-
czanie ]

Podziêkowanie za udostêpnienie kroniki Panu Zbigniewowi
Zaniewskiemu - Dyrektorowi Naczelnemu ZPL �Silena�

Warto zobaczyæ

W ko�ciele Parafialnym �w. Miko³aja :

Rze�by muzykuj¹cych anio³ków
na emporze organowej
w stylu baroku, wykonane przez nieznanego autora w
po³owie XVIII wieku. Wymiary : oko³o 50 cm � w
liczbie 5 sztuk.
Jako pozosta³o�æ zapewne wiêkszego zespo³u wtórnie
ustawione na balustradzie empory organowej. Figury
drewniane, pe³noplastyczne polichromowane na bia-
³o. Skrzyde³ka i instrumenty muzyczne � z³ocone.
Anio³ki nagie, przys³oniête równie¿ z³oconymi prze-
paskami.
Wpisane do rejestru zabytków województwa wa³brzyskie-
go pod nr 535, nr kartoteki 7 (ikonografia � Ewa Stepa)

Prospekt organowy
wykonany po roku 1779  przez nieznanego autora, w
stylu pó�ny barok z drewna polichromowanego i z³o-
conego.
Wymiary : wysoko�æ oko³o 4 m. Szeroko�æ 6 m.
Prospekt trójdzielny, czê�ci zewnêtrzne wy¿sze, czê-
�ci po³¹czone ze sob¹ ³¹cznikami w których piszcza³-
ki umieszczono w dwu kondygnacjach. Ca³o�æ wieñ-
czy prosty gzyms, na nim trzy rokokowe wazony.
Górne czê�ci piszcza³ek przys³oniête a¿urowym orna-
mentem z boków a¿urowe, rocailleowe uszaki.
Wpisany do rejestru zabytków województwa wa³brzyskie-
go pod nr.535, kartoteka nr 2 (ikonografia � Ewa Stepa)

Ró¿ne by³y losy miast dolno�l¹skich w pamiêt-
nym dla Polaków 1945 roku. Przez jedne z nich (Wro-
c³aw, G³ogów, Boles³awiec i �cinawê) przetoczy³ siê
mia¿d¿¹cy walec dzia³añ wojennych. Innym, a w ich
liczbie �wiebodzicom, historia oszczêdzi³a tego losu i
bêd¹cych jego konsekwencj¹ zniszczeñ. Sta³o siê tak
dziêki szczê�liwemu zbiegowi okoliczno�ci, przede
wszystkim jednak dziêki po³o¿eniu geograficznemu
Podgórza Sudeckiego, przez które nie prowadzi³ g³ów-
ny kierunek uderzenia wojsk nacieraj¹cych na Berlin.

Do po³owy stycznia 1945 roku �wiebodzice,
znajduj¹ce siê na g³êbokich ty³ach dzia³añ wojennych,
jedynie w minimalnym stopniu odczuwa³y skutki woj-
ny. Jej wp³yw sprowadza³ siê w pierwszym rzêdzie do
powo³ania do Wehrmachtu mê¿czyzn w wieku od 19
do 30 lat, a nastêpnie równie¿ starszych roczników.
Ponadto, od 1942 roku na Dolny �l¹sk - który nie by³
zagro¿ony przez naloty bombowe lotnictwa alianckie-
go (i st¹d  czêsto by³ nazywany �schronem przeciw-
lotniczym Trzeciej Rzeszy�) - zaczê³y przybywaæ
transporty kobiet i dzieci z pó³nocnych i zachodnich

Czê�æ I
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czê�ci Niemiec. Pod koniec 1944 roku ich liczba wy-
nosi³a w samych �wiebodzicach oko³o 1.200 - 1.400
osób. Dwa razy tyle ludzi rozmieszczono w okolicz-
nych wsiach.

Dodaæ nale¿y, ¿e a¿ do koñca wojny �wiebo-
dzice nie prze¿y³y ani jednego rzeczywistego bombo-
wego nalotu lotniczego, aczkolwiek w 1945 roku sa-
moloty radzieckie wielokrotnie dokonywa³y w rejo-
nie miasta lotów rozpoznawczych i atakowa³y liniê ko-
lejow¹ z Jaworzyny �l¹skiej do Wa³brzycha oraz po-
³o¿one na pó³noc od �wiebo-
dzic lotnisko polowe.

Do innych skutków woj-
ny zaliczyæ nale¿y zmianê pro-
filu produkcji miejscowego
przemys³u, który m.in. przesta-
wi³ siê na produkcjê zapalników
do pocisków artyleryjskich oraz
umundurowania i ekwipunku
wojskowego. W mie�cie zna-
le�li siê równie¿ robotnicy cu-
dzoziemscy przywiezieni na
roboty przymusowe z krajów
okupowanych przez hitlerow-
ców. Ich liczba wynosi³a w ró¿-
nych okresach od 500 do 800
osób, g³ównie Polaków, Francuzów, Jugos³owian i oby-
wateli by³ego ZSRR.

Po raz pierwszy z bezpo�rednimi skutkami woj-
ny mieszkañcy �wiebodzic zetknêli siê w dniach 20-
22 stycznia 1945 roku, kiedy na ulicach miasta poja-
wi³y siê d³ugie kolumny uciekinierów z prawobrze¿-
nej czê�ci ziemi nadodrzañskiej, a w nastêpnych dniach
równie¿ z Wroc³awia. Znaczna czê�æ tych uchod�ców,
skrajnie wyczerpana niezwykle ciê¿kimi warunkami
ewakuacji, (w sumie 4-5 tys. ludzi) przej�ciowo za-
trzyma³a siê w mie�cie, zosta³a zakwaterowana przez
miejscowe w³adze administracyjne i NSDAP w miej-
scowych szko³ach i pomieszczeniach biurowych oraz
fabrycznych, a jedynie wyj¹tkowo w domach miesz-
kalnych. Jednak¿e ju¿ na pocz¹tku lutego nast¹pi³a
czê�ciowa, za� w po³owie tego¿ miesi¹ca ca³kowita,
ewakuacja �wiebodzic. W mie�cie pozosta³o jedynie
oko³o tysi¹ca mieszkañców, prawie wy³¹cznie mê¿-
czyzn, zatrudnionych w przemy�le i zak³adach gospo-
darki komunalnej oraz pe³ni¹cych s³u¿bê w miejsco-
wym batalionie Volkssturmu. Podjêto równie¿ przy-
gotowania do obrony, zamykaj¹c m.in. boczne ulice
barykadami. By³o to bezpo�redni¹ konsekwencj¹ zbli-
¿ania siê linii frontu w pobli¿e �wiebodzic.

Opracowanie na podstawie komunikatu p³k dr Ryszarda
Majewskiego z Wroc³awia, zamieszczonego w materia³ach
z sesji popularno-naukowej w �wiebodzicach z dnia
02.09.1979 r.

Plan niemieckiego cmentarza komunalne-
go w Pe³czncy którego pozosta³o�ci znaj-
duj¹ siê przy ul.Jeleniogórskiej.

Legenda:

Hohenfriedeberg - Dobromierz
Acker - pole uprawne
Feld - pole (tu) kwatera
Urnenhain - kwatera z³o¿enia prochów
                              (hain - poetycko gaj)
Heldenhain - kwatera bohaterów

Grobowiec Gustawa Beckera i jego rodziny, któ-
ry znajduje siê na cmentarzu komunalnym przy
ul. Wa³brzyskiej, w kwaterze przyleg³ej do ulicy
Browarowej.
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Pomys³, sk³ad i wykonanie: Adam Rubnikowicz  (ze zbiorów w³asnych i udostêpnionych)
Korekta: Robert Sysa
Podziêkowania dla Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz wszystkich którzy udostêpnili swoje zbiory
Kontakt e-mail: Adam.Rubnikowicz@zeto.swidnica.pl

   Czê�æ I
28 pa�dziernika 1981 roku Wojewódzka Rada

Narodowa w Wa³brzychu przyjê³a uchwa³ê o utwo-
rzeniu Ksi¹¿añskiego Parku Krajobrazowego o po-
wierzchni 38 km2, a wraz z otulin¹ - 45 km2.
Obszar ten znajduj¹cy siê miêdzy dolinami
rzek : Strzegomki na zachodzie i Witoszow-
skiego Potoku na wschodzie, o urozmaiconej
rze�bie terenu, z g³êbokimi i piêknymi dolina-
mi potoków rozcinaj¹cych brze¿ny próg su-
decki, o zró¿nicowanym �rodowisku le�nym,
bogatej florze i faunie (zw³aszcza faunie drob-
nej), stanowi wysokiej rangi zaplecze rekre-
acyjne dla �wiebodzic i Wa³brzycha, a nawet
�widnicy.

Obszar Ksi¹¿añskiego Parku Krajobra-
zowego prawie w ca³o�ci le¿y w obrêbie pale-
ozoicznej niecki tektonicznej, zwanej depresj¹
�wiebodzic. Powsta³a ona  w górnym dewo-
nie podczas ruchów górotwórczych, zwanych
waryscyjskimi lub hercyñskimi, i rozwija³a siê
do dolnego karbonu w³¹cznie (280-240 mln lat temu).
Niecka ta jest wyd³u¿ona z pó³nocnego zachodu na
po³udniowy wschód. Od po³udnia i po³udniowego za-
chodu ograniczaj¹ j¹ dyslokacje (uskoki) Szczawien-

ka i Strumyka, a od pó³nocnego wschodu - sudecki
uskok brze¿ny, wzd³u¿ którego powsta³a krawêd� Su-
detów.

Nieckê wype³nia³o p³ytkie, ale bardzo ciep³e
morze, w którym powstawa³y rafy koralowe. Zatem
klimat ówczesny zbli¿ony by³ do zwrotnikowego. Dno
niecki by³o ruchliwe, ulega³o obni¿aniu oraz sp³yca-
niu, a jego o� przesuwa³a siê z biegiem czasu ku pó³-
nocy. W morzu w formie wielkich delt sk³adany by³
materia³ skalny, znoszony z otaczaj¹cych obszarów
l¹dowych, tj. z bloku sowiogórskiego na po³udniowym
wschodzie i z bloku kaczawskiego na pó³nocnym za-
chodzie. Masywy te pod wp³ywem ruchów górotwór-
czych ulega³y podnoszeniu, a procesy niszcz¹ce (ero-

zja wodna i denudacja) d¹¿y³y do ich obni¿ania i roz-
cinania. Zgromadzony w niecce materia³ skalny : ¿wiry,
piaski i mu³y tworz¹ obecnie zlepieñce, szarog³azy i
³upki. Ska³y te najlepiej obserwowaæ mo¿na w �rod-

kowej czê�ci Parku, na stromych
zboczach g³êbokich dolin : Pe³cz-
nicy, Szczawnika, Czy¿ynki i Lu-
biechowskiej Wody. We wschodniej
i pó³nocnej czê�ci Parku , w okoli-
cy Witoszowa, Mokrzeszowa i
�wiebodzic wystêpuj¹ margle i wa-
pienie górnego dewonu, a lokalnie
te¿ ³upki zieleñcowe i ska³y mag-
mowe.

Literatura:
Edmund Joñca �Ksi¹¿añski Park Kra-
jobrazowy� - Wydawnictwo PTTK
�Kraj� Warszawa 1989


