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1998
18 wrze�nia otwarto now¹ Stacjê Uzdatniania Wody
w Dobromierzu. Po�wiêcenia dokona³ ks. biskup Ta-
deusz Rybak.

Z pieniêdzy Unii Europejskiej w ci¹gu 5 miesiêcy wy-
budowano 3  mosty - 2 w Pe³cznicy i 1 w Cierniach.
30 wrze�nia ambasador Unii Rolf Timans dokona³
otwarcia mostu w Cierniach.

We wrze�niu dokonano przekszta³cenia Zak³adu Wo-
doci¹gów i Kanalizacji w jednoosobow¹ Spó³kê Ak-
cyjn¹ Gminy.

Fragment ksi¹¿ki Krystyny Paj¹kowej
�Ucieczka od zapachu �wiec�

(Dokoñczenie)

Epidemia przesila³a siê powoli. Tak twierdzili
lekarze.

Nadszed³ dzieñ, w którym by³o nareszcie
mniej roboty i mogli�my wieczorem trochê ode-
tchn¹æ. Usiad³am na schodach szpitala i zapali³am
papierosa. Odpoczywa³am. Czu³am, ze dzieje siê
ze mn¹ co� z³ego. G³owa mi dziwnie ci¹¿y³a, my-
�li coraz trudniej by³o zebraæ. Chcia³am co� po-
wiedzieæ Mariannie, ale jêzyk mi siê pl¹ta³.

- Katarzyno, czy s³yszysz mnie? Zmieni³a� siê
na twarzy. Czy nie jeste� chora? Zblad³a� ! No, Kata-
rzyno... powiedz co� albo lepiej chod�, pomogê ci siê
po³o¿yæ.

Marianna narobi³a takiego alarmu, ¿e przenie-
siono mnie natychmiast do szpitala. Tam zbada³ mnie
major Szuwin.

- Ma wysok¹ temperaturê i jest wyczerpana.
Powinna przede wszystkim spaæ. Dam jej zastrzyk,
niech odpocznie. Jutro przekonamy siê, co to za
choroba, trudno narazie o pewn¹ diagnozê.

Mia³am siê po³o¿yæ do ³ó¿ka na wiele dni. Tem-
peratura nie spada³a, majaczy³am. W gor¹czce prze-
¿ywa³am jeszcze raz wszystko, co zdarzy³o siê bezpo-
�rednio przed chorob¹.

Dni mija³y pe³ne obawy o moje ¿ycie. Czu³am
to. Pytali mnie, kogo chcia³abym zobaczyæ, unikali
mego spojrzenia.

Pamiêtam, ¿e wci¹¿ prosi³am, ¿eby zabrali �wie-
ce. Prze�ladowa³ mnie bez przerwy zapach �wiec.

W czterdziestym dniu blokady spróbowa³am
pierwszy raz wstaæ. Po godzinie po³o¿y³am siê po-
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konana. Potem z dnia na dzieñ by³o mi lepiej, snu-
³am siê po mieszkaniu, blada i wychudzona. Sia-
dywa³am na ³awce w ogrodzie. Si³y fizyczne wra-
ca³y poma³u, ale mimo to nie czu³am siê dobrze i
mia³am mêcz¹ce bóle g³owy.

- Jak siê czujesz Katarzyno ? - zapyta³ kiedy�
Marian. - Mo¿e pójdziesz ze mn¹ do PCK? Jest bar-
dzo dobra wiadomo�æ: otwieraj¹ miasto. Zabawimy
siê teraz, zobaczysz, ca³y �wiat bêdzie nasz.

Chcia³am koniecznie pój�æ, choæ nie bardzo
pewnie trzyma³am siê na nogach. Wydawa³o mi siê,
¿e otwarcie miasta nie mo¿e siê odbyæ beze mnie.

Zd¹¿yli�my w sam¹ porê. Razem ze wszystki-
mi posz³am w kierunku szosy na �widnicê, sk¹d spo-
dziewano siê pierwszych ludzi. W godzinê pó�niej
pierwszy poci¹g zatrzyma³ siê na stacji w �wiebodzi-
cach. Wysiad³ z niego burmistrz, który wyg³osi³ prze-
mówienie, dziêkuj¹c wszystkim, którzy �pozostali na
posterunku�. Du¿o mówi³ o bohaterstwie, zapewnia³,
¿e dostaniemy odznaczenia, wreszcie wita³ nowo przy-
by³ych.

Wieczorem d³ugo rozmawiali�my w jadalni
Czerwonego Krzy¿a. W³a�ciwie nikt z nas nie wie-
dzia³, co powienien robiæ dalej. ¯ycie, które mia³o te-
raz nadej�æ, by³o dla wszystkich bez wyj¹tku wielk¹
niewiadom¹.

Do miasta zaczêli nap³ywaæ masowo nowi lu-
dzie.

O epidemii nie mówi³o siê ju¿. By³a epidemia?
Ciekawe, nic nie poznaæ!

Resztki ¿ó³tych kartek, zwisaj¹ce na drzwiach
domów, czeka³y na zbawcze dzia³anie czasu. Nie inte-
resowa³y ju¿ nikogo. Tylko na cmentarzu, na zbioro-
wych grobach ofiar epidemii, kto� codziennie zapala³
�wiece.

Którego� dnia, wracaj¹c do domu,
ze zdziwieniem stwierdzi³am, ¿e miesz-
kanie na parterze, w którym nikt nie
mieszka³, jest otwarte. Zajrza³am do �rod-
ka. Mieszkanie wygl¹da³o tak, jakby
przed chwil¹ przeszed³ przez nie tajfun.
Na pod³odze wala³y siê wyrzucone z szu-
flad drobiazgi. Jakie� nici, cebula, pasta
do zêbów, poñczochy i pierze z podu-
szek. Popió³ z pieca i puder. A wszystko
przykryte warstw¹ prochu, który ju¿
osiad³ i przypudrowa³ ca³e mieszkanie na
popielato.

- Szaber siê ju¿ zacz¹³ - powiedzia-
³am wieczorem.

- Czy chcia³aby pani dorobiæ so-
bie trochê? zaczepi³ mnie burmistrz.

- Jak to? Nie rozumiem.

- Otwieramy kino i szukamy kasjerki. Praca
bêdzie lekka, tylko jeden seans dziennie. My�la³em,
¿e bêdzie to pani odpowiada³o?

- Zapytam kierownika, mo¿e mi pozwoli. W
ka¿dym razie dziêkujê, ¿e pan o mnie pomy�la³.

Pracy by³o niewiele. Chorych ju¿ nie mieli�my,
wiêc zaopatrzenie zesz³o na dalszy plan. Chodzi³am
po miasteczku, poznawa³am ludzi, których stale przy-
bywa³o. Nudzi³am siê.

Którego� dnia robi³am zestawienie wydatków
za ostatni tydzieñ, kiedy przyjecha³ niespodziewanie
Maciejewski.

- No! Poka¿ siê, Katarzyno! Jak wygl¹dasz?
Gadaj krótko, jak siê czujesz?

- Dziêkujê. Gdyby nie bóle g³owy, zapomnia-
³abym ju¿ o tym, ¿e kiedykolwiek chorowa³am. Nu-
dzê siê teraz, roboty ma³o. Obijamy siê.

- Wygl¹dasz dobrze. I nudzisz siê, powiadasz?
To co robisz ca³ymi dniami?

- Chodzê teraz po mie�cie i ci¹gle siê dziwiê. W
g³owie siê nie mie�ci, ¿e tylu ludzi umar³o, a w dwa
tygodnie pó�niej nikt ju¿ o tym nie pamiêta. Bawi¹
siê, jakby nied³ugo mia³ nast¹piæ koniec �wiata. Ro-
zumie pan to?

Marian ju¿ od d³u¿szej chwili przys³uchiwa³ siê
rozmowie.

- Dziwi ciê, ¿e siê bawi¹? - zawo³a³. - A co ich
obchodzi, co siê tu dzia³o? Oni nie wiedz¹ i nie chc¹
wiedzieæ. Dla nich to jest kraina z³otem p³yn¹ca. Istne
Eldorado. Bawi¹ siê. Z nami jest inaczej, to my je-
ste�my nienormalni. Zamiast cieszyæ siê ¿yciem,
chodzimy ka¿dy w³asnymi drogami i rozpamiêtu-
jemy. Trupy. Trupy. Epidemia. Do cholery jasnej z
t¹ epidemi¹! Bêdê musia³ zwiaæ jak najprêdzej z
tego miasta, bo inaczej do koñca ¿ycia bêdzie mi
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Warto zobaczyæ

w uszach d�wiêcza³ dzwonek Marianny.
- Nie ma ju¿ tego dzwonka - przypomnia³am

sobie. - Jeden Rosjanin go zniszczy³. Kiedy minê³a
epidemia, wzi¹³ dzwonek i rozwali³ go. Placek z nie-
go zrobi³. Nie rozumia³am wtedy, o co mu chodzi. On,
tak jak my, ci¹gle go s³ysza³.

- Prze¿yli�cie tu swoje - Maciejewski zapali³
papierosa. - Trzeba o tym zapomnieæ. To ju¿ minê³o.
Ty Marian, zamiast rozpamiêtywaæ, powiniene� co�
postanowiæ, ty powiniene� po mêsku do takich
spraw podchodziæ. Po kim rozpaczasz? Przecie¿
to NIEMCY!

- Niemcy, to prawda. Ale nie ci szubrawcy, któ-
rych nale¿y zas¹dziæ i powiesiæ. - Marian dobiera³ s³o-
wa, widaæ by³o, ¿e gdzie� w g³êbi duszy poczu³ siê
mocno dotkniêty. - Umar³o setki, byæ mo¿e, przyzwo-
itych ludzi i tyfus nie wybiera³. Ale teraz po wojnie
przypadek nie powienien decydowaæ o tym, kto
ma umrzeæ.

Nadesz³a zima. Ludzie , nie zwa¿aj¹c na adwent,
bawili siê ca³y czas. Lokale by³y pe³ne. W �wiebodzi-
cach zrobi³o siê nagle t³oczno.

W Czerwonym Krzy¿u nie by³o ju¿ nic do ro-
boty.

�nieg, jakby w prezencie, spad³ w sam dzieñ
�w. Miko³aja. U Agaty odbywa³o siê du¿e przyjêcie.
Tego wieczoru wszystkie rozmowy obraca³y siê wokó³
nowo otwartych w �wiebodzicach fabryk. Jeden z go-
�ci przyniós³ pyszn¹ czekoladê. Fabryce nadano na-
zwê ��nie¿ka�. Okaza³o siê, ¿e uruchomiono równie¿
fabrykê zegarów i maj¹ w niej zamiar wyprodukowaæ
taki budzik, który ca³e �wiebodzice postawi na nogi.
Otwierano tak¿e fabrykê lin i sznurów. Marian powie-
dzia³, ¿e ta fabryka najbardziej go cieszy, bo bêdzie
siê mo¿na na rodzinnym sznurze powiesiæ, gdy
cz³owiekowi ¿ycie do reszty zbrzydnie.

Wieczorem zaczê³am siê pakowaæ, chocia¿ do
odjazdu pozosta³o jeszcze dwa tygodnie. Najwa¿niej-
sze, ¿eby nie traciæ odwagi. Przecie¿ tyle jeszcze przede
mn¹. Trzeba wyjechaæ ze �wiebodzic. A we Wroc³a-
wiu - zobaczymy.

                         W ko�ciele �w. Franciszka.
Sakramentarium.
Wykonane z piaskowca przez nieznanego autora w
roku 1352 w stylu gotyckim. Wymiary: wysoko�æ
1,20 m szeroko�æ 0,74 m.. Znajduje siê na �cianie
wschodniej prezbiterium, po prawej stronie o³ta-
rza. W formie trójbocznego wykusza odpowiada-
j¹cemu trzem bokom regularnego o�miok¹ta, trzy-
kondygnacyjne. Rodzaj coko³u stanowi pas z in-
skrypcj¹ (majusku³a gotycka) (�ANO DO MCCC-
LII�), wy¿ej �rodkowe pole zajmuje nisza ostro-
³uczna zamkniêta krat¹, pole z lewej zajmuje p³a-
skorze�biona lilia, pole z prawej ornament maswer-
kowy. Zwieñczenie - nad ka¿dym bokiem trójk¹t-
ny szczyt którego pole wype³nia ornament maswer-
kowy, brzegi zdobi¹ ¿abki i kiwaton. T³o ornamen-
tów pokryte jaskraw¹ polichromi¹, g³ównie cyno-
ber i b³êkit.
�ród³a i bibliografia: H.Lutsch,Die Kunstdenkmaeler der Land-
kreise des Reg.Bez.Breslau,Breslau 1889,s.254.
Zapisane w rejestrze zabytków województwa wa³brzyskiego pod
nr 536 kartoteka nr 4.
Opis: Ewa Stepa. H.Lutsch, Bildwerk Schlesischer Kunstedenk-
maeler tabl.23
Zdjêcie: Boles³aw Kwiatkowski

Uliczne porz¹dkiUliczne porz¹dkiUliczne porz¹dkiUliczne porz¹dkiUliczne porz¹dki

W dniu 30 czerwca 1955 roku uchwa³¹
nr 9/VI/55 Miejska Rada Narodowa zmieni³a na-
zwy ulic w dzielnicy Pe³cznica, poniewa¿ nosi-
³y w wiêkszo�ci  takie same nazwy jak w �wie-
bodzicach. I tak: ulica Fabryczna otrzyma³a na-
zwê D³uga, Kamienna � Mikulicza, S³owackie-
go � �wierczewskiego, Ko�ciuszki � Ofiar
O�wiêcimskich, Wolno�ci � Jeleniogórska, Po-
lna � 1 Maja.
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KronikaKronikaKronikaKronikaKronika
�wiebodzickich Zak³adów
Przemys³u Lniarskiego

czê�æ 5 (ostatnia)

Pañstwowe Zak³ady Lniarskie �Wis³a� Oddzia³ Przêdzal-
nia w Fryborku ul. Strzygomska Nr 17 Telefon 232
Do Naczelnej Dyrekcji Pañstwowych Zak³adów Lniarskich
�Wis³a� w Kamiennej Górze ul. Sudecka nr 15
Nr 121/AH-I-3/46
�wiebodzice, dnia 3 lutego 1946
Dotyczy: �.p. Bienia Bronis³aw
zgon, pogrzeb � sprawozdanie.

W �lad za telefonicznym meldunkiem o zgonie �.p.
Bieni Bronis³awa w dniu 28.I.1946 r. o godzinie
22.45 � przedstawiam szczegó³owe sprawozdanie
z wypadku oraz pogrzebu.

W dniu 28.I.1946 r. o godz. 21.30 zosta-
³em zaalarmowany przez Komendanta stra¿y fa-
brycznej, ¿e na skutek nieostro¿nego obchodzenia
siê z broni¹, zosta³ �miertelnie postrzelony stra¿-
nik Bienia Bronis³aw.

W kilka minut po wypadku przyby³em na
wartowniê, gdzie stwierdzi³em postrza³ brzucha w
okolicy pachwiny (wlot w okolicy pachwiny, wy-
lot ponad biodrem) � poleci³em natychmiast za³o-
¿yæ prowizoryczny opatrunek z rêczników i prze-
�cierad³a � nie maj¹c ¿adnych innych �rodków
opatrunkowych � aby zapobiec silnemu krwawie-
niu rany, sam za� uda³em siê bezzw³ocznie do tele-
fonu i wezwa³em:
1) Natychmiastowego przybycia miejscowego le-

karza Dr Uszyckiego Kazimierza � który po
rozmowie ze mn¹, zleci³ organom dy¿urnym
Szpitala Miejskiego, przenie�æ rannego do Szpi-
tala, przygotowaæ salê operacyjn¹ i zastrzyki.

2) Powiadomi³em Posterunek Milicji Obywatel-
skiej w Fryborku o zasz³ym wypadku, praw-
dopodobnie przypadkowego postrzelenia � ce-
lem wdro¿enia dochodzeñ.

3) Orientuj¹c siê z rodzaju rany (naruszenie jelit)
prosi³em miejscowego Proboszcza Polaka o
przybycie do Szpitala Miejskiego � celem
udzielenia ostatniej pos³ugi i namaszczenia.
Od pierwszej chwili, do zgonu by³em obecny

przy Zmar³ym, który dopiero na sali operacyjnej
zacz¹³ traciæ przytomno�æ, na skutek silnego up³y
wu krwi.

W niespe³na 15 minut od wypadku ranny

znajdowa³ siê w Szpitalu na sali operacyjnej. Rów-
nocze�nie otrzyma³ zastrzyk wzmacniaj¹cy serce,
jednak Naczelny Lekarz Szpitala obja�ni³ mnie, ¿e
zabieg chirurgiczny nie jest wskazany, ze wzglêdu
na zupe³ne os³abienie rannego (têtno prawie nie-
wyczuwalne) z tego te¿ powodu zabiegu chirur-
gicznego nie wytrzyma³by. Równie¿ zosta³o stwier-
dzone, ¿e kula karabinowa nie pozosta³a w ciele,
jak to wskazywa³ wlot i wylot kuli.

Wobec tego wykonano ponownie zastrzyk
kamfory, za³o¿ono opatrunki tamuj¹ce krew i prze-
niesiono rannego na separatkê.

Tu ze wzglêdu na beznadziejny stan, miej-
scowy Proboszcz, udzieli³ bêd¹cemu jeszcze przy-
tomnym, �w. Sakramentów i Ostatniego Namasz-
czenia.

O godzinie 22.45 nast¹pi³ zgon. Obecni
przy tym byli: miejscowy Proboszcz, Naczelny
Lekarz Szpitala, ja i dwu stra¿ników fabrycznych.

Po wydaniu odpowiednich zarz¹dzeñ od-
no�nie z³o¿enia zw³ok w Kaplicy Szpitalnej, umy-
cia, ubrania, wykonania trumny itp. powróci³em do
Fabryki celem zorientowania siê o toku dochodzeñ
prowadzonych przez Posterunek Milicji Obywatel-
skiej.

Protokolarnie zosta³o stwierdzone, ¿e stra¿-
nik fabryczny Fiema Stefan, po powrocie z warty,
roz³adowuj¹c karabin, spowodowa³ nieumy�lnie
wystrza³, który by³ nastêpstwem �miertelnego ra-
nienia �.p. Bronis³awa Bieni.

Stra¿nik Fiema Stefan zosta³ przez Milicjê
aresztowany, w dniu 29.I.1946 r. odes³any do dys-
pozycji Prokuratora w �widnicy. W czasie wypad-
ku by³o obecnych dwu innych stra¿ników.

Tak zeznania winnego, jak i dochodzenia
przeprowadzone przez Milicjê wykaza³y, i¿ wypa-
dek by³ nieumy�lny, przypadkowy, co równie¿
uzna³ Prokurator, gdy¿ ju¿ nastêpnego dnia zwol-
ni³ winnego z aresztu.

Stra¿nikowi fabrycznemu Fiemie udzieli³em
surowej nagany, pozostawiaj¹c go nadal w s³u¿-
bie. Przy tym muszê zaznaczyæ, ¿e stra¿nik Fiema
jest obowi¹zkowym i dobrze pe³ni¹cym s³u¿bê.

W dniu 29.I.1946 roku powiadomi³em te-
lefonicznie Inspektora Stra¿y Przemys³owej przy
Zjednoczeniu Przemys³u Lniarskiego w Wa³brzy-
chu o wypadku, który nastêpnego dnia przyby³
osobi�cie do Fryborku, dla poinformowania siê,
przeprowadzenia lustracji, pogadanki � wydaj¹c
kilka zarz¹dzeñ na miejscu.

W dniu 29.I.1946 r. zawiadomi³em telefo-
nicznie brata Zmar³ego, Dyrektora Technicznego
PZL �Wawel� w £okietku, który tego samego dnia
przyby³ do Fryborku, gdzie na miejscu wspólnie
ustalili�my datê pogrzebu. Pañstwowe Zak³ady
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Lniarskie �Wawel� dostarczy³y trumnê i wóz z koñ-
mi, przemieniony na karawan oraz odda³ do mojej
dyspozycji kwotê 3.000,- z³ udzielone mu przez
Zjednoczenie Przem. Lniarskiego w Wa³brzychu na
koszty pogrzebu.

Sam ze swojej strony poleci³em sporz¹dziæ
wieñce � dwa � z szarfami o barwach narodowych
z napisami :
1) Od Naczelnej Dyrekcji Pañstwowych Zak³a-

dów Lniarskich �Wis³a� w Kamiennej Górze,
2) Od Dyrekcji Oddzia³u Przêdzalni, Urzêdników

i Robotników.
Koszty szarf na wieñce, op³at szpitalnych,

druk klepsydr � które zezwoli³o drukowaæ Kierow-
nictwo Kontroli Prasy przy Urzêdzie Bezpieczeñ-
stwa w �widnicy � op³aty miejskie za miejsce na
cmentarzu, kopanie grobu, op³aty w Parafii za po-
grzeb i Mszê �w. pokry³em z oddanych mi do dys-
pozycji pieniêdzy przez Obyw. Dyrektora  Bieniê.

Nadto Obyw. Bienia prosi³ mnie, by zamó-
wiæ drugie �niadanie, dla ksiê¿y i delegatów insty-
tucji, którzy wziêli udzia³ w pogrzebie  z tym, ¿e
koszty zostan¹ przez niego pokryte.

W dniu 1.II.1946 r. o godzinie 10 rano od-
by³o siê przewiezienie zw³ok z kaplicy szpitalnej
do ko�cio³a, przy ceremoniale religijnym.

Na pogrzeb przybyli przedstawiciele miej-
scowych w³adz i urzêdów. Wieñce na trumnie z³o-
¿yli:
1) Naczelna Dyrekcja Pó³nocno � �l¹skiego Zjed-

noczenia Przemys³u Lniarskiego w Wa³brzychu.
2)  Naczelna Dyrekcja Pañstwowych Zak³adów

Lniarskich �Wis³a� w Kamiennej Górze.
3) Inspektor Stra¿y Przemys³owej przy Pó³n. �

�l¹skim Zjednoczeniu Przemys³u Lniarskiego
w Wa³brzychu.

4) Dyrekcja oddzia³u Przêdzalni w Fryborku.
5) Szef Urzêdu Bezpieczeñstwa.
6) Pracownicy narodowo�ci niemieckiej oddzia-

³u Przêdzalni w Fryborku.
7) Dyrekcja Pañstwowych Zak³adów Lniarskich

�Wawel� w £okietku.
8) Bracia Zmar³ego.

Nadto miejscowy Dyrektor Szko³y przyby³
na pogrzeb wraz z gronem nauczycielskim i
wszystkimi dzieæmi szkolnymi.

W ko�ciele odby³a siê  ¿a³obna Msza �w. i
egzekwie przy zw³okach. Egzekwie odprawi³ miej-
scowy proboszcz, przy wspó³obecno�ci dwu ksiê-
¿y przyby³ych z £okietka i ze strony dziekana w
Wa³brzychu.

W kondukcie pogrzebowym wziêli udzia³
poza miejscow¹ ludno�ci¹ polsk¹, równie¿ wszy-
scy pracownicy narodowo�ci niemieckiej, zatrud-
nieni w tut. Przêdzalni.

Na cmentarzu miejscowym, wyg³osi³ oko-
liczno�ciowe przemówienie Ks. Proboszcz z £o-
kietka, poczem warta honorowa, która z broni¹ na
ramieniu sta³a u trumny w ko�ciele i w czasie od-
prowadzania zw³ok na cmentarz, a sk³adaj¹ca siê
ze stra¿ników tut. Przêdzalni i delegowanych z In-
spektoratu Stra¿y Przemys³owej � odda³a trzykrot-
nie salwê honorow¹, na cmentarzu w czasie spusz-
czania trumny do grobu.

Po skoñczonej ceremonii pogrzebowej,
imieniem Obyw. Bieni zaprosi³em Ksiê¿y, delega-
tów i go�ci
do hotelu
�Pod Z³otym
Lwem�, na
s k r o m n e
�niadanie.

P o -
niewa¿ w ce-
remonii ko-
�cielnej jak
równie¿ w
k o n d u k c i e
pogrzebowym wziê³y udzia³ prawie wszystkie in-
stytucje, przeto przes³a³em do nich, a mianowicie:
Rzymsko-Katolicki Proboszcz w Fryborku, Bur-
mistrz Miasta Fryborku, Dyrekcja Szko³y Powszech-
nej w Fryborku, Urz¹d Bezpieczeñstwa w Frybor-
ku, Stra¿ Po¿arna w Fryborku, Szpital Miejski w
Fryborku itp. � podziêkowanie pisemne w imieniu
Naczelnej Dyrekcji Pañstwowych Zak³adów Lniar-
skich �Wis³a� w Kamiennej Górze.

Równocze�nie przesy³am klepsydrê, odpis
zestawienia kosztów i odpis podziêkowania.

Pañstwowe Zak³ady Lniarskie �Wis³a� Oddzia³
Przêdzalnia w Fryborku

      Kierownik Admin. Handlowy Fabryki
(-) Józef Jaroñczyk kpt. int.

Uwagi do czê�ci V :
1) Pierwszy po wojnie Szpital Miejski mie�ci³ siê przy ul.

�widnickiej 21 � transport chorych do szpitala odbywa³ siê
na noszach.

2) Pierwszy Posterunek Milicji Obywatelskiej znajdowa³ siê
przy ul. Aleje Lipowe 23, dopiero w pó�niejszym okresie
zosta³ przeniesiony do Ratusza gdzie znajdowa³ siê a¿ do
roku 1984.

3) Hotel �Pod Z³otym Lwem� mie�ci³ siê przy ul. Strzegom-
skiej 4. (w pó�niejszym czasie �Hotel Miejski�).

4) Nazwa miasta Frybork i �wiebodzice by³a u¿ywana przez
pewien czas jednocze�nie, co widaæ na przyk³adzie powy¿-
szego sprawozdania

5) Sprawozdanie powy¿sze jest opisem pierwszego po wojnie
tak oficjalnego pogrzebu w mie�cie (znajduje siê na stronach
39-43 �Kroniki Fabryki� Zak³adów Lniarskich). Poniewa¿
zawiera szereg ciekawych faktów z pierwszych powojen-
nych dni w mie�cie � warte jest odnotowania w �Dziejach
Miasta�
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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: adamr@pnet.pl      Tel. (kom) 0-602-380-483

Nazwa aktualna Nazwa z przed 1945 r. Nazwy miêdzyczasowe

Zwyciêstwa Schlagete� str. Feld str.*
Puszkina Kramsta gasse**
Parkowa Park str.
Mickiewicza Hugo str.
S³owackiego Packhof gasse
Wiejska Bubenau Nowowiejska
Fabryczna Fabrik str.
nieistniej¹ca Krótka (³¹cz¹ca ul.
Strzegomsk¹ z ul. Piaskow¹)

Becker gasse

Kasztanowa Verbindungs str.***

*Feld � pole (Polna)
**gasse � zau³ek
*** w wolnym t³umaczeniu � £¹czna
1) ulica Sienkiewicza w czasach niemieckich nosi³a nazwê Landhuter str. tj. Kamiennogórska.
2) nadrzeczny odcinek drogi biegn¹cy od ulicy Wiejskiej do ul. Kasztanowej w czasach niemieckich

nosi³ nazwê �PROMENADE�

(dalszy ci¹g i uzupe³nienie)

Zdjêcia:  Boles³aw  Kwiatkowski

Ù

×

Grób (prawdopodobnie angielskiego lotnika) znaj-
duj¹cy siê w Pe³cznicy, obok ogrodów dzia³ko-
wych.

Podstawa szubienicy na wzgórzu obok stadionu
miejskiego przy ulicy Sportowej. W okresie przed-
wojennym wzgórze nosi³o nazwê �Galgen Berg�
- Szubieniczna Góra.


