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W sierpniu zakoñczono proces komunalizacji mie-
nia ujawnieniem praw w³asno�ci w ksiêgach wie-
czystych S¹du Rejonowego w �widnicy. Komunali-
zacj¹ objêto czê�æ przedsiêbiorstw i zak³adów funk-
cjonuj¹cych w mie�cie, mianowicie: Fabrykê Cze-
kolady ��nie¿ka�, Fabrykê Urz¹dzeñ Klimatyzacyj-
no-Wentylacyjnych �Klimator�, Zak³ady Przemys³u
Lniarskiego  �Silena� i Przedsiêbiorstwo Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Aby poprawiæ zaopatrzenie miasta w wodê, rozbu-
dowano ujêcia i w³¹czono do eksploatacji 5 studzien
g³êbinowych w miejscowo�ci Boles³awice.
Zakoñczono budowê ruroci¹gu magistralnego i w³¹-
czono do eksploatacji zbiornik wodny w Dobromie-
rzu.
Zmodernizowano Zak³ad Uzdatniania Wody przy ul.
Sportowej, pog³êbiono i poszerzono zbiorniki wod-
ne.
Wybudowano przej�cie z ulicy £¹cznej do ulicy Pia-
sta.
19-20 wrze�nia odby³ siê I Ogólnopolski Wy�cig Ko-
larski o Puchar Burmistrza Miasta.
Opracowano i zatwierdzono plan przestrzennego za-
gospodarowania �ródmie�cia (28 wrze�nia).
�wiebodziczanin Mariusz Cie�liñski zosta³ mistrzem
Europy w kickboxin-
gu (23-25 pa�dzier-
nik).
20 listopada pierwsze
dwa wydzia³y Urzêdu
Miejskiego rozpoczê-
³y pracê w budynku
przy ul. ¯eromskiego
27 (Finansowo-Bu-
d¿etowy i Inicjatyw
Gospodarczych) a od
1 stycznia 1993 kolej-
ny wydzia³ (Spo³ecz-
no-Administracyjny).

M. Cie�liñski

Dzieje �wiebodzic
od stuleci nieroze-
rwalnie zwi¹zane
by³y z zamkiem
Ksi¹¿ (Niemcy po-
wszechnie u¿ywali
nazwy ��wiebodzice
obok Ksi¹¿a�) dla-
tego warto znaæ
choæ cz¹stkê ta-
jemniczych wyda-
rzeñ  jakie rozgry-
wa³y siê w nim sa-
mym i jego okolicy  w
obecnym stuleciu.

1. Kto zna prawdê o ksi¹¿añskiej kwaterze Hitlera?

Trudno dzisiaj powiedzieæ, kiedy dok³adnie
powsta³ pomys³ utworzenia w Ksi¹¿u kolejnej kwa-
tery Hitlera, kwatery, która swoim rozmachem mia-
³a przerastaæ wszelkie dotychczasowe. W samym
zamku mia³ zamieszkaæ Hitler i jego najbli¿si wspó³-
pracownicy. Prawdopodobne jest tak¿e, i¿ Ksi¹¿ mia³
zamieniæ siê w ogromn¹ fabrykê a rozpowszechnia-
nie informacji o budowie kwatery mia³o dezoriento-
waæ nieprzyjaciela. Podziemia rezydencji zamierza-
no prawdopodobnie po³¹czyæ z ogromnym komplek-
sem sztolni w Górach Sowich. Trudno jednak po-
wiedzieæ, czy rzeczywi�cie dosz³o do wybudowania
tak d³ugiego tunelu. Wiadomo jedynie, ¿e z pocz¹t-
ku przy przebudowie pracowali robotnicy z W³och,

pó�niej czterystu górników z Donbasu, a na-
stêpnie, w 1944 roku, kierownictwo robót
objê³a organizacja TODT. W obrêbie zamku
wybudowano specjalne pomieszczenia, w
których zakwaterowano wiê�niów z obozu
w Gross Rosen.
Prace kontynuowano niemal do dnia kapitu-
lacji. Zmiany przeprowadzano zarówno w
zamku, jak i pod nim. Z pewno�ci¹ musiano
zbudowaæ bezpieczny, byæ mo¿e podziemny
dojazd do g³ównego budynku. W ska³ach pod
zamkiem, do g³êboko�ci  piêædziesiêciu me-
trów powsta³y ogromne tunele, którymi mo-
g³y siê poruszaæ swobodnie ciê¿arówki.
Przed zamkiem zosta³ wykuty w skale szyb
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o g³êboko�ci 50 metrów i �rednicy sze�ciu. By³ wi-
doczny jeszcze po wojnie. Nie wiadomo jednak ja-
kie zmiany przeprowadzono w samych podziemiach,
bo ju¿ w lutym 1945 roku skoncentrowano siê g³ów-
nie na maskowaniu wcze�niej wybudowanych obiek-
tów. Co zrobiono z pracuj¹cymi pod ziemi¹ wiê�-
niami ? Po wojnie jedynie kilka osób potwierdzi³o,
¿e pracowali przy rozbudowie Ksi¹¿a. Jeden z nich,
S³owak ¿ydowskiego pochodzenia, podczas wizyty
po latach w zamku, obejrza³ dok³adnie podziemne
tunele. Stwierdzi³, ¿e w czasie wojny wygl¹da³y zu-
pe³nie inaczej. Wtedy by³o wiêcej pomieszczeñ.
Czy¿by wiêc specjalnie zamaskowano niektóre frag-
menty tuneli ? Wojenny robotnik twierdzi³, ¿e dzi-
siaj po prostu brakuje niektórych pomieszczeñ. Co
kryj¹ i jak je odnale�æ ? Gdzie� pod ziemi¹ stoi po-
dobno nigdy nie odnaleziony poci¹g pancerny z ga-
zami bojowymi, niektóre �lady wskazuj¹ na mo¿li-
wo�æ ukrycia w zamku Bursztynowej Komnaty, kto
wie, czy pod bry³¹ rezydencji nie znajduj¹ siê zw³o-

ki kilku tysiêcy pomordowanych wiê�niów Gross
Rosen. Nie mogli przecie¿ oni rozp³yn¹æ siê w po-
wiatrzu. Nie ma ich w�ród �wiadków zeznaj¹cych
po wojnie przed komisjami badania zbrodni hitlerow-
skich w sprawie dzia³alno�ci organizacji TODT oraz
przedsiêwziêcia �Bauvorhaben Riese� w Górach
Sowich i pod zamkiem Ksi¹¿. Nieliczni ocaleni
�wiadkowie, to przewa¿nie przebywaj¹cy na tym te-
renie robotnicy przymusowi, których status by³ o
wiele lepszy ani¿eli wiê�niów jakiegokolwiek z ka-
cetów. Co wiêc przygotowywano pod zamkiem ?

Andrzej Konieczny, autor ksi¹¿ki �Sekrety
Bia³ej Damy� pisze, ¿e Niemcy pracowali w Ksi¹¿u
nad zabójcz¹ broni¹ bakteriologiczn¹ :

�Pewne �wiat³o na przeznaczenie �podziem-
nego labiryntu� rzuca opowie�æ Ericha Kocha, z któ-
rym wielokrotnie w wiêzieniu rozmawia³ S³awomir Or-
³owski. By³y gauleiter Prus Wschodnich przypomina
sobie naradê przywódców NSDP zwo³an¹ w 1942 roku
przez Hitlera. Dosz³o podczas niej do scysji miêdzy
Kochem a Alfredem Rosenbergiem na tle ró¿nic zdañ
w sprawie polityki Rzeszy na Ukrainie. Przy okazji
Rosenberg zg³osi³ pretensje do s³awnej �Bursztyno-
wej Komnaty� , które oddali³ Führer, postanawiaj¹c
zostawiæ j¹ w dyspozycji Kocha. W przerwie miêdzy
obradami Himmler pochwali³ siê gauleiterowi Prus
Wschodnich w obecno�ci Goeringa :

- Prowadzimy do�wiadczenia nad broni¹ bak-
teriologiczn¹ i wkrótce zostanie wyhodowany Niemiec
odporny na zabójcze bakterie i zawsze zdrowy, praw-
dziwy nadcz³owiek.

W tym momencie podszed³ do nich Goebbels

Wylot szybu transportowego.
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z jak¹� wa¿n¹ informacj¹. Koch jednak zapamiêta³,
¿e z ust Himmlera pad³a nazwa miejscowo�ci
Fürstenstein, w której mia³y byæ przeprowadzone te
do�wiadczenia. S³awomir Or³owski zajmuj¹cy siê od

lat zagadk¹ Ksi¹¿a, twierdzi, ¿e zamek i tajne lochy
mia³y s³u¿yæ pracom prowadzonym przez hitlerow-
ców nad broni¹ bakteriologiczn¹. Zamierzali przy jej
pomocy wywo³aæ epidemie dziesi¹tkuj¹ce nie tylko
¿o³nierzy przeciwnika, ale równie¿ ludno�æ cywiln¹ oraz
zwierzynê, ska¿aæ ziemiê, powietrze i wodê, a jedno-
cze�nie wyhodowaæ szczepionki chroni¹ce Niemców
przed chorobami. Mieszkañcy �wiebodzic do dzi� po-
kazuj¹ takie miejsca w pobliskim lesie, które omijaj¹
zwierzêta i ptactwo, panuje tam martwa cisza. Nie-
codzienny zbieg okoliczno�ci czy rejon, w którym znaj-
dowa³o siê podziemne laboratorium, gdzie wyhodo-
wano �mierciono�ne bakterie ?�

Tyle Konieczny, istniej¹ jednak jeszcze inne
teorie dotycz¹ce podziemi zamku.

Kiedy wje¿d¿a siê do parku otaczaj¹cego
Ksi¹¿, po lewej stronie widaæ brzydki, wykonany z
betonowych p³yt basen. Zupe³nie nie pasuje do bo-
gatej, wznosz¹cej siê na urwistej skale rezydencji.
Nie pasuje dlatego, ¿e powsta³ dopiero oko³o sze�æ-
dziesi¹t lat temu. Co dziwniejsze, w czasie wojny,
gdy w zamku przygotowywano kwaterê Hitlera, na-
wet zim¹ woda w basenie by³a ciep³a. Czy to nie
zastanawiaj¹ce ? Mo¿e robiono tu jakie� do�wiad-
czenia z uranem ? Przecie¿ szukali go po wojnie w
tych okolicach równie¿ Rosjanie. Ten basen zbudo-
wano pod kierownictwem organizacji TODT, tej sa-
mej, która przebudowywa³a sam zamek. Do czego
mia³ s³u¿yæ ?

Trudno dzisiaj okre�liæ, co w³a�ciwie dzia³o
siê w podziemiach zamku Ksi¹¿ w czasie wojny. Wie-
le �ladów wskazuje na to, ¿e Niemcy wydr¹¿yli o
wiele wiêcej pomieszczeñ ni¿ widaæ to obecnie. Co
w takim razie ukryli ? Hubertus Strughold, niemiec-
ki uczony, który stworzy³ w Stanach Zjednoczonych
ju¿ po wojnie podstawy medycyny kosmicznej, prze-
prowadza³ w obozie w Dachau eksperymenty na
wiê�niach. Sprawdza³ odporno�æ ich organizmów w
kabinach ci�nieniowych. Ten sam Strughold powie-

dzia³ w rozmowie z Krzysztofem K¹kolewskim, au-
torem ksi¹¿ki �Co u pana s³ychaæ� : nasz instytut
zosta³ zbombardowany. Chodzi³o prawdopodobnie
o Instytut Medycyny Lotniczej w Berlinie. Potem
Strughold doda³ : Ewakuowano go na �l¹sk. Ta miej-
scowo�æ nale¿y teraz do Polski. To by³ zamek baro-
nowej. Nie pamiêtam jak siê nazywa³a. W podzie-
miach zamku próbowa³em lotu w rakiecie. (...) Mu-
sieli�my uciekaæ, bo Rosjanie byli ju¿ o dziesiêæ ki-
lometrów.

Czy¿by chodzi³o o Ksi¹¿ ? Przecie¿ po skon-
fiskowaniu go przez Niemców w 1941 roku, ci¹gle
¿y³a jeszcze jego w³a�cicielka � Daisy of Pless. Do
�mierci w 1944 roku mieszka³a w pobli¿u zamku.
Pod koniec wojny Rosjanie byli rzeczywi�cie oko³o
dziesiêciu kilometrów od Ksi¹¿a, stali w Jaworzy-
nie �l¹skiej. Je¿eli na dodatek Niemcom uda³o siê
po³¹czyæ podziemia Ksi¹¿a i kompleks sztolni w
Górach Sowich, relacja Strugholda wiele by wyja-
�ni³a. Wiê�niowie pracuj¹cy przy budowie komplek-
su Riese wspominali przecie¿ o takim tunelu.

Fragment ksi¹¿ki Pani Joanny Lamparskiej �Tajemnice ukrytych
skarbów� Asia Pres Wroc³aw 1995 r.
Zdjêcia pochodz¹ z broszury Pana Jacki Kalarusa �Ksi¹¿ podziemny”

Warto zobaczyæ

Jedna z hal kompleksu.

Ambona w stylu pó�ny barok neo
wykonana przez nieznanego autora na

prze³omie XVIII � XIX wieku. Wymiary : wysoko�æ
oko³o 3,5 m  Materia³ : drewno polichr. z³ocone.
Ambona o wielobocznym koszu, ka¿dy z boków z
p³ycin¹ prostok¹tn¹, w ka¿dej z nich owalne tondo z
p³askorze�bionymi pêkami kwiatowo � owocowy-
mi. Porêcz schodów prosta, zdobiona rombowymi
p³ycinami równie¿ z pêkami kwiatów po�rodku. Bal-
dachim wieloboczny z
prostym gzymsem, w
partii w¹skiego fryzu,
na czerwonym tle z³o-
cony ornament pal-
metkowy. Z czterech
stron baldachimu
akantowe woluty.
Wpisana do rejestru
zabytków wojewódz-
twa wa³brzyskiego
pod nr 535, nr karto-
teki 6 (ikonografia �
Ewa Stepa)
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Kronika sportowa cz.2

15 czerwca  1948 roku w ówczesnych Za-
k³adach Aparatury Precyzyjnej A-17 (pó�niejsza

�Refa�) powstaje przyzak³adowe
ko³o sportowe �ELEKTRYK�.
Dzia³acze rekrutuj¹ siê z robotni-
ków i pracowników przemys³u �
¿ycie sportowe przenosi siê na za-
k³ady pracy. Dzia³aczami � za³o¿y-
cielami KS �Elektryk� (przekszta³-
conego nastêpnie w KS �STAL�)
byli : in¿. Stefan Wypych, W³ady-
s³aw Sasal, Jan Walicki, Jerzy Przy-

by³a, Witold W¹sowski, Henryk Kujat.
Lata 1949-51 s¹ okresem kiedy w mie�cie

powstaj¹ dalsze ko³a sportowe i tak : przy Fabryce
Mebli � KS �UNIA� przemianowana nastêpnie w
KS �START�, przy Fabryce Zega-
rów i ówczesnej Wytwórni Sprzê-
tu Komunikacyjnego � ko³a �STA-
LI�, przy Zak³adach Odzie¿owych
KS �W£ÓKNIARZ�.

W tym okresie pierwszy
klub sportowy AKS �wiebodzice
� w wyniku reorganizacji ruchu
sportowego w Polsce � przekszta³-
cony zostaje w KS �SAMORZ¥DOWIEC� i wresz-
cie �OGNIWO� a po likwidacji zawodnicy przecho-
dz¹ do KS �STAL� i KS �W£ÓKNIARZ� powsta-
³ego w miêdzyczasie przy Zak³adach Lniarskich.

Przyzak³adowe ko³a sportowe prowadz¹ sze-
rok¹ pracê sportow¹ osi¹gaj¹c niekiedy wysoki po-
ziom wyczynu sportowego. Obok pi³ki no¿nej, któ-

ra rozwija siê we wszystkich ko-
³ach, tworzone s¹ inne sekcje, np.
boks w �Starcie� a nastêpnie w
�Stali� � WSK, gimnastyka we
�W³ókniarzu�, tenis sto³owy, ko-
szykówka kobiet i mê¿czyzn, te-
nis ziemny, lekka atletyka, nar-
ciarstwo i kolarstwo w �Stali�

przy ZWAP A-17.
Na lata 1951-56 przypadaj¹ najwiêksze suk-

cesy sportowe miasta. Zespó³ pi³ki no¿nej KS �W³ók-
niarz� z powodzeniem wystêpuje w klasie �A�, dru-
¿yna KS �Stal� zdobywa awans
do Ligi Miêdzywojewódzkiej,
dobrze pracuj¹ pozosta³e sekcje.
Do czo³owych zawodników tego
okresu zaliczali siê : Ludwik
Paluszak, Aleksander Matela,
Alojzy Jeleñ � wszyscy oni byli
reprezentantami Dolnego Sl¹ska
w pi³ce no¿nej. Dalsze nazwiska to : Boles³aw Kul-
czyk, Henryk Witczak, Edmund Grunke, Józef An-
drzejewski, Edmund Matuszak, Henryk Markowski
i wielu, wielu innych.

W roku 1957 po licznych zmianach docho-
dzi do po³¹czenia wszystkich ogniw sportowych w
mie�cie w jeden klub sportowy, który przybiera na-
zwê �VICTORIA�. Oprócz pi³ki no¿nej w klubie
aktywnie dzia³aj¹ inne sekcje. Klub wychowuje wielu
znanych i cenionych sportowców, którzy broni¹ barw
narodowych. Pierwsze kroki w �Victorii� stawiaj¹
znani sportowcy : pi³karze � Wac³aw Jarmu¿ i Mie-
czys³aw Kopycki, bokser � Jan Modrzakowski, ko-
larz � Józef Beker.

Dzia³alno�æ sportowa i organizatorska klu-
bu mo¿liwa by³a dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu
ówczesnych dzia³aczy sportowych : Mariana
Dro¿d¿owskiego (sekretarz klubu ponad 20 lat) Ed-
munda Walczaka, Tadeusza Gruszki, Jana Kurzawy,
Bohdana P³aczka, Eugeniusza Siwka, Wac³awa Olej-
nika i Piotra G¹dka. Klub opiera³ swoj¹ dzia³alno�æ
wy³¹cznie o za³ogi miejscowych zak³adów pracy, któ-
re w miarê swoich mo¿liwo�ci opiekowa³y siê klu-

Dru¿yna AKS  i  PF Czekolady - sierpieñ 1947r

1

2

3

4



5

bem i zawodnikami, stwarzaj¹c warunki dla podno-
szenia kwalifikacji zawodowych i umiejêtno�ci spor-
towych swym pracownikom � sportowcom.

Obecny Klub Sportowy �Victoria� prze¿y-
wa ogromny kryzys. Jaki czeka go los i jak zapisze
siê on w dalszych dziejach miasta, poka¿e czas. Oby
by³ dla niego ³askawy.

5

Zdjêcia:
1. Lewy ³¹cznik St. Wróbel
2. �rodkowy pomocnik Z. Buczyñski
3. Zawodnik E. Wojtysiak
4. Obroñca J. M³yñczyk
5. Prezes Starodêbski na meczu (na ³ó¿ku szpitalnym)

Opracowanie w³asne na podstawie kronik:
Amatorskiego Klubu Sportowego  i Klubu �Victoria�
Podziêkowanie dla Pana T. Hajduka za udostêpnienie kro-
nik.

Turystyczny szlak �wiebodzic

Warszawianka
Jest to

zbiornik wodny
znajduj¹cy siê przy
skrzy¿owaniu ulicy
Kolejowej z ulic¹
Wolno�ci, którego
historia zaczyna siê
z chwil¹ rozpoczê-
cia wydobywania
marmuru w 1750
roku. Kamienio³om
zatrudnia³ najemni-
ków, z których je-

den przeszed³ do historii mianowicie, kronikarz miej-
ski pod dat¹ 13 wrze�nia 1801 roku odnotowa³, ¿e w
tutejszym kamienio³omie zgin¹³ mieszczanin, najem-
nik � wyrobnik Johann Gottlob Siedel. Zmar³ maj¹c
46 lat.

Marmur musia³ byæ bardzo dobrej jako�ci,
skoro wykorzystywano go przy budowie zamku kró-
lewskiego w Poczdamie. Sam kamienio³om jak i pro-
ces wydobywania musia³ byæ na tyle ciekawy, ¿e w
1800 roku zwiedzi³ go J.Q. Adams, pó�niejszy pre-
zydent Stanów Zjednoczonych. Sam moment zala-
nia kopalni wod¹ nie jest bli¿ej znany, jedna z wersji
mówi o nag³ym zalaniu wyrobiska wod¹ z podziem-
nego �ród³a w tak szybkim tempie, ¿e robotnicy ra-
tuj¹c w³asne ¿ycie nie uratowali nic z urz¹dzeñ tam
zainstalowanych. Wiadomo jedynie, ¿e obecny zbior-

nik ma oko³o 30 m. g³êboko�ci  a wymiary po-
wierzchniowe 230 x 60 m.

W 1884 roku na zbiorniku utworzono obiekt
rozrywkowy, wybudowano pomosty spacerowe i za-
kupiono gondole. W czasach niemieckich zbiornik
nosi³ nazwê k¹pieliska miejskiego im. Wilhelma
(Wilhelms Bad).  Jeszcze pierwsi polscy osadnicy w
roku 1945 mogli podziwiaæ piêkno tego obiektu, któ-
ry zaniedbany, jako �nieprzydatny klasie robotniczej�
popad³ w ruinê.

Ma te¿ Warszawianka swoj¹ mroczn¹ histo-
riê, mianowicie: tu¿ przed wyzwoleniem, w obawie
przed ¿o³nierzami zbli¿aj¹cej siê Armii Czerwonej,
kilkadziesi¹t  osób narodowo�ci niemieckiej pope³-
ni³o w niej  samobójstwo, choæ i w pó�niejszym ter-
minie zbiornik niezwykle czêsto poch³ania³ kolejne
ofiary b¹d� to rozochoconych alkoholem �p³ywa-
ków� , b¹d� te¿ ofiary zbrodniczych czynów.

Nazwê �Warszawianka�, zbiornik przyj¹³ w
pierwszych latach powojennych od lokalu gastrono-
micznego funkcjonuj¹cego w s¹siedztwie - przy uli-
cy Kolejowej.

Po wojnie �Warszawianka� nale¿a³a do
Amatorskiego Klubu Sportowego i by³a wykorzy-
stywana jako basen p³ywacki. W dniu 11 lipca 1946
roku AKS wydzier¿awi³ go Pani Janinie Wilczyñ-
skiej, a cz³onkom klubu zgodnie z umow¹ przys³u-
giwa³a 50% zni¿ka na bilety wstêpu.

Zdj. 1905r



Pomys³, sk³ad i wykonanie: Adam Rubnikowicz (ze zbiorów w³asnych i udostêpnionych)
Korekta: Robert Sysa
Podziêkowania za zbiory udostêpnione, dla: Pana Mariana Basisty oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej
kontakt  e-mail: Adam.Rubnikowicz@zeto.swidnica.pl6

... czas miniony... czas miniony... czas miniony... czas miniony... czas miniony
�wiebodzicki Latarnik

W la-
tach piêædzie-
si¹tych w mie�cie
na etacie pracowa³
latarnik. Zapala³ i
gasi³ latarnie elek-
tryczne pojedyn-
czymi w³¹cznika-
mi umieszczonymi na s³upach
lub na pobliskich budynkach � w
nielicznych wypadkach jednym
w³¹cznikiem zapala³ kilka latarni zain-
stalowanych wzd³u¿ ulicy. Wyznaczo-
n¹ trasê porannego i wieczornego ob-
chodu zaczyna³ przy ul. Wiejskiej, kr¹-
¿y³ ulicami miasta a¿ po ulicê Ko-
�ciuszki i  koñczy³ obchód  przy ul.
¯wirki i Wigury zapalaj¹c wszystkie
72 miejskie latarnie. Jak widaæ miasto
w tamtych czasach nie by³o o�wietlo-
ne rzêsi�cie, dla przyk³adu w central-
nym punkcie miasta  - Rynku pali³y
siê 4 latarnie (u wylotu ka¿dej z ulic
wychodz¹cych z Rynku). ¯arówki
by³y 200 � 300 Watowe a napiêcie w
sieci wynosi³o 125 V. Etat latarnika zli-
kwidowano dopiero w latach sze�æ-
dziesi¹tych.

Ul. Strzegomska w latach 30 - tych

W okresie przedwojennym w �wiebodzicach
dzia³a³ klub sportowy  S.V. �Silesia�. Powsta³ w
kwietniu 1911 roku i mia³ znacz¹ce osi¹gniêcia. Mi³o
brzmi¹cym akcentem bêdzie to, ¿e w pierwszych la-
tach dzia³alno�ci klubu graczami w dru¿ynie byli
zawodnicy o nazwiskach : Kaczmarek i Grzywnatz-
ky, przy czym ten ostatni zosta³ w pó�niejszym cza-
sie trenerem dru¿yny.Poprzedniczka Victorii

Zdjêcie zespo³u z sezonu pi³karskiego 1928/29


