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Chronologia dziejów

1994
1 stycznia przejêto z Miejskich Zak³adów Komunikacyjnych w widnicy czêæ taboru i przekazano do
Zak³adu Obs³ugi Komunalnej.
1 stycznia gmina przejê³a szko³y podstawowe
(Uchwa³a Rady Miejskiej nr 21/90).
22 kwietnia zakoñczono budowê gazoci¹gu w Cierniach. Po³o¿ono 10 km rur. Wykonano 146 przy³¹czy domowych i 35 komunalnych. Koszt oko³o 12
mld z³.
W czerwcu oby³y siê drugie demokratyczne wybory

samorz¹dowe w wolnej Polsce. Przyt³aczaj¹c¹ wiêkszoci¹ wygra³o ugrupowanie sprawuj¹ce dotychczas
w³adzê w miecie, skupione wokó³ Burmistrza Jana
Wysoczañskiego. Jedynie Zarz¹d Miejski zosta³
zmniejszony do 5 osób.
20 grudnia  otwarto uroczycie przy ul. Wa³brzyskiej 10  biuro Fundacji Pomocy Potrzebuj¹cym.
1995
Na osiedlu Piastowskim powsta³a parafia rzymsko 
katolicka z tymczasowym drewnianym kocio³em
pod wezwaniem w. Brata Alberta Chmielowskiego. Parafia ta zosta³a konsekrowana 17 kwietnia
a proboszczem jej zosta³ ks. Zenon Kowalski.

GUSTAW BECKER
1819 - 1885
cz. II

W 1854 roku Gustaw Becker zawar³ znacz¹ce
kontrakty na produkcjê zegarów biurowych dla poczty i Administracji Telegraficznej, co wp³ynê³o pozytywnie na jego reputacjê. Nazwisko Becker sta³o siê
powszechnie znane. Odniesione sukcesy umo¿liwi³y
mu zaci¹gniêcie nieoprocentowanej po¿yczki od Duka
von Ratibora. Dziêki niej móg³ w koñcu wybudowaæ
zak³ad produkuj¹cy obudowy zegarów. Zlokalizowany w pobli¿u stacji kolejowej sta³ siê podwalin¹ ogromnej kompleksowej fabryki. Oko³o 1860 roku rozpoczêto produkcjê ozdobnych zegarów z bogat¹ drewnian¹ rzeb¹. By³y one przeznaczone do salonów jako
wyszukane meble. Nie by³y to tylko zegary, posiada³y
równie¿ Westminsterskie kuranty oraz grawerowane
ciê¿arki i wahad³a. Tarcze zegarów czêsto zdobiono
mosi¹dzem, z³otem i srebrem.
Dziêki dynamicznym staraniom Gustaw Becker pokona³ swoje najwiêksze problemy. Produktywnoæ jego fabryki wzros³a gwa³townie. Do 1863 roku
wyprodukowano 10 tysiêcy zegarów, natomiast w
okresie nastêpnych piêciu lat dalsze 15 tysiêcy. W 1875
roku, jubileusz 25-lecia istnienia fabryki uczczony
zosta³ wyprodukowaniem 100-tysiêcznego zegara, który otrzyma³ podpisane wiadectwo Cesarza Wilhelma.
Wkrótce potem wyznaczono Beckera do Cesarskiej
Komisji Rzemios³ i uhonorowano z³otym medalem.
Kolejny jubileuszowy
egzemplarz 500-tysiêczny skonstruowany zosta³ w 1885 roku
i przekazany w prezencie Bismarckowi, z
okazji jego 70-tych

2

urodzin. Natomiast milionowy
zegar przypad³ na rok 1892 i
znajduje siê obecnie w Zak³adzie Termet w wiebodzicach.
Zatrudnieni i szkoleni u Beckera robotnicy osi¹gali du¿¹
zrêcznoæ i precyzjê, staj¹c siê
dobrymi fachowcami. Produkty firmy s³ynê³y z dobrej jakoci, konkuruj¹c z wiedeñskimi
zegarami wahad³owymi, a z
czasem nawet wypieraj¹c je z
rynków niemieckich. Becker,
zawieraj¹c w 1863 roku umowê z Królewskim G³ównym Urzêdem Pocztowym (wielokrotnie wznawian¹
a¿ do 1912 roku) na dostawê tych zegarów do pomieszczeñ biurowych, przyczyni³ siê do rzeczywistego ich
rozpowszechnienia w Niemczech. Najwy¿sza jakoæ
oraz solidne wykonanie zegarów firmy Beckera znajdowa³a uznanie na licznych wystawach zagranicznych
i krajowych, zdobywaj¹c medale, m.in. w Londynie
(1862), w Pary¿u (1867), Filadelfii (1872), Wiedniu
(1873), Sydney (1879), Melbourne i Berlinie (1881),
Amsterdamie (1883) oraz w Antwerpii (1885).
Gustaw Becker, charakteryzuj¹cy siê niezwyk³¹ przedsiêbiorczoci¹, operatywnoci¹ i konsekwencj¹ w dzia³aniu - to jednoczenie przyk³ad ówczesnego cz³owieka sukcesu. Umieraj¹c w wieku 66
lat (zmar³ w znanym sanatorium w Karlbad, sk¹d zosta³ przewieziony do wiebodzic i pochowany w dniu
17 wrzenia 1885 roku  w kondukcie ¿a³obnym pod¹¿a³y setki szczerze oddanych mu ludzi), pozostawi³
po sobie, realizowane przez d³ugie lata, ogromne dzie³o
- fabrykê zatrudniaj¹c¹ 700 osób, produkuj¹c¹ zegary
ciesz¹ce siê wiatowym uznaniem a w czasach dzisiejszych stanowi¹ce ogromn¹ wartoæ dla kolekcjonerów.
Pracownicy firmy Beckera wielokrotnie podejmowali próby usamodzielnienia siê. Zrzeszaj¹c siê
najczêciej w formie spó³ki, uruchamiali w³asn¹ produkcjê zegarów. Zjawisko to pojawi³o siê w po³owie
lat 60-tych XIX wieku. Powsta³y w owym czasie nastêpuj¹ce fabryki : Endler i Spó³ka (1865), Germania
(1871), Willmann i Spó³ka (1872),W. Sabarth (1873),
Concordia (1881), Kappel i Spó³ka (1882), Borussia
(1888), Carl Böhm (1895). Równoczenie rozwija³y
siê te¿ samodzielne zak³ady, produkuj¹ce obudowy zegarów, sporód których najwiêkszymi by³y Sölch
u.Jäckel (1871), Heinze i Spó³ka (1874) i Victoria
(1889). Ten nowy trend w ¿yciu ekonomicznym miasta zahamowany zosta³ u schy³ku lat 90-tych XIX stulecia. Powsta³e bowiem fabryki z czasem zaczê³y odczuwaæ dotkliwie wzajemn¹ konkurencjê, a nie dysponuj¹c funduszami na rozbudowê zak³adu oraz po-

wiêkszenie produkcji i odczuwaj¹c brak personelu administracyjnego, odpowiednio przygotowanego do kierowania, obawia³y siê o swój byt. Mniejsze fabryki,
pocz¹wszy od 1898 roku czyni³y starania, by doprowadziæ do fuzji wszystkich zak³adów i utworzenia spó³ki. Patronowa³ tym tendencjom Bank E. Heimanna we
Wroc³awiu, który podj¹³ siê przeprowadzenia akcji
zjednoczenia wiebodzickich fabryk zegarów. W 1899
roku uda³o siê do tego projektu pozyskaæ firmê Beckera, której Zarz¹d, po mierci za³o¿yciela, spoczywa³ w rêkach jego nastêpców - 3 synów i bratanka,
jako wspó³w³acicieli : Richarda, Paula Alberta, Maxa
i Paula Beckerów.
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.

Warto zobaczyæ

W zwieñczeniu Ratusza:

Kamienne wazony

Wykonane z piaskowca w stylu klasycystycznym przez Christiana Friedricha Schultze w latach
1789-1791. Umieszczone na zwieñczeniach Ratusza,
na niewielkiej podstawie, oplecione wieñcem lici.Ogó³em 6 sztuk, ka¿dy o w ysokoæ ok. 0,5 metra.

Ikonografia Ewa Stepa.

Kronika
wiebodzickich Zak³adów
Przemys³u Lniarskiego
czêæ 1
S³owo wstêpne
Jest to wierny przedruk fragmentów bardzo obszernej
 Kroniki Fabryki  prowadzonej od pierwszych dni
powstania Zak³adów Lniarskich (wrzesieñ 1945) przez
ich ówczesnego Kierownika kapitana intendenta Józefa Jaroñczyka. Kronika ta, jak ¿adna inna odzwierciedla pierwsze powojenne dni wiebodzic, pisana na
gor¹co wiernie oddaje nastroje ówczsnych pierwszych
mieszkañców miasta. Przebija z niej nienawiæ do
Niemców, chocia¿by z pisowni (któr¹ zachowano wiernie) - pomijano nazwiska Niemców, pisano nazwê nacji
ma³ymi literami, podczas gdy  Polacy, Polskie by³y
pisane z szacunkiem, z du¿ych liter. Nie oszczêdzono równie¿
Przyjació³ Radzieckich opisuj¹c ich kulturê
osobist¹ i sposoby
zachowania, co
jest o tyle dziwne
zwa¿ywszy na
oczy i uszy tamtych czasów. Jest
w Kronice wiele
epizodów nie poruszanych dotychczas w ¿adnych
publikacjach z powojennej historii
wiebodzic. Zazwyczaj podawano, ¿e wiebodzice
wysz³y z dzia³añ wojennych nienaruszone i ¿e na miasto spad³y praktycznie dwa zab³¹kane pociski (posesja Pana Mrowiñskiego na rógu Alei Lipowych i Strzegomskiej oraz na Placu Legionów Polskich). Tymczasem okazuje siê, ¿e wysadzone by³y dwa mosty na rzece Pe³cznica, przestrzelony najwy¿szy komin fabryczny w miecie, zniszczone pociskami du¿ego kalibru
hale fabryczne Zak³adów Lniarskich.
Jak widaæ z powy¿szego, prezentowana Kronika Fabryki jest nie tylko opisem dziejów Zak³adu jest tak¿e czêci¹ Dziejów Miasta

Kronikê Fabryki zaczyna siê pisaæ w chwili
kiedy Prezydentem Krajowej Rady Narodowej jest
obywatel Boles³aw Bierut, Premierem Krajowej Rady
Narodowej jest obywatel Edward Osóbka-Morawski,
Naczelnym Wodzem Wojska Polskiego i Ministrem
Obrony Narodowej -obywatel marsza³ek Rola-¯ymierski, Ministrem Przemys³u -obywatel dr Hilary Minc.
W dniu 15 wrzenia 1945 roku (tysi¹c dziewiêæset czterdziestego pi¹tego roku) Ministerstwo Przemys³u, Centralny Zarz¹d Przemys³u W³ókienniczego, Po³udniowo l¹skie Zjednoczenie Przemys³u Lniarskiego w Wa³brzychu - przyjê³o po Zjednoczeniu Elektrotechnicznym, zabudowania i teren fabryki w Fryborku, przy ul. Strzygomskiej Nr 17(pisownia oryginalna), powiat widnica, Województwo Wroc³awskie.
Zabudowania fabryczne nale¿a³y do prywatnego w³aciciela obywatela narodowoci niemieckiej
Herman Teichgraebera, jako przêdzalnia lnu, a w roku
1943 zosta³a Przêdzalnia rozmontowana przez wojskowe w³adze niemieckie i w miejsce przêdzalni zainstalowano Zak³ady Elektrotechniczne  A.E.G.  (Algemeine Elektricitäts Gesselschaft.)
Przêdzalnia Herman Teichgraebera posiada³a
nazwê, jak na poni¿ej odciniêtej pieczêci :

W chwili spisywania Kroniki Fabrycznej Naczelnym Dyrektorem Po³udniowo l¹skiego Zjednoczenia Przemys³u Lniarskiego jest obywatel in¿ynier
Stefan Chrystowski, Dyrektorem Technicznym Po³udniowo l¹skiego Zjednoczenia Przemys³u Lniarskiego w Wa³brzychu jest obywatel in¿ynier Stanis³aw Zaj¹czkowski, Dyrektorem Administracyjno-Handlowym
Po³udniowo l¹skiego Zjednoczenia Przemys³u Lniarskiego w Wa³brzychu jest obywatel W³adys³aw Kot.
Po³udniowo l¹skie Zjednoczenie Przemys³u
Lniarskiego w Wa³brzychu, po przejêciu obiektów fabrycznych, nada³o nazwê przêdzalni :

W dniu 18 wrzenia 1945 roku Po³udniowo l¹skie Zjednoczenie Przemys³u Lniarskiego w Wa³brzychu, mianowa³o za Nr. T.1128/45 z dnia 18.IX.1945 r.
w imieniu Ministra Przemys³u, Centralnego Zarz¹du
Przemys³u W³ókienniczego, Kierownikiem Administracyno-Handlowym obywatela Kapitana Intendenta
Józefa Jaroñczyka.
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Po³udniowo l¹skie Zjednoczenie Przemys³u
Lniarskiego w Wa³brzychu, udzielaj¹c ogólnych zaleceñ i wskazówek ob. kpt. Jaroñczykowi, poleci³o obj¹æ okiekty fabryczne, zabezpieczyæ je i w jak najkrótszym czasie przyst¹piæ do zorganizowania prac zd¹¿aj¹cych do odbudowy Fabryki.
Czêæ budynków fabrycznych i 2/3 terenu fabrycznego zajmuj¹ obecnie Wojskowe W³adze Radzieckie, który to teren zosta³ odgrodzony p³otem 2
metrowej wysokoci, tak od strony wewnêtrznej, jak i
od ulicy Strzygomskiej.
W tym okresie miasto Frybork, posiada³o zaledwie kilkudziesiêciu osadników - pionierów Polaków,
a obyw. Kpt. Jaroñczyk Józef by³ 43-cim mieszkañcem sta³ym. W Fryborku nie by³o ¿adnego sklepu
otwartego. ¯ywnoæ dowo¿ono z odleg³ych o 12 klm
Wa³brzychu lub widnicy.
W drodze wyj¹tku pracownicy Pañstwowych Zak³adów Lniarskich Pilica Oddzia³
Przêdzalnia w Fryborku, sto³owali siê w Sto³ówce Zarz¹du
Miejskiego (Magistratu).
Warunki wy¿ywieniowe
niezmiernie utrudnione. Sto³ówka skromna, niewystarczaj¹ca.
Nie ma warunków do kupienia
¿ywnoci.
Kwater udziela wydzia³
Kwaterunkowy Magistratu wysiedlaj¹c niemców, lub dokwaterowuj¹c Polaka przy rodzinie
niemieckiej.
Zaczyna siê organizowaæ
¿ycie miejskie. Postêpuje to powoli, gdy¿ o 12 klm odleg³e miasta powiatowe Wa³brzych i
widnica, poch³aniaj¹ ka¿d¹
iloæ osiedleñców.
O pracownika tak fizycznego jak i umys³owego
niezmiernie trudno, gdy¿ niechêtnie osiedlaj¹ siê w
ma³ych miasteczkach, maj¹c wiêksze mo¿liwoci i normuj¹ce siê ¿ycie w miastach powiatowych. Nadto w
Fryborku kwateruj¹ wiêksze iloci Wojska Radzieckiego, przez co s¹ pewne trudnoci w zakwaterowaniu, wreszcie miasto jest w stadium oraganizacji, stwarza wra¿enie nie³adu i pocz¹tkowego rozwoju ¿ycia
osiedleñczego.
Obiekt fabryczny sk³ada siê z Gmachu G³ównego - podzielonego na trzy czêci (A.Budowla stara,
B.Budowla rodkowa, C.Budowla nowa), kot³owni i
hali maszyn parowych, budynku administracyjnego,
budynku warsztatowego, budynku magazynowego,
gara¿y, trzech budynków mieszkalnych z dwoma oficynami - dla pracowników fabryki, portierni.

Reszta budynków fabrycznych jak : Budynek
biurowy - dyrekcyjny, budynek mieszkalny portierów
i stra¿y, budynek mieszkalny - warsztaty i gara¿e, budynek magazynowy - surowców, budynek magazynowy gotowych wyrobów, wietlica, sto³ówka i inne pomieszczenia gospodarcze, oran¿erie oraz 2/3 powierzchni niezabudowanej, a obejmuj¹cej sad, ogród
- jest w obecnej chwili zajêta przez Wojskowe W³adze
Radzieckie.
Jedn¹ z pierwszych czynnoci, by³o zorganizowanie Stra¿y Fabrycznej w sile 1 komendanta i 3 stra¿ników, dla wystawienia jednego posterunku ochronnego, kr¹¿¹cego.
Stra¿nicy zostali przydzielenie przez Inspektorat Stra¿y Przemys³owej Po³udniowo l¹skiego Zjednoczenia Przemys³u Lniarskiego w Wa³brzychu. Od
pierwszej chwili by³y trudnoci w utrzymaniu stra¿y, gdy¿
stra¿nicy porzucali pracê bez
uprzedzenia, lub te¿ pe³nili j¹
nieodpowiednio i niedbale,
jako niewyszkoleni i niezbyt
wysoko uwiadomieni obywatelsko, nie pojmuj¹c pracy pionierskiej.
Wprawdzie warunki pracy
stra¿ników by³y doæ ciê¿kie
gdy¿ nie by³o odpowiedniego pomieszczenia na wartowniê, na mieszkania, brak
wyposa¿enia wartowni w
niezbêdny sprzêt, brak umundurowania, jednak nie by³o
zrozumienia pracy pionierskiej i g³êbokiego poczucia
obowi¹zku.
Porzucaj¹cy pracê znajdowa³ ³atwo gdzie indziej, nie
docenia³ i nie szanowa³ zatrudnienia, mimo otrzymywania terminowo wynagrodzenia za 8 godzinn¹ pracê
i wy¿ywienie w Sto³ówce, za op³at¹ po 5,- z³. dziennie, zgodnie z Uk³adem Zbiorowym Pracy.
Nadto wielu przybywa³o na Ziemie Odzyskane
w tym celu, by po otrzymaniu mieszkania poniemieckiego, ograbiæ mieszkanie z cenniejszych rzeczy, którymi handlowano bez ograniczenia wiêkszego, udaj¹c
siê do innej miejscowoci, prowadz¹c ten sam proceder.
Je¿eli chodzi o trudnoci i uci¹¿liwoæ s³u¿by,
zaznaczyæ nale¿y, ¿e stra¿nicy nie mieli ³atwego zadania, gdy¿ kwateruj¹cy ¿o³nierze sowieccy nie uznaj¹
zakazów, wchodzili na teren fabryczny, zabezpieczone i zamkniête hale fabryczne otwierali przemoc¹,
wybijaj¹c drzwi i okna.
W ci¹gu niespe³na pó³ roku oko³o 40-tu stra¿ni-

ków by³o zaanga¿owanych do pracy, z tego zaledwie
siedmiu, utrzyma³o siê na swych stanowiskach.
Niektórzy opuszczaj¹cy pracê zg³aszali to,
uskar¿aj¹c siê na niewystarczaj¹ce wy¿ywienie w Sto³ówce Miejskiej - porzucaj¹c broñ, lub zostawiaj¹c j¹
na wartowni pod materacami, jak to obrazuje kartka,
napisana przez czterech stra¿ników, którzy noc¹ porzucili pracê, pozostawiaj¹c fabrykê bez zabezpieczenia, na opiece stró¿a niemca.
Napis na kartce: Panie Kapitanie. Odchodzimy z powodu ma³ej ¿ywnoci i braku odzie¿y. Wiemy ¿e
postêpujemy nieprawid³owo, ale g³ód do wszystkiego zmusi. Broñ jest pod materacami ! Dziêkujemy
za kilkudniow¹ pracê warty : Warta.
Podziêkowanie za udostêpnienie kroniki Panu Zbigniewowi
Zaniewskiemu - Dyrektorowi Naczelnemu ZPL Silena

Miejska s³u¿ba zdrowia
28 marca 1952 roku Miejska Rada Narodowa przekaza³a uchwa³¹ nr 4 budynek przy ulicy Pstrowskiego (obecnie
M.C. Sk³odowskiej) na Okrêgowy Orodek Zdrowia który funkcjonowa³ tu a¿ do roku 1959, kiedy to ukoñczono remont budynku przy ul. Aleje Lipowe 15 z
przeznaczeniem na Przychodniê
Specjalistyczn¹. Jaka by³a wartoæ
nabywcza pieni¹dza w tym okresie, mo¿na oceniæ na podstawie
dotacji jaka zosta³a przyznana na
remont tego budynku. Wynosi³a
ona 100.000 z³otych.

Turystyczny szlak wiebodzic

Dolina Pe³cznicy
Id¹c od strony Zamku Ksi¹¿ za znakami zielonymi, odcinkiem Szlaku Zamków Piastowskich wiod¹cym przez czêæ
Ksi¹¿añskiego Parku
Krajobrazowego nale¿¹cego do dzielnicy
Pe³cznica, schodzimy na dno doliny
Pe³cznicy. Trasa prowadzi teras¹ zalewow¹ Pe³cznicy,
miejscami wchodzi
na zboczowe listwy
skalne, wiod¹ce pod
urwistymi ska³kami.
Na stromych zboczach widaæ liczne
powalone drzewa,
zmursza³e i poroniête mchami. Powierzchniê zboczy pokrywa gruz z okresu intensywnego wietrzenia mrozowego ska³ w klimacie oko³olodowcowym (peryglacjalnym) w plejstocenie, a licznymi rynnami zboczowymi schodz¹ do dna doliny
wspó³czesne piargi. Przy korycie rzeki le¿¹ s¹gi zmursza³ego drewna, tak¿e poroniête przez porosty i mchy,
a nawet paprocie. Na ska³ach i u ich podnó¿y ronie
kilka cisów pospolitych (chronionych)
Taki widok dzikiej przyrody mo¿e zauroczyæ i w minionym okresie rzeczywicie
zauroczy³ gospodarzy tego terenu. Dzi,
w wyranie rozszerzonym dnie doliny (naprzeciwko zamku Ksi¹¿) znajduj¹ siê ju¿
tylko zarastaj¹ce trzcin¹, tatarakiem, sitem b³otnym i kaczyñcem ma³e sadzawki, które niegdy stanowi³y dekoracyjny
element doliny i s³u¿y³y celom rekreacyjnym. Jedna z sadzawek mia³a porodku
wysepkê, na któr¹ dociera³o siê ³odzi¹.
By³a to tzw. Stara Szwajcaria, któr¹
mo¿na dzi podziwiaæ ju¿ tylko na starych
widokówkach.
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... czas miniony
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Widokówki przedstawiaj¹:
1. Plac Legionów Polskich - widok od strony ul. Wa³brzyskiej
2. Koció³ w. Miko³aja - widok od strony sali katechetycznej
3. ulica widnicka - widok od strony ul. Kolejowej
4. ulica Wolnoci - widok od strony ul. Strzegomskiej
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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

