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Miejski pieni¹dz zastêpczy

Wspó³czesne dzieje nierozerwalnie zwi¹zane s¹ z pieni¹dzem. On to bowiem sta³
1992
W roku 1991 pope³niono w miecie 429 przestêpstw, siê miernikiem potêgi danego pañstwa, wizytówk¹
okrelaj¹c¹ jego kondycjê finansowo  ekonomiczz tego 360 to czyny o charakterze kryminalnym.
W miecie du¿e bezrobocie. Na dzieñ 15 lutego Re- n¹. Tak jak historia przechodzi³a na przestrzeni wiejonowe Biuro Pracy ma zarejestrowanych 2.050 bez- ków ró¿nego rodzaju zawirowania, tak i pieni¹dz nie
ustrzeg³ siê zmian, jakie ró¿ne okresy historyczne
robotnych.
1 stycznia z podzia³u widnickiego Przedsiêbiorstwa nios³y ze sob¹.
Rozwój cywilizacji mierzony jest nie tylko
Wodoci¹gów i Kanalizacji powsta³ Zak³ad Wodoci¹odkryciami
w ró¿nych dziedzinach nauki, poszukigów i Kanalizacji w wiebodzicach, natomiast w
kwietniu przeprowadzi³ siê do nowej siedziby przy waniami nowych idei, przeobra¿eniami w sferze kulturowej, ale tak¿e wojnami, ruchami spo³ecznymi,
ul. Kasztanowej 1.
1 stycznia zak³ady odzie¿owe przy ul. Kolejowej 34 kryzysami gospodarczymi. To w³anie te ostatnie
wydzieli³y siê z zak³adu wa³brzyskiego i rozpoczê³y elementy przyczyni³y siê do powstania nowej formy
pieni¹dza  pieni¹dza zastêpczego.. Zastêpcze rodsamodzieln¹ dzia³alnoæ jako Z.P.O. Rafio.
W miecie (Pe³cznica) spad³a iloæ zachorowañ na ki p³atnicze w formie monet pojawi³y siê w Europie
w XVI wieku (np. w
¿ó³taczkê zakan¹. Rada Miejska w dniu
Gdañsku w 1577 r.), a w
21 lutego znios³a w zwi¹zku z tym ograpostaci bonów papieroniczenie na handel otwart¹ ¿ywnoci¹.
wych w XVIII stuleciu.
Parafia w. Franciszka z Asy¿u rozpoJednak najwiêkszy
czê³a remont wewnêtrzny i zewnêtrzny
rozwój tej formy pieni¹zabytkowego kocio³a w Cierniach.
dza przynios³a I wojna
W dniu 22 kwietnia w wyniku konkursu
wiatowa. Pieni¹dz zakomendantem Stra¿y Miejskiej zosta³
stêpczy pojawi³ siê w
Grzegorz Bekalski, by³y nauczyciel wyBanknot wycofany 15.06.1912r
wiêkszoci krajów Eurochowania fizycznego w miejscowym Lipy
miêdzy innymi w Roceum.
sji, Austrii, Belgii, FranZawi¹za³y siê dwa Spo³eczne Komitety
cji, Polsce, ale w najwiêkTelefonizacji : Cierni i Osiedla Piastowszym nasileniu w Niemskiego.
czech.
Centrum miasta ukwiecono wystawiaj¹c
Dlaczego tak siê
550 skrzynek balkonowych.
sta³o?
W momencie wyOddano do u¿ytku sieæ kanalizacyjn¹, sabuchu wojny sytuacja
nitarn¹ i deszczow¹ w ulicy Kociuszki
o ³¹cznej d³ugoci 1.160 mb - oficjalne otwarcie na- ekonomiczna pañstw europejskich by³a bardzo dobra. Jednak¿e nikt wówczas nie przypuszcza³, ¿e
st¹pi³o w dniu 29 maja.
W czerwcu przyst¹piono do prac projektowych no- koszty prowadzenia dzia³añ wojennych bêd¹ tak
wego wysypiska komunalnego zlokalizowanego w ogromne. Nikt te¿ nie przewidzia³ zachowania ludnoci w sferze obrotu kapita³owego. W momencie
Starym Jaworowie.
6 czerwca miejscowe Liceum obchodzi³o 40-lecie poczucia zagro¿enia ludnoæ chc¹c ratowaæ swoje
kapita³y zaczê³a lokowaæ je w kruszcach, g³ównie w
swojego istnienia.
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z³ocie a nastêpnie w srebrze. Potem
przysz³a kolej na twardy
pieni¹dz.
Spowodowa³o to ca³kowiBanknot wycofany 01.10.1920r
te znikniêcie z
obiegu monet
z³otych
i
srebrnych, a
nastêpnie bardzo powa¿ne
ograniczenie
w obiegu pieni¹dza zdawkowego, wykonanego z metali nieszlachetnych. Ówczesne w³adze Niemiec nie by³y przygotowane na tak¹ sytuacjê i mia³y bardzo powa¿ne
problemy w jej opanowaniu. Doprowadzi³o to do
wydania pierwszych bonów zastêpczych przez magistraty i zarz¹dy gmin ju¿ w pocz¹tku sierpnia 1914
roku.
W trakcie trwania wojny w³adze niemieckie
podejmowa³y wielokrotnie próby uzdrowienia obiegu pieniê¿nego, lecz bez wiêkszego powodzenia.
Deficyt pieni¹dza
zdawkowego
przybiera³ coraz
to wiêksze rozmiary. To spowodowa³o,
¿e
oprócz wystawców
urzêdowych
Banknot wycofany 01.10.1920r
równie¿ i osoby
prawne sta³y siê z
koniecznoci
emitentami zastêpczych rodków p³atniczych.
Do nich nale¿eli
w³aciciele fabryk, zarz¹dcy dóbr ziemskich, zwi¹zki
wyznaniowe, gazownie, teatry a nawet w³aciciele
restauracji. Ró¿norodnoæ form, kszta³tów, materia³ów z jakich by³ wykonany ówczesny pieni¹dz zastêpczy, a tak¿e jego walory artystyczne, rodowiskowe i propagandowe spowodowa³y, ¿e sta³ siê on
z czasem cennym materia³em kolekcjonerskim. Zakres zbieractwa by³ tak du¿y, ¿e wrêcz utrudnia³
wype³nianie funkcji pomocniczej w obrocie pieniê¿nym, jakiej s³u¿y³ pieni¹dz zastêpczy. Tak¹ sytuacjê
wykorzystywali emitenci pieni¹dza zastêpczego,
czerpi¹c z tego tytu³u doæ pokane zyski.
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych sytuacja
na rynku pieniê¿nym nie uleg³a poprawie. Nadesz³a

hiperinflacja. Ceny ros³y niemal¿e z godziny na godzinê. W szczytowym okresie hiperinflacji kurs dolara w Berlinie we wrzeniu 1923 r. wyniós³ 9,7 mln
marek, by w listopadzie tego¿ roku osi¹gn¹æ zawrotn¹ wartoæ 4,2 biliona marek. Taka sytuacja spowodowa³a, ¿e pieni¹dz zdawkowy posiada³ nomina³ nie
5 fenigów czy 10 marek jak w 1914 roku, ale 5, 10 a
nawet 100 milionów marek. Kres istnienia pieni¹dza
zastêpczego w tym czasie przyszed³ na pocz¹tku 1924
roku, kiedy to w Niemczech przeprowadzono skuteczn¹ reformê walutow¹, stabilizuj¹c¹ obieg pieniê¿ny.
Na tle tych zmian zachodz¹cych w obiegu
pieniê¿nym, jedn¹ z najbardziej prê¿nych prowincji
Niemiec, walcz¹cych z niedogodnociami w zakresie obrotu pieniê¿nego by³ l¹sk. Jest to zrozumia³e,
gdy bierze siê pod uwagê jego stopieñ zurbanizowania i uprzemys³owienia. Na mapie miast, w których
powsta³ pieni¹dz zastêpczy, obok wielkich orodków
przemys³owych takich jak Zabrze, Opole, Wroc³aw,
Wa³brzych, s¹ takie miejscowoci jak widnica,
Strzegom, Dobromierz i wiebodzice. Na terenie
naszego miasta pierwsze bony zastêpcze ukaza³y siê
dopiero w 1919 roku. Ich emitentem by³ magistrat
wiebodzic, który wyda³ w sumie 7 emisji. Warto
zaznaczyæ, ¿e wydawane pieni¹dze musia³y mieæ z
góry okrelony okres wa¿noci, co by³o jedn¹ z przyczyn dla których ówczesne w³adze pañstwowe przyzwala³y na ich obecnoæ w obrocie pieniê¿nym.
Oprócz magistratu wiebodzic emitentem
bonów zastêpczych w naszym miecie by³a fabryka
zegarów (wyda³a 3 emisje bonów) oraz zak³ady lniarskie (4 emisje).
Poni¿ej poszczególne emisje pieni¹dza
zastêpczego wydawanego w wiebodzicach :
Magistrat wiebodzic
Banknot wycofany 01.07.1921r
I emisja  nomina³
50 fenigów  wa¿ne od 01.07.1919 r.
II emisja  nomina³
25, 50 fenigów 
wa¿ne
od
15.06.1919 r.
III emisja  nomina³
10, 50 fenigów  wa¿ne od 01.01.1920 r.
IV emisja  nomina³ 10, 25, 50 fenigów  wa¿ne od
wrzenia 1921 r.
V emisja  nomina³ 50.000, 100.000, 200.000,
500.000 marek  wa¿ne od 15.08.1923 r.
VI emisja  nomina³ 1/2 mld, 1 mld, 2 mld, 5 mld

marek  wa¿ne od 20.10.1923 r.
VII emisja  nomina³ 5 mld, 10 mld, 20 mld marek 
wa¿ne od 29.10.1923 r.
Fabryka Zegarów (Vereinigte Freiburger Uhrenfabriken A.G.)
I emisja  nomina³ 100.000, 500.000, 1 mln i 2 mln
marek  wa¿ne od 15.08 do 15.09. 1923 r.
II emisja  nomina³ 1 mld i 5 mld marek (by³y to
nadruki na bonach 100.000 i 500.000 marek wydanych wczeniej.
III emisja  nomina³ 10 mld, 50 mld, 100 mld marek
 wa¿ne od 25.10 do 25.11.1924 r.
Zak³ady Lniarskie (A.G. fur Schlesische Leinen
 Industrie)
I emisja  nomina³ 1 mln marek  wa¿ne od
11.08.1923 r.
II emisja  nomina³ 100.000, 200.000, 500.000, 1
mln marek  wa¿ne od 13.08.1923 r.
III emisja  nomina³ 1 mld marek (nadruk na 100.000)
3 mld marek (nadruk na 200.000)
IV emisja  nomina³ 10, 20, 50 fenigów w z³ocie
oraz 1 i 3 marki w z³ocie, wa¿ne od 26.11.1923 r.
Tekst wg. Janusza Adama Kujata (Goniec nr 2/63 luty 1996r)

Warto zobaczyæ
W kociele Parafialnym w. Miko³aja:

Obraz Trójca wiêta w stylu
póny barok, wykonany przez nieznanego autora w
po³owie XVIII wieku. Wymiary : wysokoæ 2 m, szerokoæ 1,5 m. Materia³ : rama  drewno polichromowane z³ocone, obraz olejny na p³ótnie.
Rama profilowana, z³ocona (ornament rolinny ). Na br¹zowo  z³otym tle wype³nionym g³ówkami
anio³ków przedstawienie Trójcy
wiêtej. Z prawej Bóg Ojciec w bia³ej szacie spodniej i niebieskiej
wierzchniej opiera siê na kuli ziemskiej. Praw¹ rêkê wyci¹ga ku przodowi, w lewej trzyma ber³o. Z lewej
Jezus pó³nagi, okryty czerwon¹ szat¹. Pomiêdzy nimi bia³a go³êbica Ducha wiêtego. Za Jezusem anio³ trzymaj¹cy krzy¿,
za postaci¹ Boga Ojca modl¹cy siê anio³.
Wpisany do rejestru zabytków województwa wa³brzyskiego pod nr 535, nr kartoteki 5 (ikonografia 
Ewa Stepa)

Turystyczny szlak wiebodzic

Jeziorko Daisy
Ten niezwykle ciekawy obiekt przyrodniczy
le¿y tylko kilka minut drogi od wiebodzic, na terenie Ksi¹¿añskiego Parku Krajobrazowego
Nieczynny od 1870 roku ³om wapienia zalany wod¹ i otoczony fragmentami piêknego starodrzewia,
którego górne piêtra tworz¹
wysmuk³e modrzewie, buki
i klony  nazwany przed laty
Jeziorkiem Zielonym 
nosi obecnie nazwê Jeziorka Daisy(nazwa przyjêta w
nauce). Nazwa ta wywodzi
siê od imienia ksiê¿niczki
Daisy of Pless  pani na Ksi¹¿u i ¿ony ksiêcia Jana HenSzkic ods³oniêcia Jeziorka
ryka XV Hochberga von Daisy (wg: Gunia T.)
Pless.
Miejsce to rozs³awi³y kolonie koralowców i
innych wymar³ych bezkrêgowców sprzed 355 mln
lat. Tak, to w³anie ciany kamienio³omu zbudowane z wapiennych ska³, kryj¹ce w sobie wiele skamienia³oci stanowi¹ o atrakcyjnoci tego
miejsca. W erze paleozoicznej, w okresie dewonu tereny te zajmowa³o p³ytkie
morze, o ciep³ych wodach dogodne dla
rozwoju raf koralowych.
Rzadko spotykane formy skamienia³ych
korali i innych organizmów kopalnych na
stromych cianach wyrobiska, przyci¹ga³y ju¿ od ponad 100 lat geologów i paleontologów nawet z tak odleg³ych krajów, jak USA, Chiny i Austria. Stwierdzono wystêpowanie w skamienia³ociach fauny górnego dewonu  8 gatunków koralowców, 5 stu³biop³awów, 12
ramienionogów, 2 limaków i ma³¿a. Na
marginesie nale¿y zaznaczyæ, ¿e dwa gatunki korali dewoñskich odkry³ tu i zbada³ w 1873
roku W³adys³aw Dybowski, geolog, botanik i etnograf. Tamtejsza rafa koralowa , jest w dalszym ci¹gu
przedmiotem zainteresowañ paleontologów.
Przeciêtny turysta lub spacerowicz, który tu3

dotar³, oczarowany jest piêknem szafirowej tafli jeziorka otoczonej ze wszystkich stron zieleni¹ lasu
mieszanego. Nad brzegiem jeziorka po stronie pó³nocno  wschodniej dostrzec mo¿na ruiny pieca
wapiennego, stajni z XIX wieku oraz zameczku
myliwskiego powsta³ego w wyniku przebudowy
starego wapiennika na polecenie wspomnianego ju¿
Jana Henryka XV Hochberga. Tutaj w³anie odbywa³y siê liczne przyjêcia zwi¹zane z zakoñczeniem
udanych ³owów, w których niejednokrotnie uczestniczyli ówczeni w³adcy Europy.
Minê³o wiele lat. Po dawnych w³acicielach i
myliwych pozosta³y jedynie zapisy historyczne,
ale Jeziorko Daisy nadal swym
piêknem i tajemniczoci¹ zachêca
przyby³ych tu wêdrowców. Dostêp
do baszty myliwskiej umo¿liwia
przesmyk obok,
wykonanego tu
przed 3 laty, muru
oporowego. We
wnêtrzu ogl¹daæ
mo¿na pozosta³o- Fragment ruin zameczku myliwskiego ci starych komin- widok z okna
ków na piêtrze, do którego prowadz¹ strome i w¹skie betonowe schody. Przez gotyckie okienka widaæ tajemnicz¹ g³êbiê jeziorka i kolorowe smugi
wiat³a s³onecznego za³amuj¹cego siê na powierzchni
wody.
Jeziorko zajmuje powierzchniê 0,66 ha, osi¹gaj¹c g³êbokoæ do 24 m , przy czym brzegi od razu
przechodz¹ w g³êbinê. Jezioro to mo¿na zaliczyæ do
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Zdjêcie z roku 1924
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typu jezior oligotroficznych, to znaczy takich, które
s¹ ubogie w zwi¹zki pokarmowe, co powoduje s³aby rozwój fauny i flory. Ta ma³a iloæ fito i zooplanktonu, który spowodowa³by bujniejszy rozwój biomasy w toni wodnej, wynika z charakteru zasilania tego
zbiornika. Pozyskuje on wodê z opadów atmosferycznych oraz sp³ywów powierzchniowych z terenów przyleg³ych do jeziora. Ma³a iloæ zawiesiny
organicznej w toni wodnej powoduje du¿¹ przeroczystoæ wody, st¹d niejedna osoba próbuj¹ca siê w
niej k¹paæ, po pierwszym kroku znika pod wod¹
oszukana przez jej klarownoæ. Temperatura wody
waha siê na ró¿nych g³êbokociach od 6 do 20 C.
¯yj¹ w niej nieliczne gatunki ryb, rak stawowy, kilka gatunków wiolarek i wid³onogów. W runie lasu
mieszanego, porastaj¹cego pofa³dowane wzniesienia nad kamienio³omem, wystêpuj¹ w znacznej iloci chronione roliny : wawrzynek wilcze³yko (Daphne mezereum), konwalia majowa (Covallaria maialis), nie¿yczka przebinieg (Galanthus mivalis),
barwinek pospolity (Vinca minor), marzanka wonna (Asperula odorata), bluszcz pospolity (Hedera helix) i kopytnik pospolity (Asarum europaeum).
Wracaj¹c jednak do g³ównej atrakcji terenu,
skamienia³oci, to wystêpuj¹ one tu wszêdzie. Ka¿dy kamieñ, którymi wysypano cie¿ki lub znaleziony przy brzegu, to jaki odcisk lub lad wymar³ego
organizmu. Skamienia³oci mo¿emy tak¿e ogl¹daæ
bezporednio na cianach wyrobiska, które nie zosta³y zalane. A jest czego szukaæ. Mo¿emy tu znaleæ przedstawicieli g¹bek, jamoch³onów, szkar³upni, liliowców, limaków, oraz najwiêcej koralowców
i ma³¿y. Z tego terenu po raz pierwszy na wiecie
zosta³y opisane dwa nowe gatunki : Peneckiella minor oraz Sudetia lateseptata. Dlatego odwiedzaj¹c to
miejsce mo¿emy natkn¹æ siê na grupy m³odych geologów lub paleontologów odbywaj¹cych tutaj swoje
letnie praktyki, lub amatorów poszukiwaczy, powiêkszaj¹cych w tym miejscu swoje
kolekcje. Je¿eli bêdziemy chcieli
za³o¿yæ swój w³asny zbiór, w
oznaczeniu naszych znalezisk
pomo¿e nam praca wroc³awskiego profesora geologii Tadeusza Guni Fauna, stratygrafia i
warunki sedymentacji górnego
dewonu wiebodzic, Geologia
Sudetica, vol. IV, 1968 r. , opatrzona licznymi zdjêciami.
Planowany w tym miejscu
czêciowy rezerwat przyrody
pod nazw¹ Jeziorko Daisy k /
Mokrzeszowa (o powierzchni
7,11 ha i objêtoci 124.000 m3 ),
nie wp³ynie zasadniczo na ogra-

niczenie ruchu pieszego. Bêdzie on odbywa³ siê nadal, lecz po wyznaczonych i zagospodarowanych
cie¿kach spacerowych. Swobodny dostêp do ciekawych zabytków kultury materialnej zostanie utrzymany.
Klêska powodzi jaka nawiedzi³a nasz¹ okolicê, spowodowa³a równie¿ szkody i w tym miejscu.
Obsunê³a siê do jeziorka czêæ skarpy od strony pó³nocnej wraz z rosn¹cymi na niej drzewami oraz z³ama³ siê g³ówny pieñ zabytkowej lipy drobnolistnej o
obwodzie 560 cm, uznanej za pomnik przyrody. Poziom wody w samym jeziorku podniós³ siê rednio o
2,5 m.
Literatura:
- Boles³aw Fara (Wa³brzyski Informator Kulturalny nr 9 /15/ z 1997r.)
- Andrzej Wojtoñ (Wa³brzyski Informator Kulturalny nr 9 /26/ z 1998r.)

Kronika sportowa cz.1
Pierwsz¹ wiadomoæ o ruchu sportowym
w wiebodzicach  po powrocie Ziem Zachodnich
do Macierzy  spotykamy wiosn¹ 1946 roku.
Wprawdzie jeszcze latem i jesieni¹ 1945 roku spotykali siê osadnicy i omawiali
koniecznoæ powo³ania do ¿ycia organizacji sportowej, to
jednak¿e za datê powstania klubu sportowego w wyzwolonym
miecie przyjêto dzieñ zebrania
wszystkich osadników mi³uj¹cych sport, tj. 5 kwietnia 1946
1
roku.
W dniu tym, z inicjatywy Zastêpcy Burmistrza Miasta Józefa Wójcika powsta³ Amatorski
Klub Sportowy (AKS wiebodzice). Pierwszy siedmioosobowy zarz¹d klubu stanowili :
Józef Wójcik
- Prezes honorowy
Stanis³aw Bartkowiak - Prezes Klubu
Józef Szukalski
- Wiceprezes
Karol Bu³awa
- Sekretarz
Kazimierz Starodêbski - Kier. Sekcji i Trener
Henryk Sztor
- Skarbnik
Ignacy Wróblewski
- Gospodarz

W kwietniu 1946 roku AKS zosta³ oficjalnie zg³oszony do Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, pierwszy
sk³ad AKS wiebodzice by³ nastêpuj¹cy :
Artur Filipiszyn- kapitan dru¿yny, Aleksander Dy-

2
¿ewski, Jan Cichoñ, Edmund Wojtysiak, Edward
Gola, W³adys³aw Smyk, Tadeusz Kaniak, Mieczys³aw Gorzkowski, Jan M³yñczyk, Edmund Walczak,
Tadeusz Pilch. Dru¿yna zosta³a ubrana - zakupiono
stroje pi³karskie : zielone koszulki i czarne spodenki
- za pieni¹dze pochodz¹ce z dobrowolnych sk³adek
mieszkañców wiebodzic. Lista ofiarodawców do
dzisiaj jest uwidoczniona w kronice Klubu.
Pierwszy mecz AKS rozegra³ z zespo³em
miejscowego garnizonu Armii Radzieckiej, spotkanie nie zosta³o dokoñczone, nasza dru¿yna opuci³a boisko
przy stanie 2:3 z powodu stronniczych werdyktów sêdziego
radzieckiego, g³ównego arbitra
tego spotkania.
Pierwszy rozegrany do
koñca mecz to spotkanie z KS
Strzegom, zdecydowanie wygrane przez nasz¹ dru¿ynê 8:0
3
(3:0). AKS wyst¹pi³ w nastêpuj¹cym sk³adzie: Filipiszyn, Cichoñ, Gola, Wojtasiak, Pilch, Walczak, Kopiñski, Turlik, Zacny, M³yñczyk, Wróbel, Gorzkowski.
Oto kronikarski opis kilku meczów:
15 maja 1946 roku rozegrano mecz mistrzowski z
dru¿yn¹ Zrywu Jelenia Góra - pora¿ka 2:3.
10 czerwca z Górnikiem Wa³brzych - wygrany 6:5,
bramki zdobyli : Wojtasiak, Cichoñ, Stanis³aw Wróbel i Filipiszyn 3.

Czy wiesz ¿e ...

Obecny Szpital Rejonowy mieci siê
w budynku by³ego internatu wiebodzickich Zak³adów Przemys³u
Odzie¿owego. Ulica nosi³a wówczas
nazwê Ceglanej.
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14 lipca zwyciêski mecz w Kamiennej Górze z tamtejszym TUR-em w stosunku 5:2 (2:2), strzelcy
bramek dla AKS: Gola, Cichoñ, Kuczyñski i Filipiszyn 2. Podobno pomog³a wygraæ ten mecz naszej dru¿ynie
spotkana po drodze para m³odo¿eñców - zapisano w kronice.
4 sierpnia z KS Odra Wroc³aw remis 3:3 (2:2), strzelcy bramek:
Cichoñ, Gola, Tadeusz Wróbel.
Najlepszym zawodnikiem spo4
tkania by³ nasz bramkarz - Edmund Walczak.
28 listopada ze Szczytem Bo¿a Góra (Boguszów)
- zwyciêstwo 4:2, bramki zdobyli: Kaniak, Bytoñski, S. Wróbel, Cichoñ.
1 grudnia z ZZK Jaworzyna l¹ska zwyciêstwo 4:3, strzelcy
bramek: Kuczyñski i Cichoñ 3.
4 grudnia wyjazdowe spotkanie
z KS Karol Wa³brzych wygrane w stosunku 5:2 (2:2), bramki
zdobyli: Kaniak 2, Cichoñ 2, i
Wojtysiak.
5
19 grudnia 1946 roku o
godzinie 1900 w salce hotelu Pod Jeleniem (poniemiecki hotel Hirsch w Rynku) odby³o siê Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym wybrano nowy zarz¹d, jego sk³ad by³ nastêpuj¹cy:
Prezes
- Kazimierz Starodêbski
I Wiceprezes - Józef Szukalski
II Wiceprezes - Czes³aw Krause
Sekretarz
- Jan Rogala
Skarbnik
- Henryk Sztor
Gospodarz
- Edmund Walczak
Kier. Sekcji Pi³ki No¿nej - Witold Bytoñski
Trener
- Stanis³aw Chartuk.
W pierwszym s³owie prezes Starodêbski
powiedzia³: Moim d¹¿eniem bêdzie podnieæ i rozwin¹æ klub do
takiego stanu, aby siê z nami liczy³ ca³y okrêg dolnol¹ski. Nale¿y dodaæ, ¿e w tym czasie bardzo ciê¿ko by³o walczyæ naszej
dru¿ynie o ligowe punkty. W gronie wiêkszych miast, dru¿yny z
6 ma³ych miejscowoci mia³y
ciê¿kie ¿ycie - by³y czêsto
krzywdzone b³êdnymi decyzjami sêdziów.
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W maju 1947 roku zarz¹d podj¹³ decyzjê o
powo³aniu dru¿yny juniorów w klubie.
W roku 1948 przed klubem stanê³y powa¿ne
trudnoci, lecz równoczenie w prê¿nie rozwijaj¹cym
siê przemyle na terenie miasta zaczyna kie³kowaæ
ruch sportowy.
Zdjêcia:
1 Zalo¿yciel klubu J. Wójcik
2 Zdjêcie dru¿yny na pierwszy mecz
3 Kapitan dru¿yny A. Filipiszyn
4 Bramkarz E. Walczak
5 Trener Z. Roszak
6 Obroñca W. Smyk
Opracowanie w³asne na podstawie kronik:
Amatorskiego Klubu Sportowego i Klubu Victoria
Podziêkowanie dla Pana T. Hajduka za udostêpnienie kronik.

... czas miniony

Widok przed i po 1934 roku

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

