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Podróż
w czasie
w willi
Treutler
Położony przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie budynek (dawna
Villa Treutler-Schlösser) stanowi wyjątkowy obiekt architektoniczny. Pomimo to, niewiele wiemy na temat jego historii. Do naszych czasów nie zachowały się dokumenty na
podstawie których możemy odtworzyć jego losy: od czasu
wzniesienia, poprzez lata I Wojny Światowej, okresu międzywojennego, II Wojny Światowej, aż po czasy nam współczesne. Podobnie sprawa przedstawia się ze świadkami
– niewiele żyje już osób, których relacja mogłaby pomóc
odtworzyć losy obiektu na przestrzeni dziejów. Szkoda, bo
z pewnością dawna „Villa Treutler-Schlösser” wzniesiona
w 1870 r., zasługuje na wzmożone zainteresowanie nie tylko
ze strony miłośników historii Gminy Żarów.
Po 1945 r. oraz włączeniu Dolnego Śląska do Polski,
obiekt ten nie cieszył się należną mu atencją ze strony
władz PRL. Po rozpoczęciu działalności przez żarowskie
Dolnośląskie Zakłady Chemiczne (ich poprzednikiem było
powstałe w 1858 r. niemieckie przedsiębiorstwo „Silesia”)
w budynku przez szereg lat funkcjonowało przedszkole
przyzakładowe. W parze z tym nie szły stosowne nakłady
na utrzymanie obiektu w należytym stanie. Sytuacja nie
uległa zasadniczej zmianie także po 1989 r., a „ząb czasu”
nadgryzł substancję budynku, która zatraciła swój reprezentacyjny charakter.
Dopiero w 2003 roku po nabyciu od Gminy Żarów
obiektu przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną
„Invest-Park” Sp. z o.o. sytuacja uległa zasadniczej zmianie. Dzięki staraniom WSSE przeprowadzono gruntowny
remont dawnej „Villi Treutler-Schlȍsser”, zwiększając nie
tylko jej walory użytkowe, lecz również reprezentacyjne.
Obecnie budynek stanowi własność „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Wałbrzychu. Od kilku lat na parterze budynku działa placówka przedszkolna co stanowi
swoistą kontynuację tradycji edukacyjnych tego miejsca.
„Od września 2009 r. prowadzę na parterze budynku
przy ul. Zamkowej nr 1 w Żarowie przedszkole pod nazwą
„Chatka Małolatka” – mówi Pani Iwona Puszkar i dodaje:

foto: archiwum „invest-park development” sp. z o.o.

„Ponad dekadę temu rozpoczynałam tę działalność. Starałam się więc nie tylko kontynuować tradycję, lecz również
dostosować prowadzoną przez siebie placówkę do oczekiwań, które wyznacza współczesność. Obecnie prowadzone
przeze mnie przedszkole zajmuje parter budynku. Uczęszcza tam około sześćdziesięcioro dzieci, którym personel
przedszkola zapewnia m.in. możliwość korzystania ze spacerów w położonym w sąsiedztwie, malowniczym parku.
Obiekt zlokalizowany jest w centrum Żarowa, co wraz z pobliskim parkingiem zapewnia łatwy dostęp do budynku
przy ul. Zamkowej nr 1. To budujące, gdy rodzice, a nawet
dziadkowie przyprowadzający swoje dzieci lub wnuki nie
tylko wspominają, iż sami uczęszczali przed laty do przedszkola w tym budynku, ale wskazują, że moja placówka
godnie kontynuuje tę tradycję. To nie tylko dowód skutecznego wykonywania celów zawodowych, ale również źródło
satysfakcji osobistej z realizacji społecznie oczekiwanej
inicjatywy”.
Aktualny właściciel obiektu, dokłada należytej staranności, aby ten zabytkowy i związany z historią Żarowa
budynek nie utracił należnego mu blasku, sprzyjając propagowaniu wiedzy o dziejach lokalnej społeczności.
Dlatego też „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
oraz Fundacja Inicjatywa B w dniach 14-15 grudnia 2019
r. o godz. 17.00 zapraszają na wydarzenie artystyczno-historyczne, które odbędzie się w ramach dni otwartych za-

bytkowego budynku, znajdującego się przy ul. Zamkowej 1
w Żarowie „Podróż w czasie w Villi Treutler”.
„Organizacja tego wydarzenia służyć ma promocji
obiektu stanowiącego własność naszej Spółki” – wskazuje
Anna Kania, Wiceprezes Zarządu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., z siedzibą w Wałbrzychu. „Uważam za
celowe przedstawienie historii obiektu w szerszym kontekście dziejów ziemi żarowskiej i Dolnego Śląska. Służyć
temu będą zaplanowane na terenie budynku w dniach 14-15
grudnia tego roku prelekcje, prezentacje graficzne i multimedialne. Jako przedstawiciel jednego z organizatorów
przedsięwzięcia chciałabym, aby wydarzenie to, zgodnie
z jego nazwą, stanowiło dla odwiedzających gości swoistą ‘podroż w czasie’, odzwierciedlającą dzieje budynku
na przestrzeni wieków. Organizatorzy przewidzieli również
dla gości drobne upominki, związane tematycznie z prezentacją losów budynku i jego historią” – wskazuje Anna
Kania, Wiceprezes Zarządu „INVEST-PARK DEVELOPMENT”
Sp. z o.o.
Wypada mieć nadzieję, że w przypadku sprzedaży
obiektu, nowy nabywca również dołoży starań, aby dawna
„Villa Treutler-Schlösser” jeszcze przez długie lata stanowiła cenny artefakt budownictwa na mapie zabytków
Żarowa.

Zamknięte miasteczko radzieckie
w Żarowie
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/ ANNA KANIA, WICEPREZES ZARZĄDU „INVEST-PARK DEVELOPMENT”
SP. Z O. O.
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Życzenia
świąteczne

Biblioteka dziedzictwa na międzynarodowej
konferencji

Sympatykom Biblioteki dziedzictwa
i wszystkim, którzy czytają niniejszy
numer gazety, Fundacja Inicjatywa B
oraz Stowarzyszenie Labiryntarium. pl
życzą wszelkiej pomyślności, zdrowia
i radości z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku
2020.
„Grafika dołączona do życzeń
przedstawia jeden z eksponatów znajdujących się na Regale pamięci, a jest
to: kartka świąteczno-noworoczna do
Żarowian z 1972 roku, wydana przez
duszpasterzy z Parafii Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Żarowie. Eksponat przekazany przez anonimową
osobę, trafił na Regał pamięci poprzez
Skrzynkę poczty historycznej.”
foto: tomasz nycz

arChiwum

To co nie uda się zarchiwizować na Regale
pamięci publikujemy w formie ucyfrowionych dokumentów, które są profesjonalnie
skanowane za pomocą skanerów płaskich.
Pliki matrycowe wędrują po digitalizacji na
dyski twarde w celu ich zabezpieczenia,
natomiast mniejsze pliki są publikowane
na naszych stronach internetowych, w tym
w „Cyfrowych Archiwum Ziemi Żarowskiej”,
które prowadzi Stowarzyszenie Labiryntarium.pl

„Cyfrowe Archiwum Ziemi Żarowskiej”
obejmuje swoim zakresem cały powiat
świdnicki, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Żarów (jako siedziby stowarzyszenia i głównego punktu zainteresowań), oraz sąsiadujących miejscowości:
Mietków, Kostomłoty i Udanin. Projekt
ten sprzęgliśmy z Biblioteką Dziedzictwa,
dzięki czemu uzupełniamy w obu przypadkach wiedzę o przeszłości.
Do wirtualnego archiwum trafiają wyłącznie pamiątki typu: zdjęcia, pocztówki,
listy, broszury, mapy, plany, szkice oraz
fotografie z domowych albumów. Cyfrowe
Archiwum Ziemi Żarowskiej ma na celu
upowszechnianie pamiątek, które znajdują się w prywatnych zbiorach, będących
niejednokrotnie jedynymi egzemplarzami,
z którymi z powodów sentymentalnych
właściciele nie chcą się rozstać, ale chętnie udostępnią je kolejnym pokoleniom
w celach poznawczych i edukacyjnych.
Początkowo nieśmiało, a dziś już coraz
chętniej mieszkańcy Żarowa i okolic udostępniają swoje fotograficzne albumy rodzinne, rozumiejąc, że znajdująca się tam

dokumentacja fotograficzna jest niezwykle istotna w budowaniu historii tych ziem
okresu PRL i później. Dziś w 46 katalogach
pod nazwą „Fotografie Żarowa i okolic
z prywatnych albumów” znajdują się setki
wyjątkowych zdjęć, które można posegregować w kategorie: 1 Maja - pochody
w Żarowie, boisko nieistniejące na Osiedlu
Piastów w Żarowie, czyn społeczny i partyjny pracowników DZCH, Dom działkowca
„Relaks” w Żarowie, dzień kobiet w DZCH
„Organika” w czasach PRL, Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi przy DZCH w Żarowie, nieistniejący basen odkryty przy wodociągach w Żarowie czy Ochotnicza Straż
Pożarna w Pożarzysku. Idąc dalej w CAZŻ
znajdują się zdjęcia przedstawiające m.in.:
osiedle „Piastów” w Żarowie wczoraj i dziś,
ośrodek wypoczynkowy DZCH „Organika”
w Sosnówce, Pole namiotowe DZCH „Organika” w Pogorzelicy, powódź w okolicach
Żarowa w 1977 roku, Szkoła Podstawowa
w Mrowinach, Szkoła Przysposobienia
Zawodowego w Mrowinach 1951-1954,
uczniowie żarowskiej Szkoły Podstawowej
Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, uczniowie

kontakt:
Fundacja Inicjatywa B
ul. Armii Krajowej 2/1
58-130 Żarów
781 041 989
kontakt@inicjatywab.pl
www.inicjatywab.pl
www.facebook.com/
fundacjainicjatywab

żarowskiej Szkoły Podstawowej Nr 3 im.
Juliusza Słowackiego, zabawy choinkowe
w zakładach pracy, szkołach i przedszkolach gminy Żarów, żarowski teatr Kazimierza Adamowicza z lat 50-tych i 60-tych XX
wieku, żarowskie Kino „Świt”, zespół wokalno-instrumentalny „Combo” z Żarowa,
zespół wokalno-taneczny „Legenda” z SP
nr 1 w Żarowie, zespół wokalno-taneczny
„Przygoda” z SP nr 3 w Żarowie, zespół wokalno-instrumentalny „Świetliki” z Żarowa
– to tylko niektóre foldery ze zdjęciami,
które można oglądać na naszej stronie
internetowej.
Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Żarowa i okolic, udostępnijcie nam
swoje rodzinne albumy. Wszystkie zdjęcia przedstawiające wartość historyczną
skopiujemy bez uszczerbku i zwrócimy
nienaruszone.

Biblioteka dziedzictwa
kulturowego i historycznego
Gminy Żarów
Regał pamięci w Bibliotece
Publicznej w Żarowie
ul. Piastowska 10
58-130 Żarów
www.bibliotekadziedzictwa.pl

dziedzictwa”. W publikacji znajduje się także „Biblioteka
dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Żarów”
z zaznaczonym na mapie polski Żarowem!
/ TOMASZ NYCZ, FUNDACJA INICJATYWA B

foto: tomasz nycz

dzień hutnika 1986 od anny góry

grono pedagogiczne sp2 żarów od iwony nieradki

szybowiec na osiedliu od iwony ruszkieiwcz

kino świt 1957 od beaty pŁusa

świetliki od marka wąsowskiego

żarowianka 1960 od heleny sobala

Zdjęć szukajcie pod adresem:
www.labiryntarium.pl/
cyfrowe-archiwum-lokalne.html
/ MACIEJ WABIK,
STOWARZYSZENIE LABIRYNTARIUM.PL

reDakCJa
Stowarzyszenie
Labiryntarium.pl
ul. Słowiańska 19/1
58-130 Żarów
607 071 955
biuro@labiryntarium.pl
www.labiryntarium.pl
www.facebook.com/
labiryntarium

Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Międzynarodowym Centrum Kultury, w dniach 27-28 listopada
2019 roku w Krakowie zorganizowali konferencję: „Wolontariat dla dziedzictwa. Działajmy razem w Europie” dla NGO
i wolontariuszy biorących udział w tegorocznym programie
„Wspólnie dla Dziedzictwa 2019”.
Fundacja Inicjatywa B znalazła się w gronie 10 organizacji pozarządowych z Polski, które mogły w ramach
niniejszej konferencji zaprezentować własne działania
w programie „Wspólnie dla dziedzictwa”. Nasze wystąpienie w bloku: „Wspólnie dla dziedzictwa 2019. Dobre
praktyki w projektach polskich”, poświęcone było projek-

towi: Biblioteka dziedzictwa kulturowego i historycznego
Gminy Żarów, który wspólnie ze Stowarzyszeniem Labiryntarium.pl realizujemy od 2016 roku.
W prezentacji o „Bibliotece dziedzictwa” znalazły się
następujące punkty programowe: historia projektu i jego
struktury, podsumowanie kampanii społecznej, omówienie specyfikacji działań związanych z archiwistyką społeczną oraz świadomej metodologii wykorzystywanej
w projekcie przez nasze NGO.
Prezes Fundacji Inicjatywa B – Tomasz Nycz, opowiedział także o cyklicznych spotkaniach przy Regale pamięci,
kapsule czasu (w kontekście zachowania pamięci dla przyszłych pokoleń), renowacji „Nagiej Panny”, jako przykładu
pracy z małą architekturą miejską oraz promocji lokalnej
historii w przestrzeni miejskiej w odniesieniu do muralu
„Silesia / DZCH”.
Rok 2019 to czas dynamicznego rozwoju projektu. W tej
części prezentacji omówione zostały kwestie związane
z: archiwistyką społeczną, kontaktami z mieszkańcami,
aktywizacją środowisk wiejskich, formami praktycznymi
dla dzieci i młodzieży, próbami kreacji potencjału miejsc,
działaniami z partnerami, animacjami międzypokoleniowymi. Pojawiła się tutaj także wzmianka o działalności
wydawniczej.
Podczas 3 paneli wykładowych uczestniczyło wiele
organizacji pozarządowych z Polski oraz z całej Europy,
dla których szerokie pojęte „dziedzictwo” jest wspólnym
mianownikiem do działania. Osiągnięcia poszczególnych
instytucji zostały opublikowane w formie ciekawostek
w postaci planera, który stworzył Narodowy Instytut
Dziedzictwa jako podsumowanie programu „Wspólnie dla
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Redakcja: Tomasz Nycz, Maciej Wabik
Skład gazety: Katarzyna Miela [www.behance.net/Simplikate]
Tłumaczenie dokumentów z języka niemieckiego: Zbigniew Malicki
Konsultacje: Zbigniew Malicki i Marek Wąsowski
Partner projektu: Biblioteka Publiczna w Żarowie
Działania promocyjne: Agencja Reklamowa Geospace
Wydanie gazety dofinansowano ze środków:
„INVEST-PARK DEVELOPMENT” SP. Z O.O.

01.

Zbiórka pieniędzy
Pierwszym etapem projektu jest zbiórka pieniędzy na konkretny dokument, artefakt dot. historii lub kultury, które
są związane z Gminą Żarów. Tutaj prosimy o pomoc finansową. Pieniądze przeznaczone są na zakup materiałów
historycznych

02.

03.

Digitalizujemy
i publikujemy

Regał pamięci

Po zakupie i otrzymaniu przesyłki, przystępujemy niezwłocznie do digitalizacji zakupionych dokumentów.
Elektroniczne kopie udostępniane są na „wolnej licencji”
wszystkim mieszkańcom Gminy Żarów.

Po procesie digitalizacji, od końca stycznia 2017 roku,
wszystkie zakupione materiały trafiają na „Regał pamięci”,
który jest zainstalowany w Bibliotece Publicznej Miasta
i Gminy Żarów.
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Ida- und
Marienhütte.
Początki
żarowskiego
przemysłu
Huta Idy i Marii, a właściwie Ida- und Marienhütte, ponieważ polska nazwa nigdy nie była oficjalnie używana, była
osadą budowaną od lat czterdziestych XIX w. od podstaw
przez Carla Friedricha Kulmiza na gruntach odkupionych
od hrabiego von Burghaussa z Łażan, prawdopodobnie
również od chłopów łażańskich i żarowskich. Tu, gdzie
dzisiaj znajduje się Ida- und Marienhütte, było pole, pisał
na początku XX w. Eugen von Kulmiz, najmłodszy z synów
i spadkobierca Carla Friedricha. Kulmiz nabył te tereny ze
względu na piasek niezbędny przy budowie linii kolejowej
Wrocław-Świebodzice. Odkryte „przy okazji” pokłady węgla brunatnego i kaolinu zainspirowały go do rozpoczęcia
działalności przemysłowej.
Granica pomiędzy będącą częścią Łażan Hutą Idy i Marii a Żarowem przebiegała wzdłuż linii zaczynającej się na
„starym cmentarzu” (obecnie 1 Maja), przechodzącej przez
boisko Szkoły Podstawowej, początek ulicy Zamkowej, następnie dzielącej „na pół” ulicę Cichą, aż do torów kolejowych na terenie byłej „Silesii”. Obecny budynek Urzędu
Miejskiego, także znajdująca się obok „Treutlervilla”,
później „Schlösservilla”, zamieszkiwana przez kolejnych
dyrektorów fabryk Kulmiza: Paula Treutlera i Petera
Schlössera, znajdowały się już na terenie Huty Idy i Marii.
Podobnie jak zbudowany w latach pięćdziesiątych XIX w.
zamek i powstały dziesięć lat później park. Nazwa osady
pochodzi od huty szkła „Ida” i huty żelaza „Maria”. Oba
zakłady funkcjonowały w ramach powstałej w 1843 r. firmy
„C. Kulmiz”, która prowadziła również działalność w zakresie wydoby¬cia granitu w okolicach Strzegomia, wydobycia
miejscowego węgla brunatnego, sprzedaży węgla z kopalń
wałbrzyskich, także handlu drewnem, cegłami i nawozami.
Dwie fabryki wybudowane przez Carla Friedricha Kulmiza na terenie Huty Idy i Marii przetrwały do czasów polskich: powstała w 1850 r. „Szamotownia” i założona osiem
lat później „Silesia”. Historia ich powstania będzie tematem kolejnego artykułu.

Huta szkła i kopalnia węgla
Huta „Ida” znajdowała się pomiędzy dzisiejszą ulicą Sportową a ujeżdżalnią (budynek obok remizy). Powstała po
1843 r. i przetrwała do połowy lat sześćdziesiątych XIX w. Po
hucie nie ma żadnych śladów. O jej lokalizacji zaświadcza
jedynie plan sytuacyjny tuneli miejscowych kopalń węgla
brunatnego z 1901 r. i pośrednie informacje prasowe, np.
sprawozdanie z wycieczki inżynierów wrocławskich, która
odbyła się w sierpniu 1862 r. i rozpoczęła się, po opuszczeniu hotelu „Zur Hütte”, „od zwiedzenia najbliżej położonej
w stosunku do hotelu huty szkła”. Produkowano głównie
butelki z zielonego szkła, a po powstaniu „Silesii” także
szklane pojemniki na chemikalia. Przeciętna roczna produkcja wynosiła: 7 tysięcy butli (balonów na chemikalia),
12 tysięcy kompletów butelek z zielonego szkła i 2 tysiące
kompletów butelek z białego szkła. Na jeden komplet
nazywany wtedy Hüttenhundert składało się 25 butelek.
Park maszynowy stanowiły: piec do wytapiania, 9 dużych
odprężarek, wygrzewnik i piec do wyżarzania. Huta funkcjonowała w oparciu o miejscowy węgiel brunatny. Została
zamknięta, podobnie jak kopalnia, ponieważ nierentowne
okazało się zarówno wydobycie węgla, jak i produkcja szkła.
Już w październiku 1843 r. pomiędzy hutą szkła a późniejszą bocznicą kolejową „Silesii”, sięgającą prawie do
dzisiejszej ulicy Zamkowej 7, pojawił się pierwszy szyb kopalni węgla brunatnego „Glückauf Julius” („Szczęść Boże
Juliusz”). Trudno dzisiaj uwierzyć, że w połowie XIX w. pod
centralną częścią parku wydobywano węgiel brunatny.
Ilości nie były oszałamiające: 20-30 górników wydobywało od 20 do 30 tys. ton węgla rocznie. Wykorzystywano
go głównie w hucie szkła, popularny był również wśród
okolicznych piekarzy. „Nasz” węgiel nie mógł konkurować
z węglem kamiennym z pobliskiego Wałbrzycha ze względu
na dużą zawartość wody, a w konsekwencji obniżoną wartość kaloryczną, także drzewiastą strukturę. Dlatego po
ponad dwudziestu latach zaprzestano wydobycia.

Huta żelaza i fabryka maszyn
Po 1843 r. Kulmiz uruchomił za obecną ulicą Sportową hutę
żelaza „Maria”. Przetapiał w niej niezdatne do użytku żelazo. Już po kilku latach otrzymał rządowe zamówienie na
dostawę lawet dla pruskiej artylerii. W 1850 r. huta, pomyślana jako warsztat remontowy dla własnych firm, przekształciła się w nowoczesną fabrykę maszyn z odlewnią
i kotlarnią, w której produkowano kotły parowe różnych
systemów, także maszyny i urządzenia przemysłowe dla
górnictwa, przemysłu spożywczego, cukrowni. W latach
sześćdziesiątych XIX w. w fabryce pracowało ok. 150 robotników.
Warte podkreślenia są stosunki panujące w firmach
Kulmiza. Wielu pracowników mieszkało w tzw. domach
rodzinnych (Familienhäuser), gdzie czynsz był minimalny.
Inwalidzi otrzymywali, oprócz państwowej renty, coroczne wsparcie, podobnie wdowy po robotnikach, którzy byli zatrudnieni co najmniej przez sześć lat, także na
każde dziecko do czternastego roku życia. Weterani pracy
otrzymywali nagrody pieniężne z okazji siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych urodzin. Do dyspozycji robotników była
łaźnia do bezpłatnego użytkowania i tania stołówka. Nic
dziwnego zatem, że w fabryce pracowały po trzy pokolenia

Zostań
wolontariuszem
lokalnej
historii
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pracowników. Należy zaznaczyć, że pracowano w wymiarze
sześćdziesięciu godzin tygodniowo, po dziesięć i pół godziny od poniedziałku do piątku oraz siedem i pół godziny
w soboty. Osobne uregulowania dotyczyły urzędników
(kasa emerytalna, kasa zapomogowa).

Rolniczo-chemiczna stacja
doświadczalna
W 1857 r. na terenie Huty Idy i Marii powstała rolniczo-chemiczna stacja doświadczalna, założona przez Centralny Śląski Związek Rolniczy przy dużym wsparciu Carla Friedricha
Kulmiza, który udostępnił pomieszczenia laboratoryjne
i mieszkania dla kadry, pole doświadczalne o powierzchni
kilkunastu ha położone za nieistniejącym jeszcze parkiem
w kierunku Piotrowic Świdnickich, a w 1861 r. oddał teren
pod budowę szklarni. Celem zakładu było prowadzenie
doświadczeń w zakresie agrochemii i karmienia zwierząt
domowych. Przez dwa lata dyrektorem był dr Ritthausen,
a następnie, aż do 1886 r., kiedy to zakład przeniesiono
do Wrocławia, dr Bretschneider. Instytucja była częściowo
dotowana przez państwo. Stacja doświadczalna wzbudzała
spore zainteresowanie w ówczesnej prasie, także polskiej:
W Szląsku od roku zeszłego istnieje Towarzystwo chowu
owiec, które łącząc się w pewnych kwestjach z Towarzystwem Centralnem rolniczem. wspólnie z niem podejmuje
zadania, mające nie tylko dobro prowincji, ale i szerszych
granic na celu. Postanowiło tedy kosztem kilkunastu tysięcy talarów rocznie założyć w Saarau pod naczelnictwem
dra Brettschneidra stację doświadczalną, w którejby owce
z różnolitych gromad szląskich zawodu Negretti i Eskuriałów pomieszczono.

foto: archiwum - biblioteka dziedzictwa

„Żarów będzie większy”
Przez lata, licząca w drugiej połowie XIX w. ok. 400 mieszkańców, Huta Idy i Marii była częścią należących wtedy
do powiatu strzegomskiego Łażan. Do Żarowa została
włączona dopiero w 1937 r. 2 kwietnia w „Saarauer Anzeiger” znalazła się informacja zatytułowana „Żarów będzie
większy” o następującej treści: Z dniem 1 kwietnia 1937
roku Huta Idy i Marii, należąca do tej pory do gminy Łażany,
została włączona do gminy Żarów. Tym samym ciągnący się
od wielu lat spór pomiędzy dwiema gminami został zakończony na korzyść Żarowa. W związku z tym liczba mieszkańców Żarowa wzrosła o 485 osób, a powierzchnia o 56
ha. Nazwa Huta Idy i Marii nie będzie od tej pory używana
w korespondencji urzędowej. Ciągi uliczne położone w tej
części otrzymają następujące nazwy: ulica od hotelu „Zur
Hütte” do granicy Łażan - Schweidnitzer Straße (obecnie
Armii Krajowej), droga na stadion sportowy - Straße der SA
(ul. Zamkowa), a droga wzdłuż hali sportowej - Jahnstraße
(ul. Sportowa).
PONIŻSZY TEKST JEST JEDNYM Z ROZDZIAŁÓW KSIĄŻKI ZBIGNIEWA
MALICKIEGO „SPACER PO DAWNYM ŻAROWIE”.
/ ZBIGNIEW MALICKI

Interesuje Cię lokalna historia i chcesz włączyć się w nieszablonowe projekty? Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl w ramach projektu: Biblioteka
dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Żarów chcąc rozwijać ideę świadomego
wolontariatu w regionie Gminy Żarów, rozpoczynają rekrutację osób chętnych do współpracy przy tworzeniu różnych inicjatyw z zakresu edukacji historycznej!
Swoje zgłoszenie (bez ograniczeń wiekowych) należy przesłać na adres:
wezmeudział@inicjatywab.pl. W treści wiadomości prosimy o podanie następujących
informacji: imię i nazwisko, wiek, numer telefonu oraz adres e-mail. W przypadku pytań
lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 781 041 989

Dołącz do Roty
św. Barbary
Grupa rekonstrukcji historycznej „Rota św.
Barbary”, to grupa pasjonatów historii
okresu średniowiecza. Założona została
pierwotnie pod nazwą Bractwo Rycerskie
św. Barbary, przez Michała Górę i Krzysz-

tofa Bawolskiego w 2007 roku . Nazwa odnosi się do budowli z połowy XIII wieku,
jakim jest kościół p.w. św. Barbary w Pastuchowie. Dzięki nawiązaniu współpracy
z Samorządowym Ośrodkiem Kultury w
Jaworzynie Śląskiej, możliwa stała się organizacja cyklicznych imprez pod nazwą
„Obóz średniowieczny”, które to odbywają
się w Nowicach, a także innych miejscowościach Gminy Jaworzyna Śląska.

Grupa zajmuje się rekonstrukcją realiów
życia w XIII na terenie Śląska. Bierze udział
w licznych turniejach rycerskich i imprezach historycznych w Polsce, a także na
terenie Czech. Dołączając do naszej grupy
możesz przenieść się w okres turniejów
rycerskich, poznać tajniki dawnych, zapomnianych rzemiosł, nauczyć podstaw fechtunku, czy strzelania z łuku historycznego,
a także posmakować średniowiecznych

uczt i trunków. Wielką atrakcją jest również
możliwość wzięcia udziału w rekonstrukcji
dawnych, historycznych bitew. Jeśli chcesz
dołączyć, możesz nas odszukać w sieci, lub
skontaktować się poprzez Stowarzyszenie Labiryntarium.pl., którego członkowie
także zasilają szeregi Roty. Zapraszamy!
/ KRZYSZTOF BAWOLSKI, STOWARZYSZENIE LABIRYNTARIUM.PL
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Zamknięte miasteczko
radzieckie w Żarowie

ków”, traktując cały proceder z dużym przymrużeniem oka. Rosjanie świadomie separowali się od
świata na zewnątrz. Szeregowi żołnierze pojawiali
się w mieście tylko grupami, bez broni. Pojedynczo widywano jedynie oficerów – ci z kolei nosili

foto: archiwum - biblioteka dziedzictwa

eksponaty

Obraz Theo Johanesa Manna
Pozyskiwanie pamiątek związanych z regionem Gminy Żarów jest jeszcze bardziej fascynujące jeśli poza podstawowymi archiwaliami, na Regał pamięci trafiają eksponaty
o których istnieniu nie wiedzieliśmy. Tak było w przypadku
nieznanego widoku, który namalował ówczesny mieszkaniec Świdnicy – Theo Johanes Mann.
Po analizie sygnatury znajdującej się na rewersie
obrazu, wiemy że malunek (olej na desce) noszący tytuł
„Silesia”, powstał na przełomie maja i czerwca 1942 roku
w Saarau. Poza podpisem autora tj. „Theo Johannes Mann,
Schweidnitz”, na odwrocie obrazu widnieje napis: „Aufnahmen n.d. Natur v.d Halde aus”, który oznacza iż widok
utrwalony został w terenie (ujęcie z natury), z perspektywy
nasypu znajdującego się na terenie fabryki.
Obraz przekazany przez Panią Iwonę Cholewę, można
oglądać na ekspozycji przy żarowskim Regale pamięci,
który znajduje się w Bibliotece Publicznej w Żarowie.
Theo Johannes Mann – Pochodził z Górnych Łużyc,
do Świdnicy przybył w 1920 roku i spędził tu 25 lat ży-

eksponaty

Herbert
Spittler
z Saarau

cia. Początkowo pracował jako urzędnik pocztowy. Po
pięciu latach porzucił swój zawód i zajął się pisaniem
i malarstwem. W 1927 roku został kierownikiem muzeum
miejskiego, które mieściło się przy obecnej ul. Muzealnej. Dzięki jego staraniom prace nad organizacją muzeum
znacznie zintensyfikowano. Pasjonowało go krajoznawstwo. Pieszo i na rowerze przemierzył bliższą i dalszą okolicę. Wiele jego obrazów (przeważnie olejnych) i rysunków
ukazuje piękno natury, cichych zakątków i ukrytych miejsc
okolic Świdnicy.
/ ZBIGNIEW MALICKI

Niewiele wiemy o pobycie armii radzieckiej w Ża-

broń ręczną. Oni nie mogli poruszać się po mieście

rowie w 1945 roku i w latach następnych. Najwięcej

swobodnie, powiedział w rozmowie A. Biłyk. Miesz-

informacji na ten temat można znaleźć w książce

kańcy Żarowa najczęściej widywali Rosjan przemy-

Tomasza Ciesielskiego. Dla współczesnych Żaro-

kających w amerykańskich „willisach”. Nie pojawiali

wian widomym znakiem obecności Rosjan w naszym

się na miejscowych zabawach. Nie uczęszczali do

mieście jest zachowany cmentarz wojenny żołnierzy

polskich restauracji. Według R. Lewina mieli wła-

radzieckich przy obecnej ulicy Armii Krajowej, za-

sną kantynę na terenie jednostki. Z rzadka uczest-

łożony w czerwcu 1945 roku.

niczyli w miejscowych uroczystościach. Panował

(…) Wszyscy moi respondenci podkreślali, że

wśród Rosjan dryl i generalnie zakaz kontaktowa-

„kwatera główna” Rosjan znajdowała się przy ulicy

nia się z Polakami, zauważył R. Lewin. Opowiadał

Zamkowej; tu mieściło się zamknięte miasteczko

mi W. Drwiła, zatrudniony już w 1945 roku jako

radzieckie. W jego obrębie znalazł się, między in-

pracownik poczty, że jeśli Rosjanie bawili się „na

nymi, zamek, część parku miejskiego, budynek

mieście”, to była to restauracja hotelu Brodtkego

obecnego urzędu miejskiego, magazyny. Cały teren

(potem siedziba Żarowskiego Ośrodka Kultury);

zajmowany przez jednostkę radziecką ogrodzony

żołnierze pili tam alkohol, na dwóch fortepianach

był wysokim na 2,5 metra płotem – deska przy de-

przygrywali im niemieccy muzycy i obowiązkowo

sce – jak to określił A. Biłyk. Także od strony parku.

Rosjanom towarzyszyły młode kobiety niemieckie.

Trzeba było niejako wyjść poza miasto w stronę Ła-

Wszyscy moi rozmówcy wspominali, że żołnie-

żan, aby dostać się na poniemieckie boisko piłkar-

rze radzieccy razem z oficerami regularnie co nie-

skie (obecnie w zarządzie KS „Zjednoczeni” Żarów),

dzielę odwiedzali kino, czasami także i w środku

które znajdowało się poza granicami zamkniętego

tygodnia. Od szlabanu przy ulicy Zamkowej ma-

miasteczka radzieckiego. Warto dodać, że polskie

szerowali dwójkami w szyku. Czoło kolumny za-

drużyny już w 1945 roku grały na tym boisku swe

wsze otwierał oficer. Bezpośrednio przed kinem

pierwsze mecze. Polacy nie mieli wstępu na teren

zatrzymywali się i palili papierosy. A palili dużo,

jednostki radzieckiej. Na początku ulicy Zamkowej,

zapamiętał H. Żebrowski. Przed kinem zawsze ku-

dokładnie koło obecnego Urzędu Miejskiego, stała

rzyli machorkę, dodał A. Biłyk. Wspominał A. Biłyk:

budka wartownicza z drewnianym, ręcznie opusz-

Mieli w żarowskim kinie seanse zawsze o godzinie

czanym szlabanem. Miała ona zadaszenie i była

12.00. Ich dowódca – pułkownik – zawsze siadał

w kolorze czerwonym. Sam szlaban natomiast

w pierwszym rzędzie. Jeśli miał być, a jeszcze go

pomalowano w czerwono-białe pasy. Przejścia

nie było w sali, czekali. Pan Adamowicz – kierow-

pilnował jeden żołnierz „pod bronią”. Aby można

nik kina – dawał znać operatorowi, żeby zaczynał,

było przejść na drugą stronę, należało okazać prze-

gdy pojawił się „komandir”. Rosjanie pozwalali, aby

pustkę. Żołnierze i oficerowie mieszkali w wydzie-

razem z nimi seanse oglądały polskie dzieci. Jakoś

lonych kwaterach w zamku.

przemykały się do środka, przy cichej aprobacie

W budynku obecnego Urzędu Miejskiego przy

żołnierzy. Dorośli nie mogli uczestniczyć w tych

ulicy Zamkowej numer 2 znajdowała się komendan-

seansach. Filmy, oczywiście, miały charakter pro-

tura. Obok wojskowych pracowali tu cywilni pra-

pagandowy. A. Biłyk zapamiętał, że oglądał kroniki

cownicy, głównie Rosjanie, w tym rosyjskie kobiety

radzieckie i „ruskie” filmy fabularne, na przykład

jako sekretarki. H. Żebrowski wspominał, że jako

Zoja oraz Ona broni ojczyznę. Nieco inaczej było

dziecko wraz z kolegami czasami przekradał się do

z Niemcami. We wspomnieniach Ernsta Guentera

parku. Najczęściej Rosjanie ich przeganiali, ale by-

Lierke czytamy: Obowiązkowe, także dla dzieci,

wało, że przywoływali do siebie i częstowali cukier-

było oglądanie propagandowych filmów rosyjskich.

kami. Z kolei R. Lewin dodał, że na terenjednostki

W ten sposób już jako dziecko mogłem obejrzeć

wchodzili od strony parku także „dorośli” Polacy

„Iwana Groźnego” i film „Pancernik Potiomkin” –

i z radzieckich magazynów kradli, na przykład,

i to w oryginale. (…)

materiały budowlane. Gdy złapali ich Rosjanie, odprowadzali na posterunek polskiej milicji. Polscy
milicjanci najczęściej wypuszczali „złodziejasz-

Nieustanne kontakty z mieszkańcami Gminy Żarów owocują ich aktywnym uczestnictwem w budowie Biblioteki
dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Żarów.
Niezwykłą czujnością wykazała się Pani Dorota Sip-Malczewska, która po otrzymaniu od Wolfganga Spittlera kilka
przedruków fotografii z okresu 1922-1936, przekazała je na
Regał pamięci.
W 2018 roku reprinty fotografii wraz z opisem, Wolfgang Spittler (syn dawnego mieszkańca Saarau, Herberta
Spittlera) wysłał pocztą na adres pod którym dziś mieszka
Pani Dorota, a niegdyś rodzina Spittlerów.
Herbert Spittler (1898-1978) pochodził z Piotrowic
Świdnickich. Studiował we Wrocławiu muzykę kościelną
oraz pedagogikę. W 1919 roku podjął w Żarowie pracę
nauczyciela w szkole ewangelickiej, pełnił też funkcję
kantora.

/ AUTOR: ROBERT KAŚKÓW, ZAMKNIĘTE MIASTECZKO RADZIECKIE W ŻAROWIE [W:], ROCZNIK
ŚWIDNICKI, 2012, STR. 153-161

fotografia z ok. 1926
roku, chór i orkiestra
kameralna herberta
spittlera (ojca
wolfganga spittlera,
dyrygent, siedzący
pomiędzy kobietami
w pierwszym rzędzie)
podczas koncertu
w gospodzie „zur
hütte” (nieistniejącej
dziś), mieszczącej się
niegdyś w budynku
nr 60 przy ul. armii
krajowej w żarowie
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eksponaty

Hotel Schwarzer-Adler
Prezentowany widok to kartka pocztowa przedstawiająca
„Hotel Schwarzer Adler” („Czarny Orzeł”) w przedwojennym
Saarau. Pocztówka datowana wg stempla poczty w Breslau
na 17 maja 1936 roku, na rewersie posiada znaczek o nominale 6 Deutsches Reich z wizerunkiem Otto Von Guericke
(niemiecki fizyk, wynalazca, budowniczy fortyfikacji, burmistrz Magdeburga) oraz stempel: „Werdet mitglied im
reichsluftschutzbund” (najprawdopodobniej jest to informacja dot. prowadzonego naboru do ochrony przeciwlotniczej rzeszy).
Awers pocztówki przedstawia budynek hotelowy
„Schwarzer Adler”, który znajdował się przy skrzyżowaniu
uli. Armii Krajowej oraz ul. Sikorskiego w Żarowie. Trzy-poziomowy obiekt (dziś znacznie przebudowany, przez co
jego rozpoznanie jest trudne), był bez wątpienia często
odwiedzanym miejscem, nie tylko przez osoby przyjezdne,
ale także i dawnych mieszkańców XX-wiecznego Saarau. To
tu znajdował się znany z innych wersji pocztówek, ogród
oraz kręgielnia. Na prezentowanej karcie pocztowej wi-

dzimy także małą stację paliw, dwa motocykle oraz trzy
samochody.
Po wnikliwej obserwacji (po powiększeniu zeskanowanej pocztówki) można rozróżnić logotypy na drzwiach
i dystrybutorach paliwa. Są to „Standard” i „Esso”. Standard Oil Co. Inc. było amerykańskim przedsiębiorstwem
petrochemicznym, którego działalność obejmowała wydobycie i przerób ropy naftowej i gazu ziemnego, a także
ich transport, dystrybucję i marketing. Standard Oil Company, prowadzona w formie trustu, została podzielona
na 34 mniejsze spółki, w tym Standard Oil of New Jersey
(SONJ) – inaczej Esso (fonetyczne S.O.), później zmieniona
na Exxon, dzisiaj ExxonMobil. Od 1920 roku firma „Bałtycko-Amerykańska Spółka Importu Paliw z o.o.” dysponowała siecią własnych stacji: najpierw Bapolin, potem
Standard. Jedna z takich stacji paliwowych znalazła się w
Żarowie (w Saarau) właśnie przy Hotelu Schwarzer-Adler.
Ciekawe, czy pod ziemią istnieją wciąż zbiorniki na paliwo?

foto: archiwum - biblioteka dziedzictwa

Na początku lat dwudziestych XX wieku, Spittler założył
w Żarowie orkiestrę kameralną! Już sam fakt istnienia
wiejskiej orkiestry złożonej z ludzi o zróżnicowanym pochodzeniu i wykształceniu, grającej muzykę Beethovena,
Haydna, czy Straussa; był wydarzeniem bez precedensu.
Koncerty odbywały się w domu modlitwy „Marienhaus”
lub należącym do niego ogrodzie, odbywały się w salach
i ogrodach hoteli Brodtkego oraz „Zur Hütte”. Dużym wydarzeniem dla mieszkańców Żarowa były zawsze koncerty
noworoczne.
W latach dwudziestych i trzydziestych, Spittler kierował powstałym jeszcze na początku lat sześćdziesiątych
XIX wieku chórem męskim. Był więc koordynatorem wszelkich działań w zakresie propagowania muzyki.
W kwietniu 1937 roku w hali sportowej („Jahnhalle”),
obecnie jest to budynek znajdujący się obok remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarowie, miało miejsce uroczyste wykonanie oratorium Josepha Haydna „Stworzenie

Świata” („Die Schöpfung”) w wykonaniu solistów z Wrocławia: Elisabeth Laube (sopran), Karla Braunera (tenor) i Brunona Sanke (bas) oraz ewangelickiego chóru kościelnego
i chóru męskiego z Żarowa, chóru ze Świebodzic i orkiestry
Herberta Spittlera.
W latach 1938-1939 dwa koncerty orkiestry Spittlera
były transmitowane „na żywo” przez Radio Wrocław.
Spittler mieszkał z rodziną w domu Franza Stillera („Stillerhaus”), obecnie ul. Armii Krajowej 26. Po wojnie założył i
przez wiele lat prowadził chór bachowski i orkiestrę w Bad
Harzburg w środkowych Niemczech.
/ ZBIGNIEW MALICKI
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Wspólnie dla
Biblioteki
dziedzictwa

Na Regale pamięci znajduje się miejsce na przeróżne dokumenty drukowane. Wśród nich możemy wymienić: dokumenty,
listy, mapy, pocztówki, fotografie, gazety, reklamy, wspomnienia, broszurki, książki, plakaty oraz dyplomy. Każdy z eksponatów jest odpowiednio opisany oraz zdeponowany w konkretnej szuﬂadzie lub półce.

Rozpoczynając projekt Biblioteki dziedzictwa, który sticte oparty jest na archiwistyce społecznej, jego twórcy z Fundacji
Inicjatywa B oraz Stowarzyszenia Labiryntarium.pl nie mieli pojęcia, że pamiątki
związane z regionem Gminy Żarów, będą
trafiać na Regał pamięci w tak dużej częstotliwości. Cały proces pozyskiwania,
a następnie archiwizowania materiałów historycznie związanych z ziemią żarowską,
funkcjonuje dzięki wsparciu mieszkańców
Żarowa, okolicznych miejscowości i sympatyków projektu z innych miast Polski.
Indywidualni sponsorzy Biblioteki
dziedzictwa, a także organizacje i firmy,
które umożliwiły zakup dokumentów za
pomocą szybkich wpłat, zasługują na podziękowanie za wyjątkowy mecenat nad
lokalną historią. Na dzisiejszą zawartość
Regału pamięci, który dostępny jest dla
wszystkich zainteresowanych w żarowskiej Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
Żarów w godzinach jej funkcjonowania
złożyli się: Iwona Nieradka, Ewa Wołek,
Tomasz Nycz, Maciej Wabik, Grzegorz Lewicki, Anna Pacholak, Krzysztof Bawolski,
Wojciech Majstrzyk, Małgorzata Nycz,
Wojciech Kluba, Dorota Sip-Malczewska,
Marek Zywer, Mateusz Cudo, Dorota Kutołowska, Wioletta Bezusa, Artur Adamek,
Edward Lisiecki, Dominika Szary, Łukasz
Lisiak, Łukasz Drozd, Anna Kądziołka-Krzesińska, Kinga Chorągwicka, Krzysztof Józefiak, Ewa Brzyszcz, Katarzyna Kramarczuk,
Małgorzata Banaś, Katarzyna Grzegorzek,
Joanna Żywioł, Magdalena Skrzypiec, Zbigniew Przybylski, Piotr Kołodziejczak, Michał Hajdukiewicz, Wojciech Dziedzic, Robert Kaczmarczyk, Janusz Kluba, Grzegorz
Niczyporuk, Helena Nycz, Jarosław Pięk,
Mirosław Becher, Agnieszka i Krzysztof
Hennig, Katarzyna Młodożeniec, Mariola
Karpińska-Wardzyk, Janina Kańska, Krzysztof Darowski, Małgorzata Tokarz, Anita
Juralewicz, Marcin Sawicki, Alicja Frydrych,
Maria Stabińska-Orman, Agnieszka Nocuń,
Ewa Kaczorowska, Katarzyna Wachowiak,
Martyna Buchowska, Małgorzata Mirek,
Patryk Sus, Magdalena Korzeniowska-Mroczka, Sabina i Marek Zawalscy, Magdalena Tracz, Alan Ciapa, Michał Czapla,
Mirosław Troczyński, Michał Kozak, Anna
Kalainski-Galan, Joanna Szymczyk-Wabik,
Anna Kania, Iwona Gąsiorowska-Bazga,
Urszula Lehmann, Tomasz Okoński, Beata
Płusa, Tomasz Iwański, oraz kilka osób,
które pragną zachować anonimowość w
tym także jedna, która wraz z finansowym
wsparciem poprosiła o upamiętnienie Pani
Emilii Walica.
Poza pojedynczymi osobami projekt
wsparły finansowo organizacje pozarządowe z terenu Gminy Żarów: Stowarzyszenie Rowerowy Żarów, Stowarzyszenie
Zielony Żarów, Stowarzyszenie Labiryntarium.pl, oraz firma Bizfinance. Ze względu
na to, że budowana kolekcja cennych dla
Żarowa dokumentów jest dobrem wspólnym, każda osoba, organizacja lub przedsiębiorstwo, może dopisać się do listy mecenasów projektu. Jak to zrobić? Wystarczy
obserwować nasz profil na Facebooku:
www.facebook.com/bibliotekadziedzictwa/, gdzie publikujemy informacje o możliwości zakupu nowych eksponatów.
Większość pamiątek związanych z historią Ziemi Żarowskiej pojawia się na

giełdach oraz krajowych i zagranicznych
aukcjach internetowych, dlatego wsparcie finansowe opisane powyżej jest tak
ważne. Istnieje jednak inny sposób na
wzbogacanie wspólnej kolekcji – darowizna. Wiele mieszkańców Żarowa i gminy,
posiada w swoich szuﬂadach, na strychach
i w piwnicach wiele ciekawych archiwaliów
i pamiątek. Mogą to być: zdjęcia, dokumenty urzędowe, dokumenty z lokalnych
zakładów pracy (szczególnie tych nieistniejących), listy, pocztówki, lokalne gazety
i wiele innych, które mogą mieć wartość historyczną. Jest grupa osób, która wspiera
Bibliotekę Dziedzictwa właśnie w ten
sposób. Należą do nich: Iwona Cholewa,
Maciej Wabik, Krzysztof Bawolski, Marek
Wąsowski, Andrzej Bielec, Tomasz Nycz, Jarosław Pięk, Alicja Godek, Państwo Sroka,
Wiesław Kądziołka, Ewa Kotułowska, Pani
Stanisława z Żarowa, Gabriela Siedlecka,
Elżbieta Lisiecka, Wolfgang Spittler (RFN),
Wojciech Kluba, Tomasz Okoński, Roman
Wojtach, Michał Poleszczuk, Państwo Majewscy, Anna i Mariusz Łuczyk, Jan Zamorski, Beata Płusa, Grzegorz Śliwoń, Helena
Nycz, oraz krewni wymienionych osób,
którzy pomagają w domowych poszukiwaniach. To naprawdę godne pochwały,
że niektórym chce się przekopywać pudła
i szuﬂady w poszukiwaniu ciekawostek,
które trafiają później na Regał pamięci.
Istnieje jeszcze inna forma pomocy.
Dotyczy to sytuacji, kiedy właściciele
nie chcą, lub nie mogą rozstać się z archiwaliami. Najczęściej dotyczy to zdjęć z
rodzinnych albumów. Wtedy takie zasoby
są wypożyczane do skopiowania. Oryginały wracają nienaruszone do właścicieli,
a archiwalia w postaci cyfrowej trafiają
na nasze strony internetowe do Cyfrowego Archiwum Ziemi Żarowskiej. Poniżej
osoby, które zdecydowały się na tę formę
współpracy: Grzegorz Kudas, Danuta i Ryszard Szymczyk, Przemysław Sikora, Magdalena Szymczyk, Iwona Cholewa, Pani Niczyporuk, Eugenia Skoczyńska, Krystyna
Wlazło, Zbigniew Malicki, Beata Sypułowicz, Krystyna Dyduch-Maciejasz, Dorota
Bawolska, Joanna Szymczyk- Wabik, Anna
Wysocka, z Państwem Krystyna i Jerzym
Becher, Henryk Hanc, Anna Góra, Krzysztof
Matziol, Roman Domański, Ewa Kotułowska, Piotr Kozłowski, Marcin Roj, Krzysztof
Frantkiewicz, Gabriela Siedlecka, Marek
Wąsowski, Wiesław Kądziołka, Elżbieta
Reimus, Iwona Nieradka, Danuta Szkudniewska, Alicja Godek, Jadwia Koszeluk,
Halina Parużyńska, Magdalena Worsa-Kozak, Pan Mazur, Michał Poleszczuk,
Pani Zofia, Tomasz Furyka, Teresa i Sylwia Mazur, Anna i Mariusz Łuczyk, Janina
Zajko-Ignatowicz, Aneta i Mariusz Kondratowicz, Grzegorz Mikołajek, Rafał Okruta,
Beata Płusa, Helena Sobala, oraz Jarosław
Tarłowski.
Wszystkie archiwalia zbierane od 2016
roku można zobaczyć na Regale pamięci,
który znajduje się w siedzibie Biblioteki
Publicznej w Żarowie (ul. Piastowska 10),
oraz na stronach: www.bibliotekadziedzictwa.pl, oraz www.labiryntarium.pl.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
wspierają Bibliotekę Dziedzictwa i zachęcamy kolejne osoby do wspólnego budowania lokalnego archiwum.
/ MACIEJ WABIK. STOWARZYSZENIE LABIRYNTARIUM.PL

