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8 stycznia przy ulicy M³ynarskiej otwarto filiê Banku
�l¹skiego.
15 maja Szko³a Podstawowa Nr 2 otrzyma³a imiê �Na-
uczycieli Tajnego Nauczania�. Mszê celebrowa³ i
sztandar po�wiêci³ ks. biskup Tadeusz
Rybak.
1 czerwca Stra¿ Miejska przenios³a siê
do nowej siedziby przy ul. ¯eromskiego
13-15.
Oddano do u¿ytku po remoncie Stadion
Miejski przy ul. Sportowej.
Zakoñczono wodoci¹gowanie dzielnicy
Ciernie. U³o¿ono 9.550 mb ruroci¹gu.
Po 4 latach oczekiwania sprzedano bu-
dynek po by³ej Szkole Podstawowej
Nr 2 przy ul. Szkolnej 2.
Zmar³ Proboszcz Parafii �w. Piotra i Paw-
³a ks. Henryk Ja�kiewicz. Zosta³ pocho-
wany w Jedlinie Zdroju.
Oddano do u¿ytku 5-ty bank w mie�cie -
Wielkopolski Bank Kredytowy przy
ul. �widnickiej.

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

Kierowca nale¿a³ do ludzi traktuj¹cych swój
zawód z ogromn¹ powag¹. Zasiada³ za kierownic¹ sa-

mochodu skupiony i pewny sie-
bie. Pieszych i innych kierow-
ców uwa¿a³ za pêtaków. Mono-
log, rozpoczêty w chwili wyjaz-
du, przerywany informacjami o
fatalnym stanie silnika, nie mia³
koñca.
- Dziwiê ci siê. Naprawdê mo-
g³a� w �widnicy siedzieæ. Po co
siê tam pchasz? Na tamten �wiat
chcesz siê przejechaæ? Zachoro-
waæ na tyfus ³atwo, a potem
klops.
- Nie zara¿ê siê. Szczepili mnie
przecie¿. Nie mia³am zreszt¹
wyboru. W �widnicy czy �wie-
bodzicach - to chyba wszystko
jedno. W �widnicy zostaæ nie

mog³am, no wiêc gdzie? Znowu w nieznane? Lepiej
do �wiebodzic, przynajmniej ju¿ wiem, co i jak. A ca³y
rejon jednakowo zagro¿ony.

Z szosy widoczne by³y ju¿ jakie� zabudowania
przemys³owe, dalej szeregi domków, krytych czerwon¹
dachówk¹. A potem zieleñ, chyba park.

- Jeste�my w �wiebodzicach. Ile razy tu przy-
je¿d¿am, zawsze idê na piwo. �wietne maj¹ piwo. Pie-
kielnie mocne. Dwie halby i cz³owiek ju¿ na bañce.
Mogê sobie pozwoliæ dzisiaj, dopiero jutro wracam.

Samochód skrêci³ w prawo, z daleka widaæ by³o
znajomy napis : CZERWONY KRZY¯.
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Tak objê³am moje nowe obowi¹zki w �wiebo-
dzicach. By³o to tylko zaopatrzenie. Polecenie kierow-
nika brzmia³o : nagromadziæ i zabezpieczyæ zapasy.
Je�dzi³am do m³yna, do sk³adów cukru, do �widnicy
po lekarstwa i paczki UNRRA. Przywieziony towar
czêsto lokowali�my w magazynie dopiero pó�nym wie-
czorem.

Przewa¿nie by³am w drodze, tote¿ nie zwróci-
³am uwagi, ¿e na drzwiach domów i mieszkañ coraz
wiêcej pokazywa³o siê ¿ó³tych kartek z t³ustym, czar-
nym napisem : UWAGA - TYFUS, ACHTUNG SEU-
CHE lub ACHTUNG - UNTERLEIBSTYPHUS.

Pewnego dnia wraca³am z Pe³cznicy. Odebra-
³am tam partiê bielizny po�cielowej. Podjechali�my
pod budynek PCK. Na schodkach siedzia³ Marian.

- Obawia³em siê, ¿e nie wrócisz - powiedzia³.
Teraz dopiero dowiedzia³am siê, ¿e w czasie

mojej krótkiej nieobecno�ci zapad³a decyzja, by za-
mkn¹æ miasto. Tyfus szerzy³ siê tak niepokoj¹co, ¿e
nie by³o innej rady. Wojsko mia³o otoczyæ miasto. Ju-
tro rano po ósmej nikt ju¿ nie bêdzie móg³ z niego
wyj�æ.

- I co? I my�la³e�, ¿e zwia³am?
- Nie gniewaj siê. W takiej sytuacji silniejsi ni¿

ty siê za³amywali.
- A my�lisz, ¿e damy sobie radê?
- Przyjedzie kilku lekarzy radzieckich, dzi� jesz-

cze otrzymamy ostatni transport leków. Zobaczymy.
Ja w ka¿dym razie zostajê - zakoñczy³ powa¿nie.

Na drugi dzieñ wsta³am wcze�niej ni¿ zwykle.
Umy³am twarz zimna wod¹. Nie pomog³o. Wyk¹pa-
³am siê.

- Spiesz siê, zaraz bêdzie odprawa. Miasteczko
ju¿ zamkniête.

Wisia sta³a w drzwiach jadalni PCK na jednej
nodze, zawi¹zuj¹c sznurowad³a.

- Teraz dopiero dadz¹ nam w ko�æ, zobaczysz.
Marian powiedzia³, ¿e rygor bêdzie prawdziwie woj-
skowy. Wszystko na baczno�æ, bêdzie smutno.

Wszystkie dni wydawa³y siê teraz do siebie po-
dobne. Pe³ne grozy i �mierci. Czuli�my, ¿e tego, co
prze¿ywamy, nigdy nie bêdziemy w stanie wymazaæ z
pamiêci.

Odprawa odby³a siê tylko raz. Zadanie by³o ja-
sne : izolowaæ chorych i ratowaæ resztê ludzi przed
zaka¿eniem.

Przez kilka dni, po zamkniêciu miasteczka,
przez megafon umieszczony na dachu sanitarki Armii
Czerwonej wzywa³am ludno�æ do ujawniania chorych.
W bezdennej ciszy, która opanowa³a miasteczko, po-
wtarza³am ci¹gle na nowo te same s³owa : Achtung,
Achtung...

Oprócz lekarzy i nas, ca³a ludno�æ �wiebodzic

by³a przecie¿ niemiecka. Szpital zape³ni³ siê chorymi
jeszcze przed blokad¹, a przybywa³o ich z godziny na
godzinê. Ju¿ na drugi dzieñ nie by³o miejsca w przy-
gotowanych przez nas domach. Zajêli�my szko³ê i tam
uk³adali�my chorych na materacach, na ziemi, ³ó¿ek
ju¿ zabrak³o. I te pomieszczenia zape³ni³y siê do po³u-
dnia. Znowu nowy lokal, tym razem pa³acyk.

Teraz wszyscy robili wszystko. By³o nas sta-
nowczo za ma³o. Zabierali�my chorych z domów, czê-
sto ca³e rodziny, i samochodem lub pieszo, na noszach,
dostarczali�my ich na miejsce izolacji.

A chorzy zachowywali siê ró¿nie.
Matki mia³y przewa¿nie jedno zmartwienie :

troskê o dzieci. Byli te¿ tacy, którzy my�leli wy³¹cz-
nie o pozostawionym bez opieki maj¹tku. Ci dr¿eli
tylko, ¿eby ich kto� nie okrad³. Odzie¿, któr¹ mieli na
sobie, palono. Mieszkania, po starannym zamkniêciu
okien, zlewano cuchn¹cym p³ynem dezynfekcyjnym.

Chorych trzeba by³o k¹paæ, badaæ, leczyæ i kar-
miæ.

Lekarze i pielêgniarki krêcili siê jak w ukropie.
Dzieñ przemienia³ siê w noc, noc w �wit - nic nie przy-
nosi³o odpoczynku. Nic ju¿ nie istnia³o poza setkami
chorych, ich nieustaj¹cymi kryzkami, jêkami i wo³a-
niem o pomoc. Zapach te¿ by³ jeden dominuj¹cy, inne
gdzie� zaginê³y. Jedzenie, kwiaty w ogródkach i po-
wiew wiatru - wszystko pachnia³o �rodkiem dezyn-
fekcyjnym.

Okaza³o siê, ¿e wielu chorych pozosta³o w do-
mach. Rodziny ukrywa³y ich. Teraz umierali jak mu-
chy, jeden za drugim, kobiety, dzieci i starcy - �mieræ
nie wybiera³a.

Pozna³am ka¿dy kamieñ na drogach �wiebodzic-
kich. D�wigaj¹c nosze, trzeba by³o dobrze patrzyæ pod
nogi, ¿eby siê nie potkn¹æ. Trudno by mi by³o powie-
dzieæ cokolwiek o tym mie�cie. Widzia³am tylko cho-
rych, widzia³am nêdzê ludzi szarych, wyg³odzonych i
ubogich.

Jednego dnia zadecydowano, ¿e trzeba ludno-
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�ci wydawaæ ¿ywno�æ : trochê m¹ki, cukier i jeszcze
co� tam z paczek UNRRA.

Teraz mog³am zobaczyæ tych ludzi, tych �zdo-
bywców �wiata�, �panów ¿ycia i �mierci� wielu mi-
lionów, w nowej roli. Podchodzili grzecznie w kolejce
po przydzia³, popychali siê czasem. Byli przy tym jacy�
p³aszcz¹cy siê i nienaturalni. Bali siê. Jaka� dziewczyn-
ka przysz³a mi powiedzieæ, ¿e jej matka le¿y nieprzy-
tomna. Poszli�my, by³o to przeciêtne robotnicze miesz-
kanko. Pokój bez drzwi i kuchnia. Nêdza wyziera³a z
ka¿dego k¹ta, piêcioro wymizerowanych i zabiedzo-
nych dzieci patrzy³o na nas bezradnie. Kobietê zabra-
li�my. Trzeba by³o zaopiekowaæ siê dzieæmi.

- One przecie¿ nie s¹ winne - mówi³am do ro-
syjskiego lekarza majora Szuwina, który jada³ nieomal
w biegu, ani na chwilê nie ustaj¹c w pracy.

- No có¿, jeszcze nie ostyg³y krematoria obozo-
we, a widoku ludzi uratowanych z obozów nie zapo-
mnimy tak prêdko. Ale dzieci to dzieci, masz racjê.

Trupy, ci¹gle trupy! Od rana do wieczora nic,
tylko trupy - skar¿y³a siê Marianna. - Mam tego po
dziurki w nosie.

Nie chcia³am s³uchaæ, uciek³am.
Marianna je�dzi³a olbrzymi¹ platform¹, do któ-

rej by³ zaprzê¿ony stary �lepy koñ pocztowy, po chod-
niku i zbiera³a trupy. Koñ mia³ przyczepiony do szyi
dzwonek, ¿eby wszyscy s³yszeli i wynosili przed domy
umar³ych. Marianna mia³a jednego pomocnika, na wpó³
ob³¹kanego Niemca. Zbierali trupy od rana do wie-
czora. Jak zape³nili platformê, wywozili j¹ na cmen-
tarz, a tam jeñcy niemieccy kopali groby i chowali
umar³ych.

My szukali�my ¿ywych, ¿eby zrobiæ dla nich
wszystko, co tylko mo¿na. Kiedy wracali�my do domu,
nie mieli�my ju¿ ochoty ani si³y na rozmowy.. Nawet
Wisia, taka przedtem wygadana i ciekawa, milcza³a, a
ka¿d¹ woln¹ chwilê wykorzystywa³a na sen.

Ka¿dy, je¿eli tylko by³o to mo¿liwe, zamyka³
siê gdzie�, byle dalej od �wiata i tyfusu. Jeden major
Szuwin nie upada³ na duchu, nie traci³ nadziei.

Próbowa³am paliæ papierosy i piæ wódkê. Wszy-
scy pili wódkê, twierdzili, ¿e na tyfus to jedyne pewne
lekarstwo. Niestety mnie ono nie pomaga³o.

Mo¿e pomodliæ siê do Boga? Tylko o co Go
prosiæ? Czy On tego wszystkiego nie widzi?

Nikt nie móg³ siê uwolniæ od Marianny w tym
strasznym miasteczku. Cisza by³a wielka, a dzwonek
dono�ny s³ysza³o siê wszêdzie. Ucieczki przed nim nie
by³o.

Marianna zawodzi³a bez przerwy, czy kto� jej
s³ucha³, czy nie:

- Trupy ! Tylko trupy !

Dokoñczenie w nastêpnym numerze.

Warto zobaczyæ

W ko�ciele Parafialnym �w. Franciszka:

O³tarz g³ówny.
Wykonany w stylu barokowym w po³owie XVIII wie-
ku przez nieznanego autora z drewna z³oconego i po-
lichromowanego. Wymiary: wysoko�æ ok. 5 m. szero-
ko�æ 2,60 m. O³tarz z nastaw¹ architektoniczn¹, trzy-
kondygnacyjny; na cokole zdobionym w osi podzia-
³ów architektonicznych z³oconymi ornamentami taber-
nakulum wybrzuszone (wewn¹trz obrotowe - mo¿li-
wo�æ zmiany trzech ró¿nych dekoracji) - flankowane
dwoma kolumnami. Z obu stron tabernakulum anio³y,
z brzegów analogiczne, kolumny i uszaki z akantu i
kratki, wy¿ej gzyms wybrzuszony nad tabernakulum,
w jego osi baranek le¿¹cy na ksiêdze, wy¿ej gzyms
wieñcz¹cy. Nad ca³o�ci¹ oko opatrzno�ci. Ca³o�æ ma-
lowana na oliwkowy kolor, ornament z³ocony.
Zapisany w rejestrze zabytków województwa wa³brzy-
skiego pod nr 536 kartoteka nr 1.

Opis: Ewa Stepa
Zdjêcie: Boles³aw Kwiatkowski
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1. Odjazd poci¹gu Kolei Wroc³awsko - �wiebodzickiej ze stacji we Wroc³a-
    wiu (ob. Dworzec �wiebodzki) w roku 1844 przed przebudow¹ dworca.
2. Pierwsza, wówczas koñcowa stacja w �wiebodzicach z panoram¹ miasta
    w tle: stan z ok. 1844r.
3. Zlikwidowany w 1984r. �wietlny semafor wjazdowy na stacji �wiebodzice, instalowany w latach
    1925-1926 na kolejach niemieckich.
4. Pierwszy dworzec w �wiebodzicach (przy ul. Strzegomskiej 20) z ok. 1858r., który by³ czynny
    jeszcze w pierwszych latach po przed³u¿eniu linii do Wa³brzycha. Zwracaj¹ uwagê nieproporcjo-
    nalnie ma³e postacie ludzi, przydaj¹ce monumentalizmu budynkowi.
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5. Dworzec �wiebodzki we Wroc³awiu ok.
    1934r. Pierwotny budynek zosta³ rozbudo-
    wany w latach 1868-1874 do obecnej po-
    staci (projekt: Kylman  i Heyden).
6. Dworzec �wiebodzki - 1998r., obecnie w
    budynku mie�ci siê jedna ze scen Teatru
    Polskiego.
7. Zelektryfikowany dworzec �wiebodzicki,
    fotografia z ok. 1923r.
8. Odkryty wagon pasa¿erski III klasy Kolei
     Wroc³awsko - �wiebodzickiej z 1863r., sy-
    gnowany napisem bocznym B.F.E (Bre-
    slau - Freiburger Eisenbahn).
9. Zdjêcie poci¹gu je¿d¿¹cego na trasie Wro-
    c³aw - Wa³brzych w roku 1905 (na wia-
    dukcie w Sobiêcinie).
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Regulamin obowi¹zuj¹cy na dworcu kolei ¿elaznej w �wiebodzicach
(wierne t³umaczenie)

Dla dzieci powy¿ej 2 lat, które na rêkach noszone s¹ i zajmuj¹ce miejsca na kolanach
swoich najbli¿szych, nie trzeba p³aciæ (wolne s¹ od biletów). Dla dzieci starszych bilety nale¿y
wykupiæ, w tym celu dwoje dzieci (do 10 lat) mo¿e podró¿owaæ na jednym bilecie.

Przedsprzeda¿ biletów odbywa siê w kasie biletowej we Wroc³awiu lub �wiebodzicach nie
pó�niej ni¿ 5 minut przed odjazdem poci¹gu. Pasa¿erowie podró¿uj¹cy ze stacji innych ni¿ w/w  w
których poci¹g siê zatrzymuje, s¹ zobowi¹zani do wykupu biletów na 15 minut przed odjazdem
poci¹gów. Baga¿ pasa¿era musi zawieraæ nazwisko i imiê pasa¿era oraz stacjê docelow¹ w której
ma byæ odebrany (napis musi byæ czytelny). Baga¿ nale¿y oddaæ na 30 minut przed odjazdem
poci¹gu, przy okazaniu wa¿nego biletu przejazdu. Baga¿ oddajemy w ekspedycji baga¿owo -
pocztowej. W miejscu docelowym baga¿ bêdzie odebrany lub wydany.

Baga¿ bêdzie wydawany na poszczególnych stacjach : Wroc³aw, K¹ty, Imbramowice, Ja-
worzyna i �wiebodzice. Baga¿e bêd¹ wydawane lub przyjmowane na ww. stacjach na godzinê
przed przyjazdem lub odjazdem poci¹gu z wyprzedzeniem 24 godzin.

Dyrekcja Kolei ¯elaznej
Wroc³aw - �widnica - �wiebodzice

Wroc³aw 15 pa�dziernika 1843 r.
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Pomys³, sk³ad i wykonanie: Adam Rubnikowicz  (ze zbiorów w³asnych i udostêpnionych)
Korekta: Robert Sysa
Podziêkowania dla Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz wszystkich którzy udostêpnili swoje zbiory
Kontakt e-mail: adamr@pnet.pl lub Adam.Rubnikowicz@zeto.swidnica.pl     Tel. (kom) 0-602-380-483

ul. �widnicka

ul. Wa³brzyska

W oparciu o projekt opracowany przez Zarz¹d
Okrêgowy Radiofonizacji Kraju we Wroc³awiu wyko-
nano w 1952 roku w �wiebodzicach �Urz¹dzenie Roz-
g³aszania Przewodowego na terenie miasta� s³u¿¹ce do
nadawania komunikatów lokalnych Miejskiej Rady Na-
rodowej, muzyki rozrywkowej z p³yt gramofonowych
oraz specjalnych audycji radiowych. Aparatura zainsta-
lowana na parterze w Ratuszu ( w pomieszczeniu po pra-
wej stronie, przy by³ej kasie ) sk³ada³a siê z odbiornika
radiowego �AGA�, dwóch wzmacniaczy lampowych,
patefonu elektrycznego i mikrofonu dynamicznego. Da-
lej, liniami napowietrznymi o ³¹cznej d³ugo�ci 2,3 km
po³¹czona by³a z siedmioma g³o�nikami w obudowie
metalowej, zainstalowanymi u zbieg ulic:
Daszyñskiego (ob. bp. I. Krasickiego) � M³ynarskiej
Nowotki (ob. Szkolna) � Stalina (ob. Sienkiewicza)
Wa³brzyskiej � Pstrowskiego (ob. M. C. Sk³odowskiej)
Wolno�ci � Stalingradzkiej (ob. Kolejowa) przy �War-
szawiance�
Towarowej � Stalingradzkiej

Park Miejski (przy ob. boisku pi³ki rêcznej)
Plac 22 Lipca (ob. Plac Legionów Polskich)
ponadto 2 g³o�niki zainstalowane by³y na budynku ratu-
sza (po obu stronach, przy których znajduj¹ siê fontan-
ny)

Na stadionie miejskim przy ul. Sportowej, w
miejscu dziel¹cym p³ytê stadionu na dwa odrêbne bo-
iska, zosta³ ustawiony s³up telegraficzny na którym ka¿-
dorazowo w trakcie trwania imprez, instalowano dwa
g³o�niki a sam¹ aparaturê instalowano w szatni dla za-
wodników.

Czasami, w trakcie uroczysto�ci miejskich or-
ganizowanych w Rynku, z pomieszczenia studia dopro-
wadzano lu�ny kabel mikrofonowy do miejsca zainsta-
lowania mikrofonu.

Instalacja ta nieznacznie zmodyfikowana istnia³a
jeszcze w latach siedemdziesi¹tych, tj do momentu za-
³o¿enia nowej, krótszej instalacji dopasowanej do trasy
1-majowych pochodów.

Obecny radiowêze³ miejski z 30 g³o�nikami zo-
sta³ zainstalowany w maju 1997 roku.

�wiebodzickie radio
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   Czê�æ III

S³owniczek

Pod wzglêdem geobotanicznym obszar Ksi¹-
¿añskiego Parku Krajobrazowego nale¿y do Sudeckie-
go Okrêgu �rodkowego, maj¹cego charakter przej�cio-
wy miêdzy Sudetami Zachodnimi a Wschodnimi. Ro-
�linno�æ jego ukszta³towa³a siê w zasadzie po epoce
lodowej, czyli w ci¹gu ostatnich 17000 lat, jakie up³y-
nê³y  od wycofania l¹dolodu skandynawskiego z tery-
torium Polski.

W czasach historycznych pod wp³ywem dzia-
³alno�ci cz³owieka �wiat ro�linny Pogórza Wa³brzy-
skiego uleg³ daleko id¹cym przeobra¿eniom. Rozwój
osadnictwa, rolnictwa, a pó�niej tak¿e przemys³u do-
prowadzi³ do zniszczenia pierwotnego sk³adu gatun-
kowego lasów. W miejsce wycinanych lasów miesza-
nych wprowadzono w XIX i XX wieku monokultury
�wierka, rozprzestrzeni³y siê gatunki towarzysz¹ce
cz³owiekowi (antropofity), przyby³o sporo ro�lin ob-
cego pochodzenia, wypieraj¹c gatunki flory autochto-
nicznej. Pod wzglêdem fitosocjologicznym wyró¿nia
siê na tym terenie trzy zespo³y ro�linne: kwa�n¹ bu-
czynê górsk¹ (Luzulo-Fagetum), gr¹d (Tilio-Carpine-
tum) i olszynê podgórsk¹ (Alnetum incane). Niewiel-
kie przestrzenie �ródle�ne i dna dolin zajmuj¹ miej-
scami zbiorowiska ³¹kowe.

Zró¿nicowanie biotopów na obszarze Ksi¹¿añ-
skiego Parku Krajobrazowego jest olbrzymie zw³asz-
cza w centralnej jego czê�ci. Nic dziwnego wiêc, ¿e w
ró¿nych miejscach tego obszaru stwierdza siê du¿¹
rozpiêto�æ liczby gatunków ro�lin � od 181 do 229, a
³¹cznie stwierdzono ich a¿ 397. Jest w�ród nich 44
gatunków i odmian drzew i krzewów, w tym 6 nago-
zal¹¿kowych i 38 okrytozal¹¿kowych oraz 9 gatun-

ków paproci. Do tego trzeba dodaæ 71 gatunków drzew
i krzewów obcego pochodzenia, sprowadzonych swe-
go czasu do parku zamkowego Ksi¹¿, g³ównie z tere-
nu Ameryki, po³udniowo-wschodniej Azji i wybrze¿y
Morza �ródziemnego, a tak¿e z Afryki i Australii.

Na terenie Parku stwierdzono du¿e zró¿nico-
wanie mchów � tylko w dolinie Pe³cznicy znaleziono
73 gatunki, w tym 28 typowo naskalnych. W�ród 14
gatunków górskich s¹ 2 wysokogórskie, maj¹ce tu
wybitnie obni¿on¹ granicê wystêpowania; np. Rhab-
doweisia fugas notowany jest w Bieszczadach na wy-
soko�ci 1100-1340 m npm., a tu znajduje siê na wyso-
ko�ci oko³o 300 m npm., przy korycie rzeki.

Równie bogata, licz¹ca 54 gatunki, jest flora
porostów. Siedliskami ich s¹ naturalne ska³y, rosn¹ na
pniach drzew, ziemi a tak¿e na murach zamku Ksi¹¿.

Notowanych jest tu 26 gatunków naczynio-
wych ro�lin chronionych. Niektóre z nich wystêpuj¹
bardzo licznie. W centralnej czê�ci Parku, g³ównie w
górnych i skalistych partiach zboczy Pe³cznicy,
Szczawnika i Pole�nicy, ro�nie oko³o 130 okazów cisa
pospolitego. W ró¿nych miejscach Parku wystêpuj¹
chronione krzewy: wawrzynek wilcze³yko, bluszcz
pospolity, kalina koralowa, kruszyna pospolita.

Biotop to naturalne �rodowisko o swoistym zespole czynni-
ków abiotycznych, czyli wszelkich elementów przyrody nie-
o¿ywionej, np. czynniki klimatyczne i glebowe, stanowi¹ce
pod³o¿e ¿ycia danej biocenozy (zespó³ populacji ró¿nych ga-
tunków zwierz¹t i ro�lin, ¿yj¹cych w okre�lonym �rodowisku).

Literatura:
Edmund Joñca �Ksi¹¿añski Park Krajobrazowy� - Wydawnictwo
PTTK �Kraj� Warszawa 1989
Zdjêcia - Boles³aw Kwiatkowski

W dniu 17 grudnia 1998r Wojewoda Wa³brzyski
wyda³ Rozporz¹dzenie Nr 19/98 w sprawie parków
krajobrazowych na terenie woj. wa³brzyskiego, m.in.
Ksi¹¿añskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz.
Nr 34 z 1998r). Utraci³a moc uchwa³a Nr 35/81 WRN
z dnia 28 pa�dziernika 1998r. z wyj¹tkiem § 1.


