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�wiebodzickie zegary

Rok 1837
Od nowego roku zaniechano wyp³aty pobo-

rów dla nauczycieli w ewangelickiej szkole z wp³at
rodzicielskich i nauczyciele odt¹d otrzymywali sta³e
pobory z kasy miejskiej. Jednak kasa miejska czer-
pa³a na ten cel fundusze z comiesiêcznych wp³at ro-
dziców za naukê dzieci w szkole, dokonywanych
bezpo�rednio do kasy ratusza.
Zima tego roku tak siê przed³u¿y³a, ¿e jeszcze w
Wielki Pi¹tek mogli ludzie przybywaæ do ko�cio³a
saniami.
16 kwietnia umar³ rektor Queitsch, w 38 roku swego
¿ycia. By³ powszechnie op³akiwany. Jego miejsce
zaj¹³ dotychczasowy drugi kaznodzieja Fryderyk
Adolf Küchenmeister.
11 maja runê³a wie¿a ko�cio³a w Cierniach. By³a
zbudowana z dwoma prze�wietlami i pokryta mie-
dzi¹. Szczê�ciem, ¿e katastrofa ta zdarzy³a siê w nocy,
gdyby nast¹pi³o to w dzieñ, a tym bardziej w czasie
pogrzebu, mog³oby to spowodowaæ wielkie nieszczê-
�cie. Tylko ³aska bo¿a sprawi³a, ¿e ¿aden cz³owiek
przy tym nie ucierpia³. Dwa dzwony le¿a³y nie pêk-
niête na gruzowisku i tymczasowo zosta³y przenie-
sione na podwórze parafialne w �wiebodzicach, trzeci
dzwon rozbity, znaleziono pó�niej w gruzowisku i
od niego wykorzystano pó�niej tylko koronê.
Dobry zarz¹d i umiejêtne gospodarowanie bud¿etem
miejskim pozwoli³y w tym roku na zupe³n¹ sp³atê
zad³u¿enia wojennego.
27 maja zosta³a rozebrana (zepchniêta) czê�æ �ciany,
która pozosta³a z wie¿y cierniowskiego ko�cio³a po
jej zawaleniu siê, a która wystawa³a jeszcze powy¿ej
dachu ko�cielnego.
Zgodnie z postanowieniem w³adz miejskich w dniu

Piêkny zegar kominkowy

Rok produkcji 1895/96 (nr seryjny 1254319, widocz-
ny wraz ze stemplami wytwórni po odkrêceniu gon-
gu, patrz fot.) Obudowa z bordowo-br¹zowego i zie-
lono-czarnego kamienia (marmuru?) Zegar sprawny,
mechanizm 8-dniowy, wybija ca³e godziny i po³ów-
ki, ³adny, delikatny d�wiêk gongu. W komplecie klu-
czyk. Wysoko�æ 26cm, szeroko�æ 20cm, g³êboko�æ

15cm.
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21 wrze�nia  rozpoczêto wyburzanie starej, kamien-
nej wie¿y nad Bram¹ �widnick¹, co pozwoli³o na
poszerzenie ulicy (pasa¿u).
W sierpniu zosta³a wybudowana droga biegn¹ca po-
miêdzy m³ynówk¹ a podmiejskim cmentarzem.
We wrze�niu, w miejsce zmar³ego radcy Rummlera,
senatorem wybrany zosta³ szmuklerz Christian Neh-
rich.

1838
Aptekarz Lüer  odkupi³ w tym roku aptekê od spad-
kobiercy rodziny Strauß.
Tej wiosny w katolickiej szkole woda tak mocno prze-
cieka³a do sali lekcyjnej, ¿e niemo¿liwym sta³o siê
prowadzenie tam zajêæ. Z tego powodu proboszcz
zezwoli³ na wykorzystanie do tego celu lokalu miesz-
kalnego w domu parafialnym.
Poniewa¿ prowadzona dzia³alno�æ przez Firmê Kram-
sta i Synowie dawa³a zatrudnienie i utrzymanie wie-
lu tysi¹com ludzi w innych miejscowo�ciach, a tutej-
sze zak³ady by³y b³ogos³awieñstwem nie tylko dla
naszej okolicy, ale i dla ca³ego kraju, dlatego nada³
w tym roku król szefowi tej firmy G. Kramsta, Wstê-
gê Czerwonego Or³a.
W kwietniu ewangelicki ko�ció³ by³ poddany wizy-
tacji, a w dniu 28 rektor Küchenmeister zosta³ wpro-
wadzony na urz¹d przez superintendenta, pomocni-
ka pastora z Domanic.
9 maja, w dzieñ pokutny, pastw¹ po¿aru pad³y bu-
dynki dzier¿awcy rolnego Jägera w Cierniach.

Odwiedziny króla w �wiebodzicach i Ksi¹¿u.
Wiosn¹ tego roku rozesz³a siê pog³oska, ¿e caryca
rosyjska z wielk¹ �wit¹ przybêdzie do Ksi¹¿a, a �wie-
bodzice odwiedzi król pruski. Pan von Woyrsch, kró-
lewski radca rz¹dowy z Wroc³awia przyby³ do mia-
sta, aby w tym celu potrzebne mieszkania wynaj¹æ.
Ostatecznie przeznaczono dom kupca Meiera na
kwaterê dla króla, a tu¿ obok znajduj¹cy siê kupca
Gottlieba dla ksiê¿nej von Liegnitz, ma³¿onki króla.
W pocz¹tkach czerwca rozpoczê³o siê stacjonowa-
nie w mie�cie ¿andarmerii.
Za³atwianie spraw pocztowych oraz zapewnienie koni
dla zaprzêgów powierzono kupcowi Neimannowi, a
przyby³emu z Wroc³awia inspektorowi policji przy-
dzielono mieszkanie w mie�cie.
8 czerwca przyby³a kompania piechoty szóstego re-
gimentu w liczbie 124 szeregowców, 23 podofice-
rów, 35 muzyków wojskowych, kapitana i 3 porucz-
ników. Poprzez Bramê Górn¹, z muzyk¹ weszli na
rynek, gdzie mieli mieszkania przeznaczone na kwa-
tery. W ratuszu zosta³a zainstalowana warta g³ówna.
10 czerwca o godzinie 11 przed po³udniem w rynku
zosta³ dany koncert muzyki wojskowej, pod kierow-
nictwem kapelmistrza Nerlicha.
W czwartek, 14 czerwca wys³ano z miasta do Dzier-
¿oniowa zaprzêg konny dla carycy rosyjskiej. O go-

dzinie 7 wieczorem, przyby³a ta wysoka osobisto�æ
do miasta. Przez ca³y czas pada³ rzêsisty deszcz, a w
mie�cie rozdzwoni³y siê wszystkie dzwony. W ryn-
ku zmieniono konie, po czym wyruszono w dalsz¹
podró¿ do Ksi¹¿a.
W dniu 15 czerwca wieczorem, przyby³ do Ksi¹¿a
ksi¹¿ê Fryderyk Niderlandzki. Tego wieczora prze-
sta³o padaæ i niebo sta³o siê znowu jasne i piêkne.
Podczas obecno�ci carycy w Ksi¹¿u, codziennie po-
sy³ano tam 24 ¿o³nierzy do pe³nienia stra¿y.
16 czerwca przybyli z Berlina �piewacy, aby tu, w
kaplicy zamkowej Ksi¹¿a, wykonywaæ �piewy litur-
giczne w czasie odprawianych nabo¿eñstw. Zakwa-
terowano ich w kasynie, w którego sali mieli tak¿e
ca³odzienne wy¿ywienie.
22 czerwca przeje¿d¿a³ przez �wiebodzice, w dro-
dze z Fischbach do Ksi¹¿a ksi¹¿ê Wilhelm i jeszcze

tego samego wieczora wraca³ z powrotem.
23 czerwca caryca uda³a siê do Erdmannsdorf aby
odwiedziæ króla i wraca³a przez �wiebodzice do Ksi¹-
¿a w dniu 27 czerwca. W tym te¿ dniu o godzinie 7
wieczorem przyby³ nastêpca tronu wraz z ma³¿onk¹,
zatrzymali siê na kilka minut w domu pocztowym
(Nr 97) i po chwili udali siê dalej do Ksi¹¿a. 28 czerw-
ca przyby³ równie¿ ksi¹¿ê Fryderyk Pruski i zatrzy-
ma³ siê na kwaterze w domu nr 41 na ulicy górnej,
nale¿¹cym wówczas do kupca Augusta Kramsta, a
ju¿ w  dniu nastêpnym uda³ siê w dalsz¹ drogê.
W tych dniach przebywali tu tak¿e ze �wity królew-
skiej: marsza³ek dworu Massow i królewski kuch-
mistrz Eckardt.
30 czerwca by³ ostatnim z tych szczê�liwych dni,
kiedy to w �wiebodzicach przebywa³ król. By³o to o
godzinie 11 przed po³udniem. Zaraz za królem przy-
by³a ksiê¿na von Liegnitz ze swoj¹ �wit¹. Król za-
trzyma³ siê w domu kupca Meiera, a ksiê¿na von Lie-
gnitz w domu kupca Bogumi³a Kramsta. 40 Schol-
zen (?) z okolicy, w mundurach i konno powitali króla
przed kamiennym mostem. Kiedy król zatrzyma³ siê
ju¿ na kwaterze, przy ka¿dym jego ukazaniu siê w
oknie, podnoszono radosne okrzyki �Hurra�. Po pew-
nym czasie przyby³ równie¿ hrabia pañstwowy von
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Hochberg i landrat obwodu �widnickiego rotmistrz
Huseland. Stawi³y siê w³adze miejskie, radca han-
dlowy Kramsta i duchowieñstwo obu wyznañ. W
nied³ugim czasie jecha³ król wraz z ksiê¿n¹ von Lie-
gnitz do Ksi¹¿a na obiad, po czym wróci³ sam król z
adiutantem i po krótkim pobycie pojecha³ na stary
zamek przy Ksi¹¿u.
Wieczorem tego samego dnia miasto by³o ilumino-
wane, przy czym ratusz, szczególnie po³udniowa stro-
na wie¿y piêknie wygl¹da³a. Obie strony wie¿y przy-
ozdobiono zielonymi ga³¹zkami. Tam gdzie na wie-
¿y umieszczony jest herb miasta, b³yszcza³ podpis
króla, a poni¿ej Krzy¿ Obrony Kraju. Na górze, na
galeryjce wie¿y rozmieszczono szereg latarni, co na
tle ciemnego nieba wygl¹da³o niezwykle piêknie.
O�wietlenie to zaprojektowa³ bibliotekarz Feyer, a
wykona³ szklarz Endler. W tym czasie przyby³ do

miasta ksi¹¿ê Karol Pruski i szed³ piechot¹ razem z
królewskim radc¹ handlowym Kramsta. W tym cza-
sie w mie�cie by³o mnóstwo ludzi z okolicy i blisko
kwatery króla by³ tak wielki t³ok, ¿e prawie niemo¿-
liwym by³o aby mogli tam swobodnie przej�æ. Jed-
nak wszystko przebiega³o spokojnie i cicho. Pomi-
mo tak du¿ego t³umu, mo¿na by³o s³yszeæ jedynie
szmer rozmów spaceruj¹cych ludzi i podziwiaj¹cych
na kilku domach szczególnie piêknie wykonanych
dekoracji. ¯adnych ekscesów, ¿adnych nieszczê�li-
wych wypadków w tym t³oku, jedynie radosny, pod-
nios³y nastrój i spokój. Po godzinie jedenastej zgod-
nie z rozporz¹dzeniem rozpoczêto wygaszanie lamp
i o pó³nocy nie by³o ju¿ ¿adnej iluminacji.
1 lipca, w niedzielê, do ko�cio³a ewangelickiego w
�wiebodzicach przyby³ z Ksi¹¿a nastêpca tronu z
ma³¿onk¹. Duchowni tego ko�cio³a umie�cili dostoj-
nych go�ci w lo¿y magistratu. Nabo¿eñstwo, które
rozpoczê³o siê oko³o godziny 9 trwa³o dobr¹ godzi-
nê, po czym nastêpca tronu i ksiê¿na pieszo przeszli
do kwatery królewskiej, po czym znowu pojechali
do Ksi¹¿a. Po godzinie 11 w ich �lady poszli tak¿e
król z ma³¿onk¹.
Nauczyciele szkolni z tutejszej okolicy i z s¹siednich
obwodów przygotowali na zakoñczenie  pobytu króla

ho³d w postaci �piewu. Poniewa¿ to wszystko, zgod-
nie z odgórnym poleceniem powinno odbyæ siê w
Ksi¹¿u w obecno�ci carycy rosyjskiej, czyniono pró-
bê generaln¹ w hotelu �Ksi¹¿ê Bl cher� w Pe³czni-
cy. Przedstawienie w Ksi¹¿u zaplanowano na godzi-
nê 1 �2 po po³udniu, a towarzyszyæ temu mia³a or-
kiestra muzyków z szóstego regimentu. �piew po-
prowadzi³ tutejszy kantor ko�cio³a ewangelickiego
Subirge, a muzykê kapelmistrz Nerlich. Kiedy na
balkonie zamkowym pojawi³ siê król z caryc¹ rosyj-
sk¹, nastêpca tronu i inni cz³onkowie rodziny kró-
lewskiej, rozpoczê³y siê �piewy. Po ich zakoñczeniu
król powiedzia³:
�Widzê pañstwa dobre zamiary, �piewy by³y wyko-
nane bardzo dobrze. Ja bardzo pañstwu dziêkujê�.
Król jeszcze raz to potwierdzi³, posy³aj¹c swojego
adiutanta do dyrygenta, a który powiedzia³:
�Jego Królewska Mo�æ kaza³ mi zapewniæ pañstwa,
¿e on bardzo siê cieszy z powodu piêknie wykona-
nych �piewów i jeszcze raz bardzo za to dziêkuje�.
Pod wieczór wróci³ król z ksiê¿n¹ von Liegnitz do
�wiebodzic.
3 lipca wczesnym rankiem stanêli przed królem na
jego zaproszenie w³adze miejskie i król podziêko-
wa³ im za tak go�cinne przyjêcie. Jednocze�nie pro-
si³ o przekazanie jeszcze raz królewskiego podziê-
kowania dla pastora Hoffmanna, landrata i nauczy-
cieli, którzy poprzedniego dnia w Ksi¹¿u organizo-
wali przedstawienie. Nastêpnie król przekaza³ kasie
miejskiej skromny dar w postaci 100 Rth na rzecz
ubogich i odjecha³ st¹d do Töplitz.
6 lipca, tych 8 �piewaków, którzy przybyli do u�wiet-
nienia liturgicznym �piewem nabo¿eñstwa rosyjskie
w kaplicy ksi¹¿añskiej, a którzy byli zakwaterowani
w �wiebodzicach, zorganizowa³o zabawê wieczor-
n¹, przeznaczaj¹c dochód na rzecz kasy dla ubogich.
Wykonali w tym czasie w doskona³ym stylu 16 utwo-
rów muzycznych, a dochód wyniós³ 23 Rtl. 20 Sgr.
W tym dniu przyby³ równie¿ do miasta rosyjski po-
se³ przy pruskim dworze pan Ribeaupierre i zatrzy-
ma³ siê na kwaterze w domu robotnika najemnego
Freya znajduj¹cym siê w rynku.
7 lipca ze  �widnicy przyby³ car rosyjski, przeje¿d¿a³
obok hotelu �Pod Czarnym Nied�wiedziem� w swo-
jej drodze do Ksi¹¿a.
8 lipca ponownie do ko�cio³a ewangelickiego na
nabo¿eñstwo przybyli � ma³¿onka króla i ksi¹¿ê Fry-
deryk Niderlandzki.
12 lipca wieczorem, 1200 m³odych górników zorga-
nizowa³o w Ksi¹¿u na cze�æ króla i królowej wspa-
nia³y pochód z pochodniami, muzyk¹ i �piewem, a
13 lipca wieczorem, w dniu urodzin króla ilumino-
wano teren zamku ksi¹¿añskiego, a tak¿e i stary za-
mek. Pieczê nad tym sprawowa³o 600 górników, któ-
rzy rozstawieni zostali w formie posterunków na ca-
³ym terenie ksi¹¿añskim. Od strony zamku dano znak
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czerwon¹ latarni¹ o zapaleniu lamp,
które zosta³y umieszczone w zielonych
zaro�lach za ró¿nokolorowymi zas³o-
nami. Na górach woko³o, jak równie¿
w g³êbi kraju p³onê³y ognie niczym w
noc �wiêtojañsk¹.
15 lipca werbli�ci wojskowi jeszcze raz
urz¹dzili w rynku muzyczn¹ paradê.
Poniewa¿ dostojni go�cie opu�cili
Ksi¹¿ ju¿ 14 lipca, oni równie¿ nastêp-
nego dnia pomaszerowali drog¹ do
Strzegomia i dalej. Tak zakoñczy³y siê
osobliwe dni, kiedy to tutejsza okoli-
ca go�ci³a tak wiele wysokich osobi-
sto�ci pañstwowych. Jeszcze przez wiele dni trwa³
odp³yw go�ci, którzy przybyli do �wiebodzic i Ksi¹-
¿a aby ogl¹daæ rodzinê carsk¹ i Jego Wysoko�æ Kró-
la oraz cz³onków rodziny królewskiej. Pieszo i po-
wozami wybywa³y z miasta ogromne ilo�ci go�ci,
czêsto do bardzo odleg³ych miejsc.
W tym roku Spó³ka Kramsta i Synowie posy³a³a na
wystawê do Wroc³awia sztukê cienkiej przêdzy ma-
szynowej z tutejszej przêdzalni. Zawiera³a ona 19200
³okci przêdzy i wa¿y³a tylko 8 loth (?).
1 lipca w Zagajniku �rebiêcia ko³o Ksi¹¿a znalezio-
no denata, któremu zrabowano czê�æ ubrania wraz z
koszul¹. Morderstwo musia³o byæ pope³nione ubie-
g³ej nocy, ale nie znaleziono ¿adnych �ladów pro-
wadz¹cych do wykrycia mordercy. Zw³oki pocho-
wano na cmentarzu w Pe³cznicy.
28 lipca mieszczanin Carl Gottlob Unversicht � szyn-
karz wina, �wiêtowa³ jubileusz 50 lecia obywatelstwa
naszego miasta.
9 sierpnia rozpocz¹³ kadencjê burmistrz Rüdenburg,
który po raz trzeci zosta³ wybrany na to stanowisko.
31 sierpnia maszerowa³ przez �wiebodzice batalion
piechoty ze �widnickiego garnizonu, zmierzaj¹c na
jesienne manewry w Dobromierzu.
We wrze�niu z powodu podesz³ego wieku, zrezygno-
wa³ ze stanowiska proboszcz Aßmann i dotychcza-
sowy wikariusz Titz przej¹³ po nim administrowanie.
On w przysz³o�ci po³o¿y bardzo wielkie zas³ugi w
zakresie upiêkszenia ko�cio³a, jak równie¿ tutejszej
szko³y.
1 pa�dziernika, w poniedzia³ek, na nowo wybudo-
wanej wie¿y ko�cio³a cierniowsko � pe³cznickiego
zamontowano kulê. Od hotelu �Pod Z³ot¹ Koron¹�
szli w pochodzie nauczyciele z Pe³cznicy i Cierni ze
swoimi uczniami nios¹c ze sob¹ 3 chor¹gwie, a¿ na
podwórze parafialne w �wiebodzicach, gdzie znaj-
dowa³y siê kula i chor¹giew. Tam odebrano ozdo-
bione wst¹¿kami i kwiatami te przedmioty i 13 dziew-
cz¹t (5 z Cierni i 8 z Pe³cznicy) przenios³o do ko-
�cio³a w Cierniach. Pochód szed³  od podwórza pa-
rafialnego poprzez rynek i przedmie�cie dolne. Osa-
dzenia kuli na wie¿y dokona³ majster ciesielski Gre-

the z Cierni, który po wykonaniu pracy,
na kuli siedz¹c mowê wyg³osi³ i zjad³ po
chwili �niadanie (zwyczajne grzanki).
Wszystko zakoñczy³o siê szczê�liwie i bez
wypadku. Przed tem w kulê w³o¿ono wa¿ne
wiadomo�ci od Administracji. 4 pa�dzier-
nika by³y wci¹gane dzwony na now¹ wie-
¿ê.
W tym roku kupowano z dochodów miej-
skich dom szewca Elsemüllera (Nr 1) co
pozwoli³o w przysz³ym roku, poprzez jego
wyburzenie, na poszerzenie ulicy i wyeli-
minowanie niebezpieczeñstwa w ruchu.
12 listopada umar³ kupiec Gottlieb Kram-

sta. Zgodnie z zapisem w jego testamencie szko³a
ewangelicka otrzyma³a 2000 Rtl., kasa ubogich 2000
Rtl., zubo¿ali mieszczanie �wiebodziccy na pokry-
cie zaleg³o�ci czynszowych 1000 Rtl., ko�ció³ ewan-
gelicki 500 Rtl., szko³a katolicka 25 Rtl., szko³a w
Pe³cznicy 100 Rtl., szko³a w Conradstal 50 Rtl. i na
budowê nowego cmentarza zapis opiewa³ 50 Rtl.
Po³o¿ony w �wiebodzickim lesie miejskim most zwa-
ny Hammerbrücke, który dot¹d by³ drewniany, zo-
sta³ przebudowany na most masywny.

Ró¿a Stolarczyk

Historia wie¿y
ko�cio³a �w. Franciszka

w �wiebodzicach.

W XIII wieku �wiebodzice i wie� Ciernie
(obecnie czê�æ �wiebodzic) znajdowa³y siê pod pa-
nowaniem Piastów �l¹skich. Za panowania Henryka
Brodatego w Cierniach zostaje wybudowany ko�ció³
drewniany pod wezwaniem �w. Franciszka. Ko�ció³
wybudowali sami mieszkañcy przez rok gromadz¹c
drewniane pnie na jego budowê. Wreszcie w 1226
roku ko�ció³ zostaje wybudowany i konsekrowany
przez biskupa wroc³awskiego Laurentiusa.

Ko�ció³ � jak wszystkie ówczesne budowle
publiczne � pe³ni³ funkcjê �wi¹tyni i budynku obron-
nego. Ko�cio³y romañskie i gotyckie budowano tak,
by w razie konieczno�ci mog³y byæ schronieniem
przed napadami bandyckimi, które nie by³y wtedy
rzadko�ci¹, i dzia³aniami wojennymi.

W 1241 roku jeden z oddzia³ów Tatarów wal-
cz¹cych pod Legnic¹ od³¹czy³ siê od g³ównego zgru-
powania wojsk i znalaz³ siê pod Cierniami, które spl¹-
drowa³ w poszukiwaniu ³upów. Czê�æ mieszkañców
schroni³a siê w ko�ciele. Tatarzy rozz³oszczeni nie-
wielkimi ³upami zdobytymi we wsi usi³owali dostaæ

1
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siê do ko�cio³a. Zamiar ten nie powiód³ siê. Ko�ció³
wiêc podpalili. �wi¹tynia sp³onê³a wraz ze znajduj¹-
cymi siê w niej lud�mi.

Przez wiele lat miejsce po spalonym ko�ciele
by³o pustym placem przypominaj¹cym o tragedii jaka
tu siê rozegra³a.

Po wielu latach � oko³o roku 1265 postano-
wiono ko�ció³ odbudowaæ.

Nowy ko�ció³ zbudowali mieszkañcy wsi z ka-
mienia i ceg³y. Aby jednak pamiêæ o tragedii z 1241
roku nie zosta³a zapomniana, wie¿ê ko�cieln¹ nakryto
he³mem, który kszta³tem przypomina ko³pak tatar-
ski.

W XV wieku ko�ció³ zosta³ przebudowany i
taki jego kszta³t mo¿na ogl¹-
daæ do dnia dzisiejszego. Na-
krycie wie¿y jednak pozosta-
³o, po niewielkich moderni-
zacjach, nie zmienione �
wci¹¿ ma kszta³t tatarskiego
ko³paka.

Na podstawie danych z Archiwum Pañstwowego we Wroc³a-
wiu i Archiwum Archidiecezjalnego.

Rys. 1 He³m wie¿y ko�cio³a �w. Franciszka. Stan obecny (rys.
Ró¿a Stolarczyk).
Rys. 2 Rysunek rekonstrukcyjny drewnianego ko�cio³a �w.
Franciszka w Cierniach, znajduj¹cy siê w wydaniu �Historie
�l¹skie� - Drezno 1924 r.
Rys. 3 Ko³pak - charakterystyczne nakrycie g³owy ludów  Azji.
Wykonany z ró¿nych stopów metali, wewn¹trz wy�cie³any
suknem lub aksamitem i obramowany futrem. Od �redniowie-
cza przyj¹³ siê równie¿ w�ród s³owian.

2
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Kronika Liceum

cz. II  (ze strony www Liceum)

Historia bliska
W latach 1990 - 1998 funkcjê dyrektora
sprawowa³ nauczyciel historii - Stanis³aw
Szelewa, który równocze�nie pe³ni³ obo-

wi¹zki Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej �wiebodzic.
Rok 1990 okaza³ siê prze³omowy dla funkcjonowa-
nia szko³y. Jesieni¹ Rada Pedagogiczna podjê³a
uchwa³ê o wprowadzeniu nowych form organizacyj-
nych oraz programów autorskich z wybranych przed-
miotów. Przygotowano odpowiednie dokumenty, któ-
re przes³ano do Ministerstwa Edukacji Narodowej,
by w po³owie czerwca 1991 roku otrzymaæ ich ak-
ceptacjê i zacz¹æ wprowadzaæ w ¿ycie w roku szkol-
nym 1991/92.
Specyfika nowej formu³y planu dydaktycznego, u³o-
¿onego z my�l¹ o uczniu bardzo zdolnym i tym mniej
zdolnym, oparta zosta³a na ró¿norodno�ci profilów
kszta³cenia, z mo¿liwo�ci¹ ich wyboru od klasy trze-
ciej lub nauki w klasie o profilu podstawowym.
Zapewnia to bardziej �wiadomy wybór kierunku na-
uczania, umo¿liwiaj¹c rozwój uzdolnieñ i rzetelne
przygotowanie do studiów na wy¿szych uczelniach.
Szko³a zaoferowa³a do wyboru nastêpuj¹ce profile
kszta³cenia: ekonomiczny, matematyczno-fizyczny,
biologiczne - chemiczny, humanistyczny i jêzyko-
wy (angielski, niemiecki lub francuski).
Liceum proponuje naukê piêciu jêzyków obcych (an-
gielski, niemiecki, francuski, rosyjski i ³aciñski).
Ka¿dy uczeñ uczy siê co najmniej dwóch z nich, z
tego jednego w poszerzonym wymiarze. Ma równie¿
mo¿liwo�æ sprawdzenia swoich umiejêtno�ci jêzyko-
wych w praktyce. Od 1995 roku szko³a utrzymuje
bowiem kontakty partnerskie ze szko³ami w Niem-
czech (Wardbrol), we Francji (Tourocing) i Anglii
(Witham), dok¹d m³odzie¿ systematycznie wyje¿d¿a,
poznaj¹c obyczaje, kraj, ludzi, æwicz¹c sprawno�æ
jêzykow¹, przygotowuj¹c wspólne przedsiêwziêcia
artystyczne.
I tak w 1998 roku uczniowie ze �wiebodzic i Ward-
brol, stworzyli polsko - niemiecki musical �East Side
Story�, z którym wielokrotnie wystêpowali na tere-
nie Niemiec i Polski, a którego premiera odby³a siê
podczas uroczysto�ci otwarcia �Domu Spotkañ M³o-
dzie¿y� w Krzy¿owej przed miêdzynarodow¹ pu-
bliczno�ci¹.
W pa�dzierniku 2000 roku nasi uczniowie uczestni-
czyli w Miêdzynarodowym Przegl¹dzie Zespo³ów

M³odzie¿owych pod has³em �M³odzie¿
na scenie� w Witham, prezentuj¹c spek-
takl pantomimiczny �Jeden dzieñ z ¿y-
cia cz³owieka�. Tradycj¹ s¹ czêste odwie-
dziny i wspólne wycieczki.
Przyjêta przez liceum koncepcja kszta³-
cenia sprawdzi³a siê, czego dowodem jest
coraz wiêksze zainteresowanie olimpia-
dami i konkursami przedmiotowymi,
du¿y procent osób zdaj¹cych egzaminy
na wy¿sze uczelnie, a tak¿e otrzymywa-
ne stypendia Premiera Rzeczpospolitej
Polskiej (otrzymali je uczniowie: T. Ku-
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rek w roku szkolnym 1997/ 1998, A. Duchnowska -
1998/1999, A. Adamska - 1999/2000, oraz M. We-
rczyñski-2001/ 2002).
Liceum posiada w³asny program kszta³towania oso-
bowo�ci m³odego cz³owieka. Pedagodzy ucz¹ tole-
rancji, poszanowania godno�ci innych, respektu
wobec wskazañ moralnych. Kszta³c¹ w swych pod-
opiecznych umiejêtno�æ pokonywania trudno�ci w
doros³ym ¿yciu, komunikowania siê, artyku³owania
swoich opinii. Przekonuj¹ o potrzebie bycia aktyw-
nym i przedsiêbiorczym.
Dyrekcja uhonorowa³a wolê m³odzie¿y, by powo³aæ
rzecznika praw ucznia (tak spo�ród nauczycieli jak i
uczniów). W 1994 roku powo³ano do ¿ycia nowy
organ - �Radê Szko³y�, która sprawuje statutowe
funkcje.
Uczniowie podejmuj¹ szereg dzia³añ, które decydu-
j¹ o obliczu kulturalnym szko³y. Ze swoimi pomy-
s³ami wychodz¹ tak¿e poza mury liceum, kieruj¹c
ofertê kulturaln¹ do mieszkañców miasta. Na zapro-
szenie liceum go�ci³y w �wiebodzicach takie s³awy
polskiej sceny, jak: dwukrotnie zespó³ �Pod Bud¹�
(który miêdzy innymi zainaugurowa³ dzia³alno�æ
szkolnego klubu o tej nazwie), kilkakrotnie z wielo-
ma spektaklami aktorzy Teatru STU z Krakowa: Jan
Peszek, Miko³aj i Andrzej Grabowscy, Jan Frycz,
�Teatr Nasz� z Micha³owic, Cezary Pazura i Olaf Lu-
baszenko, a tak¿e znana i lubiana telewizyjna �Ciuch-
cia�.
M³odzi ludzie w³¹czyli siê w ¿ycie �rodowiska lokal-
nego, jednocze�nie realizuj¹c siê artystycznie. �ci�le
wspó³pracuj¹ z powsta³¹ w 1998 roku placówk¹ kul-
turaln¹ �Miejskie Centrum Kultury�, organizuj¹ wie-
czory poezji �piewanej, wystawiaj¹ spektakle, orga-
nizuj¹ wystawy plastyczne, czy akcje na cele chary-
tatywne. Uczniowie uczestnicz¹ w happeningach,
�Sprz¹taniu �wiata�, �Dniu walki z Aids� i innych
akcjach, organizowanych przez wiele instytucji miej-
skich i regionalnych. Jeste�my aktywni, widaæ nas i
s³ychaæ.
6 czerwca 1992 odby³ siê drugi Zjazd Absolwentów.
Okazj¹ do spotkania sta³a siê czterdziesta rocznica
powstania liceum. W zje�dzie wziê³o udzia³ 447 ab-
solwentów. Uroczysto�æ przygotowa³o nowopowsta-
³e Ko³o Absolwentów.
W latach 1992 - 97 liceum wydaje miejski �Kalen-
darz - Informator� a do pa�dziernika 1977 roku adepci
dziennikarstwa, rekrutuj¹cy siê nie tylko z uczniów
naszej szko³y, mog¹ prezentowaæ swoje teksty i ar-
tyku³y w firmowanym przez nas miesiêczniku �Go-
niec�.
Wspomniane wydawnictwa maj¹ zwi¹zek z dzia³al-
no�ci¹ gospodarcz¹. Trudno�ci finansowe powodu-
j¹, ¿e dyrekcja szuka �róde³ dofinansowania szko³y.
W latach 1991 - 96 przy liceum istnieje tak zwane
�Gospodarstwo pomocnicze�, które zajmuje siê dzia-

³alno�ci¹ zarobkow¹, miêdzy innymi organizuj¹c
kursy przygotowawcze do egzaminów wstêpnych do
szkó³ �rednich dla uczniów szkó³ podstawowych.
Liceum wspó³tworzy �rodowisko, w którym funkcjo-
nuje. Bliska wspó³praca z w³adzami miasta, organi-
zacjami spo³ecznymi, szko³ami podstawowymi i pod-
miotami gospodarczymi, a przede wszystkim z ro-
dzicami uczniów zaowocowa³a wieloma zmianami,
tak¿e w sensie materialnym. Pomimo trudnej sytu-
acji o�wiaty w ostatnich latach stan bazy szko³y wy-
ra�nie siê poprawi³.
Wzbogaceniu procesu dydaktycznego s³u¿y wpro-
wadzenie programów edukacyjnych z zakresu praw
dziecka, ekologii, ochrony zdrowia, ekonomii, przed-
siêbiorczo�ci, informatyki, twórczo�ci artystycznej.
Liceum oferuje swoim uczniom pracê w ko³ach za-
interesowañ, zajêcia szkolnego ko³a sportowego,
chóru, ko³a edukacji twórczej, wspó³uczestnictwo w
edukacji muzycznej, teatralnej i filmowej.
Nasi uczniowie wyje¿d¿aj¹ na wycieczki, podró¿uj¹
po Polsce, Europie, mog¹ zwiedzaæ znacz¹ce wysta-
wy plastyczne, obejrzeæ spektakle teatralne, koncer-
ty, maj¹ mo¿liwo�æ uczestniczenia w warsztatach te-
atralnych i wa¿nych wydarzeniach kulturalnych w
kraju, ogl¹daæ ciekawe filmy. Nie maj¹ wiêc �kom-
pleksu prowincji�.
W szkole od o�miu lat dzia³a �Klub Europejski�, któ-
rego zadaniem jest przede wszystkim upowszechnia-
nie wiedzy na temat struktur i form dzia³ania �Unii
Europejskiej�, Rady Europy�. Cz³onkowie klubu roz-
wijaj¹ ducha wspó³pracy i tolerancji wobec odmien-
no�ci kulturowych i cywilizacyjnych narodów Euro-
py, zbieraj¹ informacje na temat pañstw piêtnastki,
propaguj¹ prawa cz³owieka podkre�laj¹ warto�ci
ogólne i lokalne.
Koniec lat dziewiêædziesi¹tych znacz¹ zmiany dy-
rekcji szko³y. Po odej�ciu dyrektora Stanis³awa Sze-
lewy w 1998 na pó³ roku funkcjê tê powierza siê pani
Annie Mas³ach, a od pocz¹tku roku szkolnego 1998/
1999 do chwili obecnej zarz¹dza szko³¹ pan Marek
Or³owski.
Gdyby podsumowaæ opisywan¹ dekadê, warto pod-
kre�liæ, ¿e by³ to czas bardzo owocny. Nie mo¿na
mówiæ o nudzie, monotonii. Wiele siê dzia³o, wiele
siê zmienia³o. �Oby� ¿y³ w ciekawych czasach� - ¿y-
czenie, czy przekleñstwo? l jedno, i drugie. Lata dzie-
wiêædziesi¹te to historia jeszcze bardzo bliska - cza-
sy trudne, ale i ciekawe...

Tera�niejszo�æ...
Jeste�my na etapie przemian. Reforma edukacji spo-
wodowa³a, ¿e w roku szkolnym 2001/2002 nie mamy
naboru do klas pierwszych i czekamy na nowych
uczniów, kszta³c¹cych siê w gimnazjach.
Czeka nas równie¿ nowa formu³a egzaminu matu-
ralnego, zmiany programów nauczania, standardów
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wymagañ, przystosowanie ich do trzyletniego okre-
su nauczania.
Od roku szkolnego 2001/2002 liceum znów sta³o siê
zespo³em szkó³. Dziêki staraniom dyrekcji utworzo-
na zosta³a pierwsza klasa liceum wieczorowego.
Jakie wiêc jest oblicze LO anno Domini 2001?
�Nie jest �le, gdy ambicje s¹ du¿e, a nawet przera-
staj¹ realne mo¿liwo�ci�.
Ambicje mamy takie, aby nasza szko³a uznawana
by³a za liceum proponuj¹ce wysoki poziom naucza-
nia i mo¿liwo�ci rozwijania zainteresowañ, posiada-
j¹ce wykwalifikowan¹ kadrê pedagogiczn¹, konse-
kwentn¹ liniê wychowawcz¹.
Chcemy, ¿eby mówiono o nas �dobre liceum z tra-
dycjami�. �Dobre� - to znaczy twórcze, nowocze-
sne, wyros³e z humanistycznych tradycji.
Po kompleksowej wizytacji kuratoryjnej, która oce-
nia³a pracê liceów ogólnokszta³c¹cych na naszym
terenie, w 1996 roku, szko³a zosta³a uznana przez
wizytuj¹cych za placówkê �przyjazn¹ uczniowi�,
przyk³adaj¹c¹ wagê do tego, by uczeñ czu³ siê sza-
nowany, doceniany i w ka¿dej sytuacji traktowany
podmiotowo. Tak jest w istocie. Nauczyciele od lat
pracuj¹ na to, by w szkole panowa³a atmosfera sze-
roko pojêtego partnerstwa, zrozumienia, a tak¿e ser-
deczno�ci i wyrozumia³o�ci. Jak wiadomo, nic tak
nie motywuje do nauki, jak sympatia do szko³y, wiêc
dbamy o dobre samopoczucie naszych wychowan-
ków.
Uczniowie chêtnie tu wracaj¹ i po skoñczonej edu-
kacji - odwiedzaj¹ nauczycieli, czasem prosz¹c o radê,
pomoc, czêsto dziel¹ siê rado�ciami, sukcesami. Sen-
tyment do szko³y jest tak du¿y, ¿e wielu z nich wra-
ca, by zwi¹zaæ siê z ni¹ zawodowo (a¿ szesnastu
obecnych nauczycieli to absolwenci liceum).
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w �wiebodzicach jest wy-
j¹tkowe nie tylko pod wzglêdem panuj¹cej tu sprzy-
jaj¹cej atmosfery do nauki i rozwoju emocjonalne-
go. Jeste�my niew¹tpliwie szko³¹ �przemawiaj¹c¹
w³asnym g³osem�. Nie czekaj¹c na szczególne zale-
cenia w³adz o�wiatowych, sami stwarzamy swoje ob-
licze. Od roku w szkole funkcjonuje wypracowany
przez nauczycieli, uczniów i rodziców Wewn¹trzsz-
kolny System Oceniania, który jest wci¹¿ weryfiko-
wany i udoskonalany.
Wiêkszo�æ nauczycieli realizuje autorskie programy
nauczania, pracuj¹ wed³ug nowoczesnych dydaktycz-
nych i wychowawczych planów pracy, uk³adanych
corocznie przez odpowiednie komisje, adekwatnych
do potrzeb wychowanków. Nasi absolwenci zas³u-
¿yli siê w wielu dziedzinach ¿ycia spo³ecznego. Pra-
cuj¹ na uczelniach, s¹ nauczycielami, lekarzami,
dziennikarzami, prawnikami, pracownikami admini-
stracji, wielu pozosta³o w mie�cie.

�wietlica dla sportowców. (Gazeta Robotnicza z dnia
16 listopada)

Budynek przy ul. Parkowej w �wiebodzi-
cach, siedziba zarz¹du Klubu Sportowego �Victoria�
zosta³ ostatnio wyremontowany. W³adze miejskie
pomog³y w wyposa¿eniu pomieszczeñ oraz w urz¹-
dzeniu �wietlicy dla sportowców, której KS �Victo-
ria� dotychczas nie posiada³a. W �wietlicy jest rów-
nie¿ telewizor.
Pawilon na ulicy Pstrowskiego.  (Gazeta Robotni-
cza z dnia 21 listopada)

Oddzia³ WSS �Spo³em� w �wiebodzicach
uruchomi³ w listopadzie br. nowo wybudowany pa-
wilon handlowy przy ul. Pstrowskiego. Prowadzi on
sprzeda¿ artyku³ów spo¿ywczych oraz kwiatów.
�wiebodzice miastem 20-tysiêcznym. (Gazeta Ro-
botnicza z dnia 21 grudnia)

�wiebodzice nie mog³y doczekaæ siê chwili,
kiedy przekszta³c¹ siê w miasto ponad 20-tysiêczne.
Wi¹za³o siê to z nabyciem nowych uprawnieñ przez
Prezydium MRN. Zewnêtrznym objawem tego mia-
³o byæ m.in. prawo do tworzenia wydzia³ów we w³a-
dzach miejskich.

W zwi¹zku z nowym podzia³em administra-
cyjnym powiatu postanowiono w³¹czyæ do �wiebo-
dzic przylegaj¹c¹ bezpo�rednio do miasta wie� Cier-
nie. Od 1 stycznia 1973 roku bêdzie ona stanowi³a
dzielnicê miejsk¹. Dziêki temu ludno�æ �wiebodzic
przekroczy 20 tysiêcy mieszkañców.

1973
Ro�nie ranga �wiebodzic (Gazeta Robotnicza z dnia
18 stycznia)

Jak ju¿ informowali�my, z dniem 1 stycznia
1973 roku do �wiebodzic w³¹czona zosta³a przyle-
gaj¹ca bezpo�rednio do miasta wie� Ciernie. W zwi¹z-
ku z tym ludno�æ �wiebodzic przekroczy³a 20 tysiê-
cy mieszkañców. W my�l obowi¹zuj¹cych przepisów
nadaje to miastu wy¿sz¹ rangê, a Prezydium MRN
wiele dodatkowych uprawnieñ, zw³aszcza w takich
dziedzinach, jak o�wiata, handel, gospodarka komu-
nalna i mieszkaniowa, kultura itp.

W pierwszym pó³roczu br. ilo�æ etatów w Pre-
zydium MRN wzro�nie o cztery, a nastêpnie jeszcze
o dwa. Ma to wp³yn¹æ na sprawniejsze za³atwianie
potrzeb mieszkañców miasta.
�wiebodzice wielkim o�rodkiem przemys³owym
(S³owo Polskie z dnia 5 kwietnia)
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��wiebodzice - Dzieje Miasta� - Adam Rubnikowicz
Korekta: Robert Sysa. Stale wspó³pracuj¹: Boles³aw Kwiatkowski, Edward Ha³da�, Daniel Wojtuc-
ki, Wojciech Orzel, Ró¿a Stolarczyk.
Podziêkowania dla wszystkich, którzy udostêpnili swoje zbiory oraz dla MBP w �wiebodzicach.
Kontakt e-mail: adamr@pnet.pl    Tel. (kom) 0-602-380-483     Przedruk mo¿liwy po podaniu �ród³a

Setki samochodów przeje¿d¿aj¹ codziennie
przez �wiebodzice. Nic dziwnego, miasto le¿y na tra-
sie E-83, a wiêc g³ównym trakcie z Wroc³awia do
Wa³brzycha oraz Jeleniej Góry i atrakcyjnych miej-
scowo�ci w Karkonoszach. Miasto nie jest siedzib¹
powiatu, ale liczy 21 tysiêcy mieszkañców. Jest to
wiêcej ni¿ maj¹ ³¹cznie 3 miasta powiatowe na Zie-
mi Lubuskiej, takie jak np. Wschowa, Sulêcin i Strzel-
ce Krajeñskie.

�wiebodzice maj¹ a¿ 11 zak³adów przemy-
s³u kluczowego. Tu produkuje siê m.in. sprzêt gazo-
wy i turystyczny, urz¹dzenia wentylacyjne, aparatu-
rê elektryczn¹, odzie¿, smaczne czekoladki w ��nie¿-
ce� itp. Ponad 52 proc. mieszkañców �wiebodzic
pracuje w przemy�le.

Dotychczas miasto by³o dosyæ zaniedbane i
dlatego rozpoczêto tam generalne porz¹dki. Wkrót-
ce zacznie siê wykonywaæ do-
kumentacjê na przebudowê
dróg, wymiane sieci podziem-
nej, o�wietlenia dróg, odnawa-
ianie elewacji itp. Inwestycje i
remonty mog¹ byæ tylko wów-
czas sprawnie przeprowadzone,
je�li siê je odpowiednio przy-
gotuje.

Ale najwiêkszym pro-
blemem �wiebodzic jest brak
mieszkañ. W tym roku odda siê
do u¿ytku kilkadziesi¹t miesz-
kañ i rozpocznie siê budowê
nowego osiedla, które otrzyma-
³o nazwê �Piastowskie�. ...
Dobry sezon Victorii (Gazeta
Robotnicza z dnia 9 lipca)

Niejedno miasto powia-
towe mog³oby pozazdro�ciæ
sukcesów sportowych �wiebo-
dzicom, a dok³adniej mówi¹c miejscowemu klubo-
wi Victoria, który nale¿y do najstarszych na Dolnym
�l¹sku. Zw³aszcza ubieg³e sezony by³y dla Victorii i
jej kibiców bardzo udane. Po wielu latach ubiegania
siê o miejsce w lidze okrêgowej, wreszcie wywal-
czyli ten awans pi³karze i po bardzo emocjonuj¹cym
sezonie, graj¹c ze zmiennym szczê�ciem, Victroria
zdo³a³a utrzymaæ siê w najwy¿szej pi³karskiej klasie
okrêgowej. Jeszcze wiêkszy sukces odnios³a m³oda
sekcja pi³ki rêcznej. Zdoby³a mistrzostwo okrêgu i
awansowa³a do ligi miêdzywojewódzkiej. Przedsta-
wiamy dzi� ten ambitny zespó³.

Sekcja pi³ki rêcznej Victorii powsta³a dzie-
siêæ lat temu z inicjatywy dzia³aczy sportowych w
ZPL �Silena� � Zdzis³awa Adamskiego, Jana Kobla,
Jerzego Ulankiewicza, Alfreda Krzysztofowicza i Ed-
munda Walczaka. Od trzech lat trenerem dru¿yny jest
mgr in¿. Adam Nitka � by³y zawodnik Victorii. Sek-
cja pi³ki rêcznej ma silne zaplecze, posiada piêæ dru-
¿yn, zrzesza 88 zawodniczek i zawodników. Przy
sekcji istnieje szkó³ka dla dziewcz¹t i ch³opców. Kie-
rownikiem sekcji jest pionier sportu w �wiebodzi-
cach � Edmund Walczak, aktywnymi dzia³aczami s¹:
Marian Dro¿d¿owski, Jan Kurzawa, Piotr Gadka i
Wac³aw Olejnik, a kadrê instruktorsk¹ oprócz Ada-
ma Nitki tworz¹: Zbigniew Ga³usiñski, Bernard Ka-
zek i Andrzej Wankat.

Oto zawodnicy pierwszej dru¿yny Victorii
�wiebodzice � mistrza Dolnego �l¹ska: bramkarze �

Józef Solarewicz, Marek Wyrzy-
kowski i Kazimierz Dobrowolski.
Zawodnicy w polu: Roman Wal-
czak, Jan Hamera, Andrzej Pa-
leczny, Edward Dymarski, Jerzy
Barañski, Wojciech Walczak,
Kazimierz Ko³ek, Waldemar Gro-
chowicz, Henryk Pinczakowski i
Adam Nitka, który w tym uda-
nym sezonie by³ nie tylko trene-
rem, ale rozegra³ te¿ sze�æ spo-
tkañ. Najm³odszym zawodni-
kiem Victorii jest 17-letni Roman
Walczak, wychowanek klubu,
cz³onek kadry okrêgowej junio-
rów, �król� strzelców (zdoby³ w
sezonie 105 bramek). Niemniej
utalentowanych pi³karzy rêcz-
nych ma Victoria w swoich m³od-
szych zespo³ach. Na nich bêdzie
siê opierac dzia³alno�æ sekcji w

nastêpnych sezonach.
Asfaltowe dywany (S³owo Polskie z dnia 17 sierp-
nia)

Kilka ulic w �wiebodzicach otrzyma w tym
roku asfaltowe nawierzchnie. Powiatowy Zarz¹d Dróg
i Mostów po³o¿y³ je ju¿ na ul. ¯wirki i Wigury oraz
Parkowej, a roboty trwaj¹ na ulicach: Kasztanowej i
Zamkowej.

W tym roku asfaltowe �dywany� otrzymaj¹
tak¿e boiska sportowe przy szko³ach podstawowych
nr 3 i 4. Bêdzie wiêc mo¿na zim¹ urz¹dziæ lodowi-
ska.


