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Ober¿e, zajazdy, hotele, restauracje -  cz.II

Plac Legionów Polskich (obok kwiaciarni Liphardta)
– Restauracja “Steiner”
Plac Legionów Polskich (drugi budynek od naro¿nika
ul. Wa³brzyskiej) –  Restauracja Stadt Keller – Piwnica
Miejska
Rynek, tam gdzie jest sklep ze s³odyczami  - Hotel
“Hirsch” – Hotel Pod Jeleniem (w³ P. Schneider)
ul. Wolnoœci (33?) obok
targowiska – Hotel pod
Z³otym S³oñcem,
wczeœniej hotel „Pod
Z³otym Krzy¿em”
ul. M³ynarska 2 – Gast-
hof „Grüner Baum”
ul. Strzegomska 19 –
Gasthof „zum Weißen
Adler“ – Ober¿a „Pod
Bia³ym Or³em“
ul. M³ynarska 17 – Gast-
hof „zum Schwan”
ul. ¯eromskiego 13/15
– Gasthof „zur Stadt
Wien”
ul. Sienkiewicza 39/41 – Freiburger Gesellschafts-
haus
ul. Boles³awa Prusa 2 – Restauracja „Ewige Lampe“
pl. Legionów 5 – Restauracja „zum Neumarkt”
pl. Legionów 9 – Restauracja „Breslauer Keller”
ul. Kolejowa 3 – Hotel „zur Eisenbahn”.
Pe³cznica – Gasthof „zur Hummelei“
Pe³cznica Gasthof „zur Schweizerei“
Ciernie – Gasthof „zum Stern“
Ciernie – Gasthof „Weißer Bär“.
ul. Sienkiewicza 55 – Gasthof „Grüner Adler“ –
Ober¿a „Zielony Orze³“
ul. Browarowa 1 – Gorkauer Brauerei Ausschenk
(Fermentacja – Browar – Wyszynk)

Z przesz³oœci parku.
Brak jest informacji dotycz¹cych powstania

i roli jak¹ spe³nia³ park w przesz³oœci. S¹dz¹c jednak
z wieku niektórych drzew oraz sk³adu gatunkowego
roœlinnoœci zdrewnia³ej, móg³ ju¿ istnieæ w po³owie
dziewiêtnastego wieku. Z tego czasu najprawdopo-
dobniej te¿ pochodzi budynek na jego terenie, w któ-

rym przez d³u¿szy czas mieœci³
siê hotel robotniczy, a nazywa-
ny dawniej pa³acem miejskim
(Stadtschloss). Obok nazwy
park miejski by³a druga nazwa
tego obiektu – park Kramsta.
(por. Meine Heimat).

Na podstawie dawnych
map topograficznych, mo¿na
wnioskowaæ, ¿e teren ówczes-
nego parku by³ mniejszy od
obecnego. Widaæ to jeszcze na
za³¹czonym fragmencie takiej
mapy z roku 1913. Przebieg ale-
jek parkowych by³ wówczas ko-

listy i podobnie przebiega³ jak w parkach dworskich
z prze³omu XIX i XX wieku. Do terenu by³ego par-
ku, na pocz¹tku lat dwudziestych, do³¹czony zosta³
teren przylegaj¹cy do obecnej ulicy Parkowej
(w³¹cznie z terenem na którym mieœci³y siê korty te-
nisowe, wy³¹czone z terenu parku). Na
przy³¹czonym terenie zosta³ utworzony ogród
ró¿any, który istnia³ jeszcze do pierwszych lat po
drugiej wojnie œwiatowej. Pomiêdzy ogrodem
ró¿anym a star¹ czêœci¹ parku urz¹dzona by³a „pola-
na”, na obrze¿ach której posadzono w 1934 roku dwa
dêby dla uczczenia ówczesnych przywódców Rzes-
zy – Hitlera i Hindenburga. Oznakowane by³y,
wed³ug relacji ustnych, niektórych ze starszych
mieszkañców miasta, kamiennymi tablicami z napi-
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sami. Z ówczesnych, a zachowanych czêœciowo bu-
dowli parkowych to: cokó³ pomnika bohaterów I
wojny œwiatowej oraz betonowy podest, którego pier-
wotne przeznaczenie nie jest znane. Wed³ug uzyska-
nych informacji od Pani Elizy Zdrza³ki i Pani Aman-
dy P³aziñskiej, mieszkanek Œwiebodzic, podest ten
jest pozosta³oœci¹ po by³ej szkole, któr¹ w dalekiej
przesz³oœci zniszczy³a tr¹ba powietrzna. Przed II
wojn¹ œwiatow¹, a tak¿e w czasie jej trwania,
odbywa³y siê na nim koncerty orkiestry miejskiej.
Du¿¹ atrakcj¹ parku, poza wspomnianym ogrodem
ró¿anym, by³a na jego terenie ptaszarnia mieszcz¹ca
ptaki œpiewaj¹ce z ró¿nych kontynentów (w tym pa-
pugê trzyman¹ na ³añcuchu wg. relacji Pana Jana
Kendyka). Zlokalizowana zosta³a w budynku
przylegaj¹cym do pa³acu. Mia³a dodatkowo do nie-
go dobudowan¹ od strony po³udniowej szerok¹,
dochodz¹c¹ do wysokoœci pierwszego piêtra, osz-
klon¹ werandê. Weranda, zgodnie z informacja Pana
Boles³awa Szyrskiego, zburzona zosta³a w 1951 roku,
podczas kapitalnego remontu budynku.

Sam budynek pa³acu miejskiego przed i w
czasie drugiej wojny œwiatowej
by³ rezydencja burmistrza miasta
(ostatni o nazwisku Berger). Po
wojnie znajdowa³ siê w nim sztab
dowództwa dywizji pancernej
wojsk radzieckich stacjonuj¹cych
w Pe³cznicy. W sierpniu 1946 roku
pa³ac wraz z parkiem przejê³y
w³adze miejskie. Budynek od tego
czasu przez szereg lat nie by³
zamieszka³y i ulega³ dewastacji. W
pocz¹tkowym okresie odbywa³y
siê w nim doœæ czêsto zabawy
taneczne. Gdy grozi³o mu
kompletne zniszczenie, zosta³
przekazany pod opiekê zak³adowi
A-12 (póŸniejsza Wytwórnia
Sprzêtu Komunikacyjnego -  przy
ul. D³ugiej13), który po remoncie
przeznaczy³ go na hotel

robotniczy (w roku 1952) Jeszcze na pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych w³aœcicielem budynku nadal
pe³ni¹cego funkcjê hotelu robotniczego by³ zak³ad
„Predom – Termet” (w wyniku po³¹czenia tego
zak³adu z WSK w 1969 r.). Aktualnie budynek ma
prywatnego w³aœciciela i ulega niestety ca³kowitej
dewastacji.

Opiekunami kolejnymi parku od 1946 r. byli:
Zarz¹d Miejski (do czerwca 1950 roku), Miejskie
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej ( do 1974
roku), Œwidnickie Przedsiêbiorstwo Gospodarki
Komunalnej – Oddzia³ Œwiebodzice i od 1 stycznia
1978 r. do chwili obecnej Przedsiêbiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które w
roku 1990 zmieni³o nazwê na Zak³ad Obs³ugi
Komunalnej.

We wspomnieniach wielu mieszkañców
miasta, obiekt ten w pierwszych latach powojennych
by³ lepiej utrzymany ni¿ obecnie. Posiada³ znacznie
wiêcej drzew i krzewów, a tak¿e znacznie
zró¿nicowane pod wzglêdem gatunkowym roœliny
zielne. Przy alejkach wystêpowa³y m.in. paprocie.
Znacznie wiêcej od stanu obecnego by³o ró¿,
liczniejsza i bardziej zró¿nicowana by³a ornitofauna.
Wystêpowa³y te¿ wiewiórki, których nie ma ju¿ od
kilkunastu lat. Ca³y park by³ ogrodzony siatk¹.

Do korzystnego wygl¹du parku przyczynia³
siê ówczesny bezpoœredni jego opiekun W³adys³aw
Syrotiuk, ogrodnik. Sprawowa³ opiekê nad parkiem
przez okres  8 lat od 1946 roku. Po nim, przez
stosunkowo krótki czas nadzorowa³ nad parkiem
Mieczys³aw Goryl, technik budowlany. Troska
ówczesnych w³adz miejskich o park wyra¿a³a siê
tak¿e i w tym, ¿e mia³ on stró¿a nocnego (do 1970
roku).

Du¿o straci³ park na wygl¹dzie po
zlikwidowaniu treja¿y oraz werandy,
o której ju¿ by³a mowa, a tak¿e po
zainstalowaniu betonowego
ogrodzenia przy hotelu robotniczym
na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych.
Niekorzystnie wp³yn¹æ tak¿e mia³ fakt
nieuzasadnionego wycinania drzew i
krzewów. Nawet dosz³o do wyciêcia,
poza ¿ywop³otami, krzewów z terenu
ca³ego parku, planowo doprowadzono
do jego ogo³ocenia (przy koñcu lat
szeœædziesi¹tych).

Zasadnicze i bardziej g³êbokie
zmiany w wygl¹dzie parku nast¹pi³y
w wyniku realizacji planu jego
zagospodarowania opracowanego
przez Wydzia³ Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony Œrodowiska
Urzêdu Miasta i Powiatu w Œwidnicy
z roku 1974. Realizacja jego
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odbywa³a siê od wrzeœnia 1975 r. do maja 1976 r.
Dokonano m.in. nastêpuj¹cych zmian: poszerzenie
alejek, utwardzenie nawierzchni dróg, za³o¿enie
ogródka jordanowskiego, zlikwidowanie ogrodzenia
i bramy wejœciowej od strony ulicy Aleje Lipowe,
ustawienie p³otu z palisad, wyburzenie betonowego
ogrodzenia przy budynku hotelu robotniczego,
utworzenie placu kolistego itd. W ramach
„zagospodarowania parku” wykonanych te¿ zosta³o
27 rzeŸb i p³askorzeŸb z drewna wi¹zowego. Autor-
ami ich byli rzeŸbiarze ze Œwidnicy: Jan Kubiak,
Andrzej Sowiñski, Zygmunt Kwaœny i Arkadiusz
Naniecki.

Sprawa przeprowadzonych znacznych zmian
w wygl¹dzie parku jest kontrowersyjna i na ogó³ nie
uzyska³a aprobaty w spo³eczeñstwie miasta.
Szczególnie mocno krytykowane by³o wyciêcie du¿ej
iloœci starych drzew, w tym o charakterze
zabytkowym wi¹zu limaka. Wyrazem protestu na ich
wycinanie by³o wydanie przez Zarz¹d Miejski LOP
zdjêcia – pocztówki z napisem „wycinanie starych
drzew w parku miejskim w Œwiebodzicach”. Z
pewnoœci¹ nie wskazane by³o te¿ wyciêcie
najokazalszego, efektownego ¿ywop³otu grabowego
otaczaj¹cego betonowy podest.

PóŸniejszy okres nie wp³yn¹³ w sposób
zasadniczy na wygl¹d obecny parku. Na uwagê
zas³uguje zabezpieczenie w 1977 roku niektórych
starych drzew, w tym buka – pomnika przyrody,
poprzez wype³nienie ubytków w ich pniach
betonowymi plombami. Obecnie w parku miano
pomnika przyrody ma 5 starych drzew, chocia¿
nale¿a³oby czyniæ starania o uznanie takimi
wszystkich najstarszych drzew w jego obrêbie.

Opracowano na podstawie „Inwentaryzacja Parku
Miejskiego” - mgr Henryk Urbanik.

Ró¿a Stolarczyk
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Gmina ¯ydowska.
Przez wiele dziesi¹tków lat w Œwiebodzicach

¿y³a te¿ spo³ecznoœæ ¿ydowska. Byli po prostu wspó³-
obywatelami miasta. Nie by³a to jednak na tyle licz-
na spo³ecznoœæ, aby mieæ w mieœcie w³asn¹ synago-
gê. Mieli oni jednak, istniej¹cy do dziœ, w³asny cmen-
tarz. By³ te¿ w Œwiebodzicach ¿ydowski „Dom Mo-
dlitwy”. Znajdowa³ siê on w prywatnym mieszkaniu
przy obecnej ulicy Sienkiewicza 13, nale¿¹cym do
Gertrudy Horn – krawcowej.

W pierwszych miesi¹cach II wojny œwiato-
wej dla ¯ydów mieszkaj¹cych w Œwiebodzicach i dla

tych z najbli¿szej okolicy – utworzono przymusowy
obóz pracy na obrze¿ach miasta, który zlikwidowa-
no w 1944 roku. Ze wspomnieñ ówczesnej s¹siadki
Gertrudy Horn – Niemki wynika, ¿e do jej mieszka-
nia na modlitwê jeszcze w 1941 r. przychodzi³o kil-
ku ¯ydów. Pewnego dnia przyszed³ ¿andarm z we-
zwaniem do stawiennictwa w Urzêdzie. Od tego dnia
œlad po Gertrudzie Horn zagin¹³. Jej s¹siadka opo-
wiada³a tylko jak przez okno na ulicê wyrzucano jej
rzeczy – miêdzy innymi ksi¹¿ki i siedmioramienne
œwieczniki, które potem gdzieœ wywieziono. Tak
przesta³ istnieæ ¿ydowski „Dom Modlitwy”.

Do dzisiejszych czasów po tej spo³ecznoœci
pozosta³ cmentarz i Gwiazdy Dawida na kilku bu-
dynkach, niegdyœ nale¿¹cych do ¯ydów – np. przy
ul. Kolejowej.

Baptyœci.

Na prze³omie XIX i XX wieku przy ul. Wiej-
skiej swoj¹ œwi¹tyniê wybudowali Baptyœci. Nie by³o
ich w mieœcie wielu, ale byli na tyle siln¹ spo³eczno-
œci¹, ¿e wybudowali w³asny koœció³. Spe³nia³ on swoj¹
rolê do koñca wojny, potem zosta³ opuszczony. In-
formacji na ten temat jest bardzo niewiele – zapiski
w ksiêgach wieczystych i opowieœci autochtonów.
Przez wiele powojennych lat koœció³ Baptystów s³u-
¿y³ jako magazyn Fabryki Czekolady „Œnie¿ka”.
Obecnie stoi pusty. Jakie bêd¹ jego losy – czas poka-
¿e. Obecnym w³aœcicielem obiektu jest Zbór Chrze-
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œcijan Baptystów we Wroc³awiu.

W Cierniach od 1991 roku istnieje parafia
Najœwiêtszej Marii Panny Królowej Polski.
Parafia istnieje co prawda od kilku lat, ale jej historia
jest interesuj¹ca. Sam budynek koœcio³a powsta³ na
ruinach starej kaplicy cmentarnej, która s³u¿y³a cmen-
tarzowi tam zlokalizowanemu. Cmentarz by³ ewan-
gelicki i kaplica te¿. Obecnie s³u¿y jako œwi¹tynia
katolicka, a resztki starych nagrobków przypominaj¹
o historii tego miejsca. Proboszcz parafii ksi¹dz Wo-
jewódka sam mówi, ¿e o historii tego miejsca zapo-
mnieæ nie mo¿na.

Zwi¹zek Wyznania Œwiadków Jehowy.
Pierwsze informacje o tym zwi¹zku wyzna-

niowym w Œwiebodzicach pochodz¹ z lat 20-tych XX
wieku. Nie mieli oni w tamtych latach w mieœcie w³a-
snej sali zgromadzeñ. Spotkania ich odbywa³y siê w
mieszkaniach prywatnych. W okresie III Rzeszy
Œwiadkowie Jehowy byli jednymi z pierwszych wiêŸ-
niów obozów koncentracyjnych. Œwiadkowie Jeho-
wy s¹ bowiem pacyfistami i odmawiaj¹ s³u¿by woj-
skowej. W obozach oznaczano ich fioletowym trój-
k¹tem naszytym na pasiak.

W pierwszych latach po wojnie cz³onkowie
zwi¹zku spotykali siê w Œwiebodzicach w wynaje-
tych salach – najpierw w Rynku, potem na ulicy Pia-
skowej.
W 1950 roku we wszystkich krajach socjalistycznych
zakazano spotykania siê Œwiadków Jehowy – wielu
cz³onków znalaz³o siê w wiêzieniach, gdzie trzyma-
no ich bez wyroku. Zwi¹zek Wyznaniowy Œwiadków
Jehowy powsta³ w Stanach Zjednoczonych - ówcze-
sne w³adze uzna³y ich wiêc za „szpiegów imperiali-
zmu”. W Œwiebodzicach aresztowano wówczas 14
Œwiadków Jehowy.

Kiedy do w³adzy doszed³ Gomó³ka – formal-
nie zakaz dla cz³onków zwi¹zku obowi¹zywa³, ale
w³adza zaprzesta³a przeœladowañ.

W 1989 roku zalegalizowano Zwi¹zek Wy-
znania Œwiadków Jehowy. Od tego te¿ roku zniesio-
no obowi¹zek s³u¿by wojskowej dla cz³onków tej
spo³ecznoœci. Obecnie w Œwiebodzicach ten zwi¹-
zek wyznaniowy liczy oko³o 300 cz³onków. Swój
dom zgromadzeñ maja przy ulicy Sikorskiego.

Przez wieki historiê opisywanych miejsc two-
rzyli ludzie. My, ¿yj¹cy w XXI wieku piszemy jej
dalszy ci¹g. Róbmy to tak, by nasza historia by³a
warta zapamiêtania.

Zdjêcia:
1. Budynek przy ul. Kolejowej z gwiazd¹ Dawida na
wie¿yczce.
2. Wnêtrze kaplicy Baptystów przy ul. Wiejskiej.
Autor zdjêæ: Boles³aw Kwiatkowski.

Wycinki
ze starych gazet

W³asne

rok 1980
* (S³owo Polskie z dnia 14 lipca)

Rozbudowano kot³owniê w osiedlu Piastow-
skim w Œwiebodzicach do 7 kot³ów i zagwarantowa-
no w ten sposób dop³yw ciep³a do wszystkich bu-
dynków mieszkalnych.
Zegar pocztowy nad Œwiebodzicami. (Gazeta Ro-
botnicza z 14 paŸdziernika)

Od samego pocz¹tku kierownictwo Woje-
wódzkiego Urzêdu Poczty w Wa³brzychu irytowa³a
zabita dykt¹ wnêka po zegarze na piêtrowym budyn-
ku UPT 1 w Œwiebodzicach.

Chc¹c wype³niæ lukê trzeba by³o znaleŸæ
mistrza obeznanego z konstrukcja zegarów wie¿o-
wych, a takich fachowców nie ma zbyt wielu. Nie³a-
twe zlecenie WUP podj¹³ siê sfinalizowaæ mistrz Fe-
liks Tadeusz Furmañski zamieszka³y w Mieroszowie.
I oto nad poczt¹ w Œwiebodzicach, po raz pierwszy
od wielu lat, zaœwieci³a podœwietlana tarcza du¿ego
czasomierza o œrednicy 1 metra. Mechanizm jest
wyposa¿ony w automat do nakrêcania sprê¿yny. Z
nabytku tego s¹ zadowoleni pocztowcy i mieszkañ-
cy Œwiebodzic.
Przeciw z³ym praktykom. (Gazeta Robotnicza z dnia
20 paŸdziernika – art. Marii Adameckiej)

Œwiebodzice: 24.000 mieszkañców, ponad
10.000 zatrudnionych w gospodarce uspo³ecznionej.
Du¿o fabryk i du¿a ich ró¿norodnoœæ. Produkuje siê
tam m.in. grzejniki ³azienkowe, sprzêt turystyczny,
programatory do pralek automatycznych, czekoladê
i cukierki, meble, przêdzê i tkaniny lniano-konopne,
systemy zabezpieczeñ dla energetyki, szczeliwa po-
trzebne budownictwu, klimatyzatory i pêdzle malar-
skie. Kilka fabryk, czym szczycono siê przy rozma-
itych, odœwiêtnych okazjach, zyska³o miano miliar-
derów..

Œwiebodzice: kolejka do mieszkañ liczy 1650
osób, w tym 730 z prawami cz³onków spó³dzielni
mieszkaniowej. Wedle obliczeñ ostatnia osoba w
kolejce, jeœli nie zwiêkszy siê tempo i system budow-
nictwa, otrzyma klucze za 16 lat. Nie zmienia z³ej
sytuacji fakt, ¿e bie¿¹ca piêciolatka, – co jest raczej
curiosum – „prze³knie” tu plan budownictwa miesz-
kaniowego.

Mieszkañcom coraz bardziej doskwiera brak
wody. Pod has³em „brak” mo¿na wpisaæ zreszt¹ wiele
innych spraw: opiekê zdrowotn¹, z lekarzami na czele,
komunikacjê i w ogóle szeroko pojête us³ugi.

Œwiebodzice, 18 paŸdziernika br. w klubie
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„W³ókniarz o godz. 16 rozpoczê³o siê spotkanie
mieszkañców z w³adzami miasta. Inicjatorem i orga-
nizatorem spotkania by³ powsta³y niedawno, Miej-
ski Komitet NSZZ „Solidarnoœæ”. Na kilkadziesi¹t mi-
nut przed spotkaniem, mimo ¿e krzese³ sporo, nie
ma miejsc siedz¹cych. Im bli¿ej szesnastej, o stoj¹ce
te¿ coraz trudniej...

Mieszkañcom Œwiebodzic nie podoba siê
wiele rzeczy: beton na placyku wokó³ pomnika –
rzeŸby, p³yty, którymi wy³o¿ono rynek, w dodatku
niestarannie, robienie elewacji, a zostawianie na tych
samych domach dziurawych rynien. Chc¹ wiedzieæ
jak d³ugo trwaæ bêdzie budowa stadionu i co to za
budynek powstaje – tak¿e œlamazarnie – przy owym
stadionie. Dlaczego dwa razy drenowano tamten te-
ren i za drugim razem nie odzyskano starych dre-
nów? Kto p³aci za marnotrawstwo przy budowie
mieszkañ: - Dosta³em mieszkanie w kwietniu 1979
roku, a ju¿ za pó³ roku konieczny by³ remont. Zdarto
tapety, zerwano lentex. Nie tylko u mnie, w podrêcz-
nym magazynie pe³no takich zepsutych materia³ów...

S¹ pytania, s¹ odpowiedzi. Pytaæ ³atwiej ni¿
odpowiadaæ. Nie tylko dlatego, ¿e nie sposób po-
wiedzieæ bez pos³ugiwania siê sloganami, kiedy pu-

stawe pó³ki sklepów zape³ni¹ siê towarem. Tak¿e dla-
tego, ¿e sala przyciska do muru, a chwilami ¿adn¹
odpowiedzi¹ siê nie zadawala. Przyk³ad mo¿e mniej-
szej wagi, ale symptomatyczny: pytanie – dlaczego
nie ma papierosów? OdpowiedŸ – bo takie to i takie
s¹ zamówienia, a takie dostawy. I replika sali: nas
nie interesuj¹ liczby.

Nie wszyscy odpowiadaj¹cy maj¹ w zanadrzu
konkrety. Mnie osobiœcie zupe³nie nie usatysfakcjo-
nowa³y wyjaœnienia dyrektora OSiRu, który nie od-
powiedzia³ ile dotychczas kosztowa³a budowa sta-
dionu, kto wpad³ na pomys³ budowy krêgielni w Œwie-
bodzicach. Jednym s³owem, by³a to w mojej opinii
odpowiedŸ w starym stylu...

Czy spotkanie by³o potrzebne? Czy o poru-
szanych na nim sprawach nigdy siê w Œwiebodzi-
cach nie mówi³o? Na pewno tak, ale równie¿ na pew-
no inaczej i w niewielkim krêgu ludzi. Ponoæ rok temu

z okazji 700  lecia miasta odby³o siê tzw. forum œwie-
bodzickie, którego cele z grubsza podobne by³y do
celów sobotniego spotkania. Nie by³am na forum,
ale wydaje mi siê, ¿e inna by³a jego temperatura, inny
podzia³ ról, inna œwiadomoœæ praw i obowi¹zków.
Zarówno u tych, którzy siedzieli za sto³em prezydial-
nym, jak i tych, którzy zajêli miejsca dla publiczno-
œci.

Zdjêcie kiosku przy ul. D³ugiej w chwili nowej
dostawy papierosów. Autor Pan Kaczurko.

Œwiebodzickie zegary

Zegar MILENIJNY.
Zegar ten ma, co sie
bardzo rzadko zda-
rza oryginalna por-
celanow¹ tarczê. Jest
na niej malutki od-
prysk w okolicy
„10” ale jest on prak-
tycznie niezauwa-
zalny. Jest to specjal-
ny model w produk-
cji zegarkow GU-

STAW BECKER. Zegar zostal wyprodukowany w
roku 1900 jako jeden z dok³adnie tysiaca egzempla-
rzy tak zwanych milenijnych. Mechanizm zegara jest
poz³acany warstw¹ ok 5 mikr.
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Kronika
Szko³y Podstawowej Nr 2

cz.III

Oddzieln¹, chlubn¹ kartê
w historii szko³y stanowi praca
nauczycieli nad rozwijaniem
kultury fizycznej dzieci i m³o-
dzie¿y. Ju¿ pierwsze kroni-
ki odnotowa³y wa¿ne osi¹-
gniêcia sportowców z .Dwój-
ki”, a w sposób systematyczny - poczynaj¹c od
Igrzysk Inauguracyjnych z 8 maja 1976 r. odnosili-
œmy satysfakcjonuj¹ce zwyciêstwa w kolejnych (w
tym roku XXI-ych ) zmaganiach sportowych rejonu
, województwa i kraju. S³awili na bie¿niach i stadio-
nach imiê naszej szko³y ci sportowcy, którzy przy-
czynili siê do takich chocia¿by wyró¿nieñ , jak to z
1989 r., które zosta³o przyznane nam przez Min.
Eduk. Naród, w konkursie „Sport dla ka¿dego” (wraz
z nagrod¹ pieniê¿n¹). W upowszechnianiu osi¹gniêæ
i wyrobieniu wysokiego poziomu sprawnoœci spor-
towej naszej m³odzie¿y odznaczyli siê nauczyciele
kultury fizycznej, którzy ze stoickim spokojem
znosz¹ trudy codziennych wêdrówek z klasami na
zajêcia do sali gimnastycznej zlokalizowanej w Par-
ku Miejskim -której istnienie - chocia¿ zas³u¿one w
historii sportu szkolnego - ze wzglêdu na coraz bar-
dziej postêpuj¹ce prace przy nowym obiekcie sali
gimnastycznej -chcia³oby siê wykreœliæ z pamiêci z
uwagi na jej stan higieniczno - sanitarny.

Pionierskim przedsiêwziêciem szko³y by³o
rozpoczêcie w 1990 roku systematycznej nauki p³y-
wania dla dzieci z klas l - III. Korzystaliœmy z base-
nów w Wa³brzychu. organizuj¹c przewóz i opiekê
dzieciom przy zaanga¿owaniu nauczycieli w-f, wy-
chowawców i rodziców. Ta forma pracy nad rozwo-
jem fizycznym dzieci trwaæ bêdzie do czasu wybu-
dowania p³ywalni przy kompleksie Szko³y Nr 2.
Dope³nieniem dzia³añ rekreacyjnych by³o zapocz¹t-
kowanie  w tym samym czasie cyklu wyjazdów dzieci
na wypoczynek œródroczny do znanych miejscowo-
œci górskich, tzw. „Zielone szko³y”. Uczniowie naj-
czêœciej wypoczywali w Nowej Wsi, Kar³owie, Ró-
¿ance, Radzyniu. Wspierali nas w tej pracy dydak-
tyczno-rekreacyjnej równie¿ rodzice, którzy wy-
je¿d¿ali jako opiekunowie licznych grup. Ich nazwi-
ska mo¿na by³o znaleŸæ w prowadzonej „Szkolnej
Ksiêdze Przyjació³ Szko³y”. Praktyka zapisu zas³ug
sojuszników naszych dzia³añ by³a wyrazem podziê-
kowania oraz docenienia wk³adu pracy w dziele uspo-
³ecznienia i uaktywnienia œrodowiska wychowawcze-

go. W tej dokumentacji chwilê refleksji wzbudza za-
pis pochodz¹cy z roku 1988/89 a dotycz¹cy nagro-
dy, jak¹ szko³a otrzyma³a za efektywn¹ pracê i po-
ziom dydaktyczno-wychowawczy. Kuratorium
Oœwiaty i Wychowania (za spraw¹ wicekuratora p.
mgr R. Wierzbickiego) przekaza³o szkole pierwszy
magnetowid dla celów edukacyjnych. To te¿ by³o
historyczne wydarzenie w organizacji unowoczeœnia-
nia procesu lekcyjnego. Dziœ liczba tego sprzêtu za-
dawala opiekunów wszystkich gabinetów przedmio-
towych.

W szczególnie trudnych warunkach przysz³o
nam pracowaæ na prze³omie roku 1990 / 91. Z uwagi
na wzrost liczebnoœci uczniów, niewystarczaj¹ce
warunki lokalowe oraz decyzje w³adz oœwiatowych
realizowaliœmy zadania edukacyjno-wychowawcze
w 4 obiektach: budynku macierzystym przy ul. No-
wotki 2, œwietlicy (czyli w mieszkaniu adaptowanym
do celów opiekuñczych ) na Osiedlu Piastowskim,
sali gimnastycznej w Parku Miejskim, salkach kate-
chetycznych na plebani parafii œw. Piotra i Paw³a.
By³o coraz trudniej realizowaæ ambitne zadania,
wdra¿aæ nowoczesne programy. A jednak... to w tych
w³aœnie warunkach tworzy siê w placówce sprzyja-
j¹ca atmosfera, aby za zgod¹ Min. Eduk. Narodowej
jako jedna z pierwszych szkó³ woj. wa³brzyskiego
zacz¹æ eksperymentalnie (o rok wczeœniej) wdra¿aæ
w pracy dydaktyczno-wychowawczej „Regulamin
oceniania, klasyfikowania, promowania” - z uwzglêd-
nieniem szeœciostopniowej skali ocen. l w tym sa-
mym czasie podjêliœmy odwa¿n¹ decyzjê stosowa-
nia w placówce systemu wartoœciowania pracy pe-
dagogicznej po³¹czonej z przyznawaniem tzw. do-
datku motywacyjnego. Ze wzglêdu na wysoki po-
ziom pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli
zaistnia³a potrzeba takiego w³aœnie - uznaniowego
dzia³ania dyrektor mgr H. Serafin wobec nauczycie-
li, ich sukcesów i satysfakcji zawodowej. Tu nale¿y
dodaæ, ¿e ten sposób dowartoœciowania dobrej pra-
cy pedagogicznej funkcjonowa³ w niewielu szko³ach
województwa wa³brzyskiego, dlatego mówi³o siê
wówczas o naszym œrodowisku pedagogicznym, ¿e
autentycznie realizujemy zasadê samostanowienia,
krytycyzmu, jesteœmy twórczy i odwa¿ni. Potwier-
dzeniem tego by³o otwieranie siê szko³y na coraz to
nowe propozycje. Jedn¹ z nich by³o rozpoczêcie w
1991 r wspó³pracy z Agencj¹ Jêzykow¹ „INVOX”,
dziêki której uczniowie mieli szansê ju¿ wówczas
uczyæ siê jêzyków obcych: angielskiego i niemiec-
kiego. Wiele satysfakcjonuj¹cych zadañ wynika³o
równie¿ z realizacji wa¿nych dokumentów: „Dekla-
racji Praw Dziecka”, „Deklaracji Praw Cz³owieka”.
Pozwala³y one wzbogaciæ w³asny system wychowaw-
czy szko³y w oparciu i o tradycje, i o nowe treœci,
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które nios³y nowe czasy.
W tym równie¿ okresie reorganizuje siê organ przed-
stawicielstwa i wspó³pracy rodziców - w miejsce do-
tychczasowego Komitetu Rodzicielskiego ukonsty-
tuowa³a siê Rada Szko³y, skupiaj¹ca w swej struktu-
rze w równej liczbie przedstawicieli rodziców, na-
uczycieli, uczniów. Wspó³praca dyrekcji z tak
ukszta³towanym organem by³a powodem wielu sa-
tysfakcji - czego potwierdzenie odnaleŸæ mo¿na w
dokumentacji: kronikach, protoko³ach, filmach. Do
dziœ Rada Szko³y spe³nia rolê nieodzownego ³¹czni-
ka interesów miêdzy spo³ecznoœci¹ szkoln¹ i dy-
rekcj¹.

Przez 50 lat istnienia, niezale¿nie od dziejo-
wych burz, reform, zmian, Œwiebodzicka „Dwójka”
stawia³a na jedno: zawsze najwa¿niejsze by³o patrio-
tyczne wychowanie. S³u¿y³y temu akademie, apele,
uroczystoœci, spotkania, wycieczki do historycznie
wa¿nych miejsc. Zawsze dbaliœmy o dobór treœci,
form i œrodków oddzia³ywania na uczucia, emocje
twórców jak i odbiorców spotkañ. Dokumentacja tej
wychowawczej dzia³alnoœci to: zapisy w kronikach,
fotomonta¿e, artyku³y prasowe, filmy video, opinie
nie zapisane a jednak ¿ywe - bo zachowane w pa-
miêci.

Z murów naszej szko³y wyszli absolwenci,
którymi siê dzisiaj chlubimy. Znaczna ich czêœæ zaj-
muje w ¿yciu spo³ecznym wysokie stanowiska. Du¿e
grono by³ych uczniów - tu pobieraj¹cych pierwsze
nauki - wróci³o do starej „Dwójki” ale... w roli kon-
tynuatorów pracy oœwiatowej swoich mistrzów-byli
lub s¹ nauczycielami tej¿e szko³y: p. Olszewska, Si-
ciñska, Jusiel, Ko¿uchowicz, Œwiechowska, Chle-
bowska , Kubiñska, Pó³torak. ¯ywe, bogate tradycje
pomagaj¹ tworzyæ w umys³ach i sercach wychowan-
ków mocn¹ wiêŸ ze szko³a.

Pora siê zastanowiæ, czym zaowocowa³y tam-
te lata ? Co z nich w szkole pozosta³o w sposób trwa-
³y?  Zaowocowa³y one przede wszystkim twórcz¹
postaw¹ nauczycieli, innym spojrzeniem na zawód i
na codzienn¹ pracê. Nauczyciele chcieli tworzyæ
dobr¹, przyjazn¹, otwart¹ szko³ê, chcieli d¹¿yæ do
prawdziwego sukcesu i satysfakcji zawodowej, l to
im pozosta³o do dziœ. Taka jest wymowa bie¿¹cego
czasu szko³y. Niezapomniany charakter rzeczy prze-
mijaj¹cych zawsze wzbudza têsknotê. Nie³atwo prze-
cie¿ pogodziæ siê z tym, ¿e s¹ chwile, dla których
jedynym w³aœciwym miejscem pozostaje z czasem
tylko skarbiec pamiêci. Zachowane zatem w pamiê-
ci obrazy bywaj¹ weryfikacj¹ przesz³oœci. To, co
wa¿ne pozostaje. Wczoraj -staje siê nieuniknienie
cz¹stk¹ teraz. W starej „Dwójce” - nigdy nie by³o siê
obcym. To bardzo du¿o ... to pozwala wracaæ, bo
przecie¿ na ogó³ szuka siê dróg powrotnych tylko

do jasnych chwil zachowanych w pamiêci.
Nowa karta w historii szko³y rozpoczê³a siê

w roku szkolnym 1992 / 93 , gdy po wielu latach
nadziei i oczekiwañ Œwiebodzicka „Dwójka” spod
kasztanowców przenios³a siê do nowego dwupiêtro-
wego budynku na Osiedlu Piastowskim. W „Goñcu”
z dnia 02.11.1990 r. czytaliœmy: „ca³oœæ maj¹ two-
rzyæ trzy bloki dydaktyczne o ³¹cznej liczbie 33 sal
lekcyjnych, sala gimnastyczna, basen, sto³ówka, ze-
spó³ boisk i przedszkole”. Ta optymistyczna relacja
zamierzeñ znalaz³a potwierdzenie w faktach: oto od
1 wrzeœnia pracujemy w obiekcie, który nadal nie
jest w stanie pomieœciæ wszystkich uczniów z rejonu
Osiedla Piastowskiego.

Oko³o 1000 uczniów realizuje obowi¹zek
szkolny w prawie komfortowych warunkach lokalo-
wych, w porównaniu do tych, jakie mia³y miejsce w
obiekcie przy ulicy Szkolnej 4, brak sali gimnastycz-
nej ( przypuszczalny termin oddania pozostaj¹cego
w budowie obiektu - koniec roku 1998 ), brak pionu
¿ywieniowego (nadal korzystamy z goœcinnoœci
Szko³y Nr 5 ), brak œwietlicy z prawdziwego zdarze-
nia (obecny metra¿ i funkcjonalnoœæ sali przeznaczo-
nej na cele opiekuñcze nie wystarczaj¹).

Kadencja nowej dyrekcji pod kierunkiem
p. mgr G. Ko¿uchowicz przypada na trudny czas
koordynowania budowy szko³y, przenoszenia ca³e-
go obiektu, wyposa¿ania pomieszczeñ lekcyjnych ,
gabinetów, sal i korytarzy. Jest to pionierskie dzia³a-
nie i z uwagi na ogrom prac, wymagaj¹ce skonsoli-
dowania si³ œrodowiska. Jak zawsze - wspaniale spi-
sali siê rodzice, dzieci, m³odzie¿, nauczyciele. Ich
zaanga¿owanie w pracach na rzecz nowej szko³y
zaowocowa³o piêknymi, funkcjonalnymi gabineta-
mi, osobliwoœci¹ ich wystroju, ukwieceniem holu,
korytarzy. Naprawdê, chcia³o siê rozpocz¹æ naukê
w takiej szkole.... Zapa³ i chêæ do pracy potwierdza-
³y efekty. Te z kolei w postaci pucharów, dyplomów,
wpisów w kronikach by³y powodem dumy i radoœci
ca³ej spo³ecznoœci szkolnej. Nazbiera³o siê te¿ wiele
innych wyró¿nieñ: za dzia³alnoœæ dydaktyczno -
wychowawcz¹, za osi¹gniêcia organizacji m³odzie-
¿owych, za sport, za rozwijanie ¿ycia kulturalnego,
za pozycje laureatów w olimpiadach przedmioto-
wych. Nic zatem dziwnego -bo w œlad za rozwojem
talentu nauczycieli idzie rozwój ucznia. Nauczycie-
le szukaj¹ potwierdzenia w³asnej pracy, doskonal¹
j¹, konfrontuj¹.

Szko³a nie tylko nie odesz³a od œrodowiska,
które przed   laty postawi³o jej tak wysokie wymaga-
nia, ale poszerzy³o je o kr¹g instytucji i to nie tylko
lokalnych. Za spraw¹ obecnego dyrektora placów-
ki, który zarz¹dza szko³¹ od roku 1995 - mgr Janu-
sza Zieliñskiego, szko³a nawi¹za³a wspó³pracê z To-
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„Œwiebodzice - Dzieje Miasta” - Adam Rubnikowicz
Korekta: Robert Sysa. Stale wspó³pracuj¹: Boles³aw Kwiatkowski, Edward Ha³daœ, Daniel Wojtucki,
Wojciech Orzel, Ró¿a Stolarczyk, Maria Palichleb, Marek Miko³ajczak.
Podziêkowania dla wszystkich, którzy udostêpnili swoje zbiory.
Kontakt e-mail: adamr@pnet.pl    Tel. (kom) 0-602-380-483     Przedruk mo¿liwy po podaniu Ÿród³a

warzystwem Mi³oœników Œwiebodzic, którego pra-
com z kolei przewodniczy z-ca dyr. mgr E. Kañdu-
³a. Jedno z zadañ programowych tego Towarzystwa
- to popularyzacja wiedzy o naszym mieœcie i rejo-
nie , co znalaz³o wyraz w wielu szkolnych impre-
zach monotematycznych poœwiêconych temu zagad-
nieniu, m. in. s¹ to Miejski Konkurs „Wiedzy na-
szym mieœcie”, spotkania z pierwszymi osadnikami
i twórcami powojennej historii Œwiebodzic, ekspo-
zycje „Œwiebodzice - wczoraj i dziœ”, konkursy pla-
styczne i literackie poœwiêcone rodzinnemu miastu.
Szko³a uczestniczy³a w wa¿nym wydarzeniu podpi-
sywania umów o wspó³pracy z zaprzyjaŸnionym
miastem niemieckim - Waldbrul. W ich nastêpstwie
goœciliœmy w naszej szkole przedstawicieli oœwiaty i
kultury, z kolei dyrekcja SPNr2 uczestniczy³a w ro-
boczych sesjach wyjazdowych Towarzystwa Mi³o-
œników Œwiebodzic do Waldbrül, którym towarzy-
szy³a wymiana doœwiadczeñ w pracach nie tylko
oœwiatowych.

Du¿¹ wagê w obecnym systemie wychowaw-
czym przywi¹zujemy do realizacji dzia³añ ekologicz-
nych przybieraj¹cych ró¿norodne formy. S¹ to: eks-
pozycje i marketingowe akcje pod nazw¹ „Szko³a i
dom - przyjazne œrodowisku”, „Tydzieñ ekologicz-
ny”, „Sprz¹tanie œwiata”. Uczestniczymy w promo-
cji zdrowia poprzez uaktywnienie szerokich krêgów
m³odzie¿y w pracach Ko³a PCK, udzia³ i zwyciêstwa,
w  miejskich i wojewódzkich konkursach poœwiêco-
nych profilaktyce zdrowotnej.

Wspiera nas w tych dzia³aniach szkolna s³u¿-
ba zdrowia. Gabinet lekarski pod opiek¹ - dawniej
doktor J. Jakimiec, obecnie doktor J. Miko³ajczyk
oraz pielêgniarki szkolnej - M. Dec i stomatologicz-
ny - prowadzony od lat przez doktor A. Kaczor -
organizuj¹ opiekê nad prawid³owym-rozwojem psy-
chofizycznym uczniów naszej szko³y.

Imprezy wpisane w kalendarz ¿ycia szko³y
s¹ bogate w treœci i formy. Do nich nale¿¹: kampa-
nia sprawozdawczo - wyborcza do Samorz¹du
Uczniowskiego, Dzieñ Edukacji Narodowej, paso-
wanie na ucznia klas pierwszych, udzia³ w Festynie
Pomocy Potrzebuj¹cym , zawody latawcowe , mini -
lista przebojów, konkurs bajarza, konkursy recyta-
torskie, krasomówcze, wieczornice tematyczne zwi¹-
zane z wa¿nymi wydarzeniami historycznymi, kul-
turalnymi, warsztaty teatralne, apele okolicznoœcio-
we. Znajduj¹ one uznanie w oczach nie tylko spo-

³ecznoœci szkolnej ale równie¿ mieszkañców Œwie-
bodzic, poniewa¿ czêsto pracê szko³y dokumentuje
lokalna telewizja kablowa „Tele - Raj” i pismo „Go-
niec”.

Dziêki staraniom dyr. J. Zieliñskiego popra-
wi³a siê baza naszej jubilatki. Oddano w pe³ni uno-
woczeœnion¹ pracowniê komputerow¹, doposa¿ono
gabinety w sprzêt audiowizualny, systematycznie
wymieniane s¹ meble: stoliki i krzes³a na bardziej
funkcjonalne. Dotrzymano terminu oddania ³¹czni-
ka budynku dydaktycznego z sal¹ gimnastyczn¹. W
zwi¹zku z tym wydarzeniem goœciliœmy wszystkich
sojuszników naszych poczynañ: burmistrza miasta
p. Jana Wysoczañskiego, przedstawicieli Rady Mia-
sta, w³adz oœwiatowych, sponsorów, przyjació³ szko-
³y. Uœwiadomiliœmy sobie wówczas, ¿e starania o
wybudowanie sali gimnastycznej w przewidywanym
okresie s¹ realne, gdy ma siê tylu zainteresowanych,
¿yczliwych szkole lokalnych grup spo³ecznych, l rze-
czywiœcie - stoi ju¿ potê¿ny splot ¿eliwnych konstruk-
cji przysz³ej sali gimnastycznej. To kolejne oczeki-
wane wa¿ne wydarzenie w historii „Dwójki” - tej ju¿
w pe³ni nowoczesnej szko³y, która bêdzie w stanie
sprostaæ wymaganiom XXI wieku. Póki co - gospo-
darz szko³y mgr J. Zieliñski nie szczêdz¹c si³ i czasu,
mo¿e mieæ powody do satysfakcji. Z pewnoœci¹ ju-
bileusz szko³y otworzy nie tylko now¹ kartê w dzie-
jach tej zas³u¿onej placówki oœwiatowej, ale stanie
siê równie¿ impulsem do nowych poczynañ i przed-
siêwziêæ.

Opracowanie kroniki z okazji 50 lecia Szko³y Podstawowej
Nr 2 - mgr H. Serafin, 1997r.

Star e widokówki
ul. Wa³brzyska


