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19 paŸdziernika, oko³o godziny 23 przed lokalem „Akwarium” eksplodowa³ ³adunek wybuchowy pod³o¿ony pod
samochód BMW. Wybuch uszkodzi³ wszystkie szyby w
dyskotece oraz kilku okolicznych budynkach.
28 paŸdziernika o godz. 10 rano przyby³a do Œwiebodzic 6 osobowa rodzina Polaków z Kazachstanu. Po 64
letnim pobycie na zsy³ce 82 letnia Maria Paszkowska

wraz z rodzin¹ wróci³a do Ojczyzny i osiedli³a siê w
Œwiebodzicach.
Zakoñczono pierwszy etap prac zwi¹zanych z odwodnieniem cmentarza komunalnego przy ul. Kamiennogórskiej.
Zosta³y wymienione p³yty chodnikowe przy ul. Metalowców, H. Modrzejewskiej, Sportowej.
12 listopada odby³o siê referendum w sprawie odwo³ania Rady Miejskiej. Wynik g³osowania by³ negatywny,
dotychczasowa Rada pozosta³a.
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Przedmowa redakcji „Œwiebodzicki Pos³aniec”
do „Chronik der Stadt Freiburg in Schl.”
T³umaczenie w³asne.
„Jeœli ty jeszcze ojczyznê masz,
To bierz tobo³ek i kij,
I wêdruj, wêdruj bez odpoczynku,
A¿ odnajdziesz ty drogie miasteczko.”
Tak mówi stare przys³owie. Nie mo¿na tego s³owami wyraziæ, jak wielkim dobrem ojczyzna jest. Ci¹gle znowu dosiadaj¹ Pegaza poeci, by ojczyznê wys³awiaæ, niezliczone pieœni uk³adaj¹ by chwaliæ j¹ i liczne
dzie³a tworz¹ pielêgnuj¹ce historiê ojczyst¹. Z wiernoœci ojczyŸnie powsta³o tak¿e le¿¹ce przed waszymi oczami dzie³o.
W roku 1841 ukaza³a siê w naszym wydawnictwie najpierw „Pierwsza zupe³na kronika miasta Œwiebodzice starego i nowego czasu”. Na podstawie Ÿróde³
oryginalnych tê kronikê opracowali: organista i nauczyciel w jednej osobie Johann Friedrich Ernst Würffel oraz
wydawca Gustav Rieck. Pisaæ kronikê, to bardzo trudna
i mozolna praca. Obaj, wy¿ej wymienieni autorzy, mogli w swojej pracy opieraæ siê na gruntownie przygotowanym materiale swojego poprzednika, który ju¿ wczeœniej zbiera³ wszelkie dostêpne materia³y. W przedmowie do ówczesnego wydania kroniki by³ nastêpuj¹cy
opis:
„Zapiski z historii Œwiebodzic nieliczne i niezupe³ne (fragmentaryczne) istnia³y. Pan rektor Fuller, historiê miasta i w ogóle ca³ej parafii zacz¹³ pisaæ i zbiera³
pilnie do tego materia³y. Niestety, umar³ ten niezwykle
czynny cz³owiek, zanim jeszcze zebrane materia³y móg³
uporz¹dkowaæ. Wdowa po nim jednak wszystko skrupulatnie zebra³a i uporz¹dkowa³a. Jej drugi ma³¿onek,
pastor Fritsch z Diban przy Steinau, przekaza³ je ówczesnemu ewangelickiemu kantorowi Jentsch. Ten jednak z
powodu swego wieku i szczególnie s³abego wzroku, a
tak¿e licz¹c siê z mozo³em uk³adania kroniki z materia³ów mimo wszystko skromnych i z wieloma brakami,

ofiarowa³ mi materia³y do wykorzystania. Podj¹³em siê
tej pracy i uporz¹dkowa³em dotychczas zebrane fakty;
u¿ywa³em wtedy równie¿ tzw. „Schlegel’sche Chronik”
któr¹ posiada³ Züchnermeister Klose i korzysta³em z archiwów znajduj¹cych siê w radzie miejskiej - tam jednak przez po¿ary, pl¹drowania i nieuwagê niektóre zapiski stracone zosta³y bezpowrotnie. W niektórych istnia³y znaczne luki, szczególnie z francuskiej wojny 1806/
7, które ja tylko przez dobroæ pana chirurga Bernhardta,
od którego notatki dosta³em - uzupe³ni³em. Ja równie¿ z
innych kronik i zapisków okolicznoœciowych (jubileuszowych) wszelkie mo¿liwe dane zbiera³em i tak powsta³a jedna w miarê pe³na kronika, któr¹ ja u³o¿y³em”.
D³ugi okres czasu le¿y miêdzy pierwszym wydaniem „Würffel Chronik” i dzisiejszym. Prawie sto lat,
które w historii kraju, a tak¿e Œwiebodzic i jego okolicy
ró¿ne znacz¹ce wydarzenia przynios³y. Do³¹czyliœmy do
dzie³a panów Würffla i Riecka, przez siebie opracowan¹
krótk¹ czêœæ dalszej kroniki. Zwróæcie uwagê na ten okres
czasu opisany.
Mamy równie¿ nadziejê, ¿e wykonana praca dokumentuj¹ca przesz³oœæ naszego miasta by³a potrzebna,
poniewa¿ jak wiadomo Œwiebodzice s¹ jednym ze starszych miast i warte s¹ aby œledziæ ich dok³adn¹ histori¹.
Mêstwo ¿ycia nasz¹ historiê tworzy³o i dŸwiga³o
miasto w górê, rozbudowuj¹c i rozwijaj¹c go gospodarczo, wyznaczaj¹c Œwiebodzicom nowe miejsce na Œl¹sku, z opini¹ zdrowego i czystego miejsca zamieszkania. S¹siedztwo zamku Ksi¹¿ i ogrodnictwa Lubiechów,
szeroko w kraju i poza jego granicami miasto rozs³awia.
Mamy nadziejê, ¿e kronika przyczyni siê do pog³êbienia mi³oœci do dziejów ojczystych.

ci¹gn¹³ dalej.
1636 11 stycznia umar³ organista Stief i jego miejsce
zaj¹³ wspomniany ju¿ w roku 1634 zastêpca Giesler. 17
listopada zosta³a zajêta znowu posada rektora, mianowicie literat imieniem Valentin Kleinwächter rozpocz¹³
swoje urzêdowanie. Wg starych zapisków w Œwiebodzicach by³o wówczas 337 domów, przy czym w mieœcie
jednak tylko 98 zamieszkiwanych by³o. 21 sta³o pustych.
Na przedmieœciu by³y 43 pogorzeliska i 175 domów
mieszkalnych, z których jednak nie wszystkie by³y zamieszkane (najwiêcej sta³o pustych).
1637 4 paŸdziernika powo³any rok wczeœniej rektor Valentin Kleinwächter przeszed³ na now¹ posadê we Wroc³awiu. Tutejszy rektorat otrzyma³ teraz Eliasz Avler urodzony w Kamiennej Górze. W tym roku zamieszka³y w
Œwiebodzicach lekarz Tobiasz Theophilus otrzyma³ stanowisko pierwszego lekarza w Wa³brzychu (wg. kroniki
miasta Wa³brzycha).
1638 15 marca umar³ pastor Nerger (albo jak pisz¹ kroniki „Nirgerius”) powo³any na to stanowisko w 1634
roku. Pastorstwo otrzyma³ , bêd¹cy ju¿ w sêdziwym wieku archidiakon Huber.

Bruno Lungmus

1639 Przyspieszono budowê murów miejskich przylegaj¹cych do dziedziñca koœcielnego. Burmistrzem w mieœcie by³ Joachim Kretschmer, senatorem Hanns Thamm.
Starostami koœcielnymi (prowizorami) byli : Hanns Verlorn i Nikolaus Peuker. W tym roku by³y tak¿e odnawiane organy przez organmistrza (po ówczesnej nazwie:
sk³adacza organów) Hoferichtera. Kasa koœcielna wyp³aci³a za to sumê 50 Thlr.* Tutejszy handlowiec Hanns
Goldbach darowa³ dla koœcio³a srebrny, wewn¹trz poz³acany kielich oraz dwa nowe obrusy na o³tarz.
1640 10 kwietnia rano na przedmieœciu górnym wybuch³
straszny po¿ar, który strawi³ 37 domów oraz browary,
s³odownie, stajnie i 5 ma³ych domów. Na przedmieœciu
spali³y siê 22 domy wraz z 12 stodo³ami. Razem po¿ar
strawi³ 76 budynków.
1642 12 marca straszna burza przesz³a nad miastem. W
Ksi¹¿u 2 wie¿e w których mieœci³o siê wiêzienie uleg³y
zapaleniu. W Œwiebodzicach kilka osób zosta³o og³uszonych a w Dobromierzu by³y przypadki œmiertelne. 18
maja przyby³y do Œwiebodzic 3 regimenty Szwedów, którzy a¿ do 23 maja tu zosta³i.
1643 Przy niedzieli ..........? przez obecnoœæ wojsk ce-
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1635 3 czerwca wesz³o do Œwiebodzic wojsko cesarskie.
Straszliwie rabowali miasto i dokonywali licznych gwa³tów na kobietach. 5 czerwca sytuacja powtórzy³a siê,
cztery regimenty wojska cesarskiego rabowa³y miasto
przez ca³¹ noc. 11 czerwca miasto zosta³o zaatakowane
przez mocny patrol. Jednak mieszczanie dzielnie ten atak
odparli (Wg innych kronik sta³o siê to wszystko w roku
1634).
20 paŸdziernika obok miasta przechodzili Kozacy. W
nastêpnym dniu przeci¹ga³ jeszcze wiêkszy korpus oko³o 1400 ludzi. Przemarsz ten zagra¿a³ miastu, jednak w
ca³oœci uczyni³ niewiele szkód i na szczêœcie szybko po-

sarskich, które powodowa³y wielki niepokój w mieœcie,
¿adne nabo¿eñstwo nie mg³o byæ odprawione.
1644 9 lutego wojska cesarskie na zamku Ksi¹¿ swoj¹
za³ogê osadzi³y.
1645 25 wrzeœnia przyby³ w okolice szwedzki korpus
dowodzony przez genera³a Königsmark. Wojska te ulokowa³y siê w Œwiebodzicach, Pe³cznicy i Cierniach i na
swoje potrzeby zabra³y bardzo du¿o zbo¿a. 29 wrzeœnia,
w dniu œwiêtego Micha³a ¿adne nabo¿eñstwo nie by³o
odprawione, poniewa¿ dopiero po po³udniu Szwedzi odeszli.
1 grudnia wróci³y znów do miasta te same wojska i zosta³y przez kolejne 4 dni. Przy tym 3 grudnia, w pierwsz¹
niedzielê adwentu, jeszcze przed œwitem zamek Ksi¹¿
zosta³ zaatakowany i przez dowódcê szwedzkiego z grup¹
wojska zajêty.
1646 6 stycznia wczesnym rankiem zamek Ksi¹¿ zosta³
zdobyty szturmem przez cesarskiego pu³kownika Sallarda (lub Tallarda), który wypêdzi³ z niego szwedzk¹
za³ogê. W tych dniach panowa³a nadzwyczaj surowa
zima. Szwedzi odeszli tak¿e ze Œwiebodzic, a 22 lutego
cesarski pu³kownik dwie kompanie kawalerii jako za³ogê w mieœcie osadzi³. Do 4 lub 5 maja cesarscy ¿o³nierze
wiele szkody i strachu w mieœcie i okolicy uczynili zanim st¹d odeszli. Maruderzy z tego korpusu w dniach od
11 do 14 czerwca tak stasznie siê w okolicy panoszyli,
¿e wszyscy wieœniacy ze swoim byd³em i ca³ym dobytkiem czêœciowo do miasta a czêœciowo do lasów uciekli. Ówczesna zimna i mokra pogoda czyni³a te dni jeszcze bardziej ciê¿kimi. Od 23 listopada do 15 grudnia
nasta³y znowu pe³ne trwogi dni, poniewa¿ zarówno cesarskie jak i szwedzkie wojska w pobli¿u Bolkowa staly. 16 grudnia, w trzeci¹ niedzielê adwentu w samo po³udnie zjawi³ siê w okolicy korpus wojska pu³kownika
Montecuculi. Rozlokowali siê w Œwiebodzicach, Pe³cznicy, Cierniach i Mokrzeszowie i zostali tutaj a¿ do 28
grudnia. 25 grudnia w pierwszy dzieñ Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia z powodu obecnoœci wojsk cesarskich w
koœciele ewangelickim zosta³a odprawiona msza po³¹czona z kazaniem. Wczesnym rankiem 28 grudnia wojska stacjonuj¹ce w Œwiebodzicach odesz³y, jednak ju¿
po po³udniu zjawi³y siê znowu inne, które jednak opuœci³y miasto 29 grudnia.
1647 14 stycznia wróci³y znowu wojska cesarskie, jed-

nak ju¿ 16 stycznia o siódmej godzinie rano odesz³y dalej. 24 stycznia w s¹siedniej Oelse (Olszany) Szwedzi
spalili dwór wraz z zamkiem. 18 lutego wojska cesarskie sz³y têdy z powrotem do Czech. 4 lipca (wg starej
kroniki) hrabia Würben ze swoimi s³ugami sia³ tu postrach.
1648 Skoñczy³a siê wojna trzydziestoletnia, w której tak¿e nasze Œwiebodzice, tak jak i okoliczne wsie, nadzwyczaj du¿o prze¿yli nieszczêœæ. Ta wojna kosztowa³a miasto : gotówk¹ 143.728 florenów, 5237 korców zbo¿a, 377
sztuk byd³a i 412 beczek piwa, oprócz tego, co mieszkañcy indywidualnie stracili z powodu pl¹drowania i
grabie¿y.
1649 Z powodu sêdziwego wieku pastor prim. Huber
zrzek³ siê swego urzêdu. On ¿y³ jeszcze do 13 maja 1653
roku i zmar³ w wieku prawie 85 lat. Jego miejsce jako
pastor zaj¹³ Jan Wawrzyniec (Laurentius) urodzony w
1605 roku w Œwiebodzicach. W roku 1634 otrzyma³ on
pastorstwo w Szczawnie, a kazanie inauguracyjne swojego urzêdowania w Œwiebodzicach mia³ w 3 dniu adwentu 1649 roku. W tym roku dotychczasowy Adjunktus Ministerii jako pastor do Giersdorf zosta³ powo³any.
Nazywa³ siê on Miko³aj Thilo i by³ przypuszczalnym
nastêpc¹ rektora Eliasza Evler i poprzednikiem Amanda
Barth.
1650 Hanns Henryk I, który ju¿ przy objêciu panowania

na Ksi¹¿u by³ asesorem S¹du Królewskiego, w 1635 roku
cesarskim radc¹, w 1637 radc¹ kraju, przez cesarza Ferdynanda III zosta³ podniesiony do stanu barona kraju..
11 stycznia przyby³ do miasta nowo wybrany rektor Barth
z Wroc³awia i rozpocz¹³ swoje urzêdowanie w dniu 14
stycznia. Dzieñ 14 sierpnia by³ œwiêtem pokoju, w rocznicê zakoñczenia wojny 30-letniej. Z jak¹ radoœci¹ by³o
ono obchodzone, mo¿na sobie wyobraziæ, zwa¿ywszy
ile mieszczanie wycierpieli w czasie jej trwania. Tak¿e
Ciernie i Pe³cznica mia³y powód do œwiêtowania, poniewa¿ utrapienia które miasta dotyczy³y, tak¿e im najwiêcej w udziale przypad³y. Jednak gdyby mieszkañcy
miasta i tych wiosek wiedzieli co ich czeka w najbli¿szych latach, to ich radoœæ by³aby ze smutkiem pomieszana.
W tym roku syn Fryderyka Ortloba, tutejszego mieszczanina imieniem Jan Ortlob zosta³ pastorem we wsi
Langwaltersdorf, który jednak w 1653 roku wypêdzony
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zosta³. On w tamtej gminie by³ nadzwyczaj lubiany przez
m³odzie¿, która do niego lgnê³a. Odwiedza³ bardzo czêsto dzieci bezdomne, z którymi prowadzi³ bardzo d³ugie
i buduj¹ce rozmowy. On w swoich kazaniach za ka¿dym
razem porusza³ sprawy z tym zwi¹zane i chcia³ aby gmina dom dla nich urz¹dzi³a. Kiedy zosta³ pozbawiony pastorstwa w Langwaltersdorf, uda³ siê do Wroc³awia, gdzie
mia³ otrzymaæ inn¹ posadê. W drodze ze swoich najcenniejszych rzeczy zosta³ okradziony. We Wroc³awiu 8
maja 1659 roku otrzyma³ wakuj¹c¹ posadê diakona przy
ksi¹¿êcym koœciele w Jaworze. Kiedy wyg³asza³ tam
swoje kazanie inauguracyjne w wype³nionym po brzegi
koœciele, zacz¹³ od s³ów „ Na moich ramionach mam
zbyt wielki ciê¿ar” , a ¿e by³ rzeczywiœcie s³abego zdrowia, zmar³ 17 stycznia 1660 roku, koñcz¹c swój mozolny ¿ywot na tym urzêdzie.
1651 Zmar³ kantor Tiesler i jego nastêpc¹ zosta³ Georg
Breitenfels, który obj¹³ swój urz¹d 26 czerwca. W tym
roku Œwiebodzice straci³y przywilej piwny do miejscowoœci Seitendorf i Adelsbach. Pomimo tego, ¿e miasto
powo³ywa³o siê na swoje stare, kilkakrotnie potwierdzone przywileje piwne i tak¿e, pomimo wp³acenia z tego
powodu pewnej sumy pieniêdzy, cesarski nakaz
zwierzchni pozbawi³ miasto tego przywileju. Wp³aconych pieniêdzy miasto tak¿e nie odzyska³o.
24 lipca w domu Tomasza Hoffmanna w kominie ogieñ
powsta³ (zapali³a sadza) który jednak szybko zosta³ ugaszony. 15 grudnia zmar³ burmistrz Joachim Kretschmer,
który 18 lat ten urz¹d sprawowa³.
1652 22 wrzeœnia w Œwidnicy pozyskano miejsce do
wybudowania koœcio³a ewangelickiego. Fundatorem
jego by³ kapitan kraju baron von Nostiz. Na budowê tego
koœcio³a Œwiebodzice przekaza³y niewielki datek 45 Thlr.
* Talar.
Widokówki ze zbiorów Pana E. Ha³dasia.

Warto zobaczyæ
w koœciele œw. Miko³aja
O³tarz boczny pw. œw. Trójcy
O³tarz w nawie po³udniowej, wykonany w 2 po³owie
XVIII wieku przez nieznanego autora, z drewna polichromowanego i z³oconego, w stylu póŸnego baroku.
Wysokoœæ oko³o 7 m i szerokoœæ oko³o 2,70 m Drewniane retabulum z olejnym obrazem przedstawiaj¹cym
Œwiêt¹ Trójcê (patrz opis w numerze 12 “Dziejów Miasta” z paŸdziernika 1998r.). O³tarz ujêty jest dwiema spiralnymi kolumnami na wysokich coko³ach z prostok¹tnymi p³ycinami z liœæmi akantu. Coko³y ustawione s¹
ukoœnie. Kapitele kolumn kompozytowych - z³ocone.
Wy¿ej przerwany gzyms. Ca³oœæ wieñczy promienista
gloria zwieñczona odcinkiem ³uku segmentowego.
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Ujêty w rejestrze zabytków województwa wa³brzyskiego pod
poz. 535 nr kartoteki 4.
Ikonografia Ewa Stepa.

Adam Pawlak

Tajemnica grobu
Szanowny Panie Adamie.
Bardzo dziêkujê za najnowszy numer miesiêcznika “Œwiebodzice - Dzieje Miasta”. Znalaz³ siê
w nim artyku³ Pana Boles³awa Kwiatkowskiego dotycz¹cy interesuj¹cej mnie od dawna sprawy. Tajemnica
grobu zosta³a rozwi¹zana i bardzo dobrze, ¿e tak siê
sta³o. W swoim poprzednim liœcie, chyba zbyt bardzo
rzuci³em wodze fantazji i przyj¹³em tylko, ¿e by³ to
lotnik i móg³ zostaæ zestrzelony. No có¿, poszed³em
tym tropem, tymczasem prawda jest zupe³nie inna. Po
przeczytaniu artyku³u “Tajemnica grobu” moje najœwie¿sze informacje potwierdzi³y siê. Otó¿ od czasu
otrzymania pierwszej od Pana informacji o tym grobie zaplanowa³em, ¿e wybiorê siê kiedyœ na docelowe
miejsce i byæ mo¿e dowiem siê czegoœ nowego w tej
sprawie. Na pocz¹tku lipca ubieg³ego roku odwiedzi³em Pe³cznicê. Obejrza³em tajemniczy grób i trochê
popyta³em siê mieszkañców, co o nim wiedz¹. Jeden z
nich mówi³, ¿e grób nale¿y do Austriaka antyfaszysty,
który zosta³ zamordowany przez Niemców. Inni natomiast mówili o niemieckim ¿o³nierzu, który zgin¹³ zastrzelony przez ¿o³nierzy radzieckich. Wszystko to
mia³o wydarzyæ siê podczas wyzwalania tych ziem
przez Armiê Czerwon¹, pod koniec II wojny œwiatowej, w 1945 roku. Pewien Pan mówi³, ¿e ów Niemiec
zosta³ zastrzelony przez rosyjskiego ¿o³nierza (snajpera?) z okna budynku zamienionego na obiekt nale¿¹cy do koszar wojskowych. Te natomiast mia³y siê
znajdowaæ przy ul. Zamkowej w Pe³cznicy. Niemiec
ten mia³ ukrywaæ siê i podczas ucieczki w okolicach
ogródków dzia³kowych, dosiêg³y go radzieckie kule.
Wszystko to opowiedzia³ mi starszy Pan, który osobiœcie tego nie pamiêta, ale wiadomoœæ tê przekazali mu
jego rodzice pamiêtaj¹cy to wydarzenie. Inny z mieszkañców te¿ wspomnia³ o ¿o³nierzu niemieckim, zastrzelonym przez Rosjan pod koniec wojny.
Te wypowiedzi maj¹ coœ wspólnego ze sob¹ i
³¹cz¹ siê w jak¹œ ca³oœæ. To co dowiedzia³em siê osobiœcie, mniej wiêcej pokrywa siê z artyku³em Pana Boles³awa Kwiatkowskiego, chocia¿ niektóre szczegó³y
s¹ inne. Byæ mo¿e z czasem pojawi¹ siê jakieœ nowe
fakty w tej sprawie i wiedza o tym, ju¿ nie tak tajemniczym miejscu bardziej siê powiêkszy.
Ze swojej strony dziêkujê za wszelkie informacje, które od Pana otrzyma³em i ¿yczê dalszych
sukcesów w odkrywaniu zapomnianych faktów z dziejów Œwiebodzic i okolic.
Wa³brzych, dnia 14 wrzeœnia 2000 r.

Turystyczny szlak Œwiebodzic

Willillaa przy ul. Wolnoœc
Wolnoœcii 11
Willa secesyjna z oko³o 1905 roku. Elewacje
znacznie rozcz³onkowane, komponowane asymetrycznie. Wysoki z czerwonej ceg³y cokó³ mieœci sutereny,
nad nimi znajduje siê tak¿e wysoko umieszczony parter

i pierwsze piêtro oraz mieszkalne poddasze. Willa przykryta zosta³a dachem ceramicznym dwuspadowym, przenikaj¹cym, natomiast ryzalit elewacji bocznej przykrywa dach mansardowy z dwoma lukarnami. Wy¿sze partie budowli zdobione s¹ szachulcem oraz wy³o¿one zosta³y ³upkiem ceramicznym. Posesja jest otoczona ogrodzeniem, czêœciowo oryginalnym, z czasów budowy
willi. Na osi wejœcia g³ównego znajduje siê brama z tynkowanej ceg³y, z rodzajem daszku wy³o¿onego dachówk¹
Fasada skomponowana z dwóch p³aszczyzn, które w górnej partii willi przechodz¹ w dwa szczyty uskokowe wzglêdem siebie. Jeden z tych szczytów (ni¿szy)
jest walutowo zwieñczony ga³k¹, drugi (wy¿szy) jest trójk¹tny wype³niony szachulcem. Okna willi s¹ komponowane asymetrycznie, zró¿nicowane, co do wielkoœci i
kszta³tów: prostok¹tne zgrupowane po dwa i w górnej
czêœci wielopolowe oraz okna zamkniête pó³koliœcie lub
te¿ ³ukiem sp³aszczonym. Czêœæ fasady na wysokoœci
III kondygnacji zosta³a wy³o¿ona ³upkiem ceramicznym.
Elewacja boczna (prawa) - na osi bramy znajduj¹ siê tu
dwa wejœcia do willi poprzedzone wysokimi kamiennymi schodami z kamienn¹ balustrad¹ w górnej partii ozdobion¹ ga³k¹. Oba wejœcia s¹ prostok¹tne zamkniête
³ukiem sp³aszczonym, podobnie jak te¿ znajduj¹ce siê
nad jednym z nich du¿e okno klatki schodowej wype³nione witra¿em. Elewacja zdominowana jest wysuniêtym ryzalitem. Ryzalit ten jest dwukondygnacyjny przy-

kryty dachem mansardowym z dwoma lukarnami. Elewacja boczna (lewa) - tak¿e skomponowana asymetrycznie, z dominant¹, któr¹ stanowi nadwieszony nad parterem szachulcowym wykusz, wsparty na drewnianych
kroksztynach i przykryty osobnym dwuspadowym daszkiem umieszczonym w po³aci dachu willi. Tu tak¿e, podobnie jak w fasadzie, czêœæ elewacji na wysokoœci I piêtra wy³o¿ona zosta³a ³upkiem ceramicznym. Elewacja
tylna - zryzalitowana, w osi skrajnej znajduj¹ siê - podobnie jak w fasadzie - schody, które wiod¹ z ogrodu do
mieszkania w kondygnacji parteru. Okna tej ogrodowej
elewacji zosta³y opracowane starannie, podobnie jak
okna fasady. W tej elewacji jest te¿ wejœcie do mieszkañ
w suterenach: prostok¹tne, zamkniête ³ukiem sp³aszczonym. Sieñ wy³o¿ona zosta³a lastrykiem oraz mozaik¹ parkietow¹, klatka schodowa drewniana, dwubiegowa z
drewnian¹ balustrad¹. Na wysokoœci I piêtra znajduje siê
drewniany s³up podtrzymuj¹cy klatkê schodow¹ wiod¹c¹
do wy¿szych kondygnacji. Na tej wysokoœci sufit zosta³
wy³o¿ony belkami stropowymi. W du¿ym oknie klatki
schodowej jest zachowany, w dobrym stanie, witra¿
przedstawiaj¹cy na pierwszym planie du¿e drzewa, a w
tle jak¹œ fantastyczn¹ budowlê (zapewne zamek). W kondygnacji parteru w mieszkaniach zachowa³y siê trzy secesyjne piece kaflowe, w kolorze oliwkowym, z nadstawkami i oryginalnymi ¿eliwnymi drzwiczkami (piece te
s¹ jeszcze czynne). Stolarka okienna i drzwiowa - zachowane i nadal nale¿a³oby zachowaæ niezmienion¹ bry³ê
willi, rozcz³onkowanie elewacji, opracowanie okien i
drzwi oraz oryginalny dach. Szczególn¹ trosk¹ nale¿y
otoczyæ zachowane oryginalne wyposa¿enie wnêtrz.

Zród³o: Studium Historyczno - Urbanistyczne miasta
Œwiebodzice, Wroc³aw 1991r.

Warto
wiedzieæ
21.01.1781 r. Na terenie Œl¹ska w handlu pojawi³a siê kawa prawdziwa. Cena hurtowa 1 funta palonej
kawy wynosi³a 1 talar i 8 groszy.
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Wycinki
ze starych gazet
rok 1959
Œwiebodzice otrzymaj¹ nowe kino (Gazeta Robotnicza
22 paŸdziernik)
Liczni œwiebodziccy kinomani maj¹ od lat k³opoty z ogl¹daniem filmów. Istniej¹ce kiedyœ w Rynku kino

zawali³o siê ostatecznie ze staroœci w roku 1950. Wtedy z
koniecznoœci, ¿eby nie pozbawiaæ miasta jedynej rozrywki kulturalnej, aparaturê projekcyjn¹ przeniesiono do nie
bardzo nadaj¹cej siê na ten cel sali Domu Ludowego. Tam
te¿ wyœwietlane s¹ filmy do dnia dzisiejszego.
Wprawdzie przed dwoma laty Œwiebodzickie Zak³ady Przemys³u Lniarskiego uruchomi³y w swoim klubie
w³asne zak³adowe kino “W³ókniarz”, do którego mog¹
uczêszczaæ wszyscy mieszkañcy miasteczka, ale to jeszcze
nie rozwi¹zuje problemu. Starania czynione w tym kierunku przez w³adze miejskie maj¹ byæ uwieñczone wreszcie sukcesem. Wplanach Prezydium WRN przewidziano
na rok przysz³y budowê nowoczesnego, obszernego budynku kino-teatru. (dziœ wiemy, ¿e realizacja tej inwestycji trwa³a kilka dobrych lat)
GroŸny po¿ar w Œwiebodzickiej Fabryce Mebli (Gazeta
Robotnicza 15 paŸdziernik)
Wczoraj nad ranem, oko³o godziny 2.30 wybuch³
groŸny po¿ar w Œwiebodzickiej Fabryce Mebli. Po¿ar strawi³ dwa wydzia³y produkcyjne; politurowniê i natryskowniê, mieszcz¹ce siê na pierwszym i drugim piêtrze.
Przyczyn¹ powstania groŸnego po¿aru by³o najprawdopodobniej zaiskrzenie siê silnika elektrycznego w
natryskowni, które mog³o spowodowaæ wybuch nagromadzonych gazów z farb i lakierów nitro.
Straty jakie poniós³ zak³ad przekraczaj¹ 2 miliony

6

z³otych. W akcji ratowniczej bra³o udzia³ 6 oddzia³ów zawodowej stra¿y po¿arnej z Wa³brzycha, Œwidnicy, Dzier¿oniowa i Wroc³awia oraz 3 oddzia³y ochotniczej stra¿y
po¿arnej ze Œwiebodzic, Strzegomia i stra¿y zak³adowej.
W akcji ratowniczej dwóch stra¿aków - jeden z
ochotniczej stra¿y w Œwiebodzicach, drugi z zawodowej w
Wa³brzychu uleg³o zaczadzeniu.
W Œwiebodzicach powsta³a spó³dzielnia mieszkaniowa
(S³owo Polskie 26-27 lipiec)
Przedsiêbiorstwa przemys³owe Œwiebodzic tworz¹
fundusze zak³adowe, których czêœæ jest przeznaczana na
budownictwo mieszkaniowe. Nie s¹ to jednak takznaczne
œrodki, aby którykolwiek z zak³adów staæ by³o na budowê
choæby jednego w³asnego domu. Postanowiono wiêc przyst¹piæ do niedawno zorganizowanej spó³dzielni mieszkaniowej i przekazaæ jej wszystkie posiadane fundusze.
Spó³dzielnia mieszkaniowa przejê³a z DBOR gotow¹ dokumentacjê techniczn¹ i na wiosnê przysz³ego roku
przyst¹pi do budowy trzech du¿ych bloków przy ul. Zwyciêstwa.
Œwiebodzice mia³y przed wojn¹ 10 tysiêcy, teraz zaœ licz¹
oko³o 16 tysiêcy mieszkañców. Po wojnie wybudowano w
tym mieœcie tylko 5 bloków. Od 1953 roku nie przyby³o
Œwiebodzicom ani jednej nowej izby mieszkalnej. Powstanie spó³dzielni mieszkaniowej ma przeto dla Œwiebodzic
du¿e znaczenie.
Dlaczego w Œwiebodzicach tyle przestêpstw (S³owo Polskie 23-24 sierpieñ)
Œwiebodzice licz¹ ju¿ sobie ponad 16 tysiêcy
mieszkañców. Miasto jest wybitnie przemys³owe, a wiadomo - gdzie jest przemys³ tam wystêpuje zjawisko pewnego ruchu ludnoœci. I rzeczywiœcie, w ubieg³ym roku dokonano w Œwiebodzicach 204 przestêpstwa, w tym ponad
po³owê kradzie¿y mienia.
Tutejszy posterunek MO sk³ada siê z 6 milicjantów, wliczaj¹c w to komendanta. Jeœli wzi¹æ jeszcze pod
uwagê, ¿e posterunek MO poza Œwiebodzicacami, musio
obs³u¿yæ pobliskie Ciernie i Mokrzeszów, trudno dziwiæ
siê, ¿e tamtejsi milicjanci nie mog¹ skutecznie przeciwdzia³aæ przestêpstwom. Zdarzaj¹ siê wypadki, kiedy dy¿urny
milicjant na proœbê o interwencjê rozk³ada bezradnie rêce i
oœwiadcza: - Nic nie mogê poradziæ, bo jestem na posterunku sam.
Jest tylko jedno wyjœcie z tej trudnej sytuacji - przekszta³ciæ posterunek w komisariat MO i zwiêkszyæ liczbê milicjantów stoswnie do potrzeb miasta. Mieszkañcy Œwiebodzic domagaj¹ siê tego od dawna.
Od bie¿¹cego numeru rozpoczynam cykl publikacji „Wycinki ze starych gazet”. Materia³y pochodz¹ ze zbiorów Pana Cyryla Ratajskiego i siêgaj¹ wstecz roku 1959.
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