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1801
W dniu 1 stycznia o godzinie 8 rano witano nowe

stulecie. Z wie¿y ewangelickiego ko�cio³a, z towarzy-
szeniem puzonów i biciem w bêbny od�piewano pie�ñ
nr 9  �Ca³e niebo� z nowego wroc³awskiego �piewnika.
Od godziny 8 do 9 dzwoni³y wszystkie dzwony.

W nocy z 29 na 30 stycznia szala³a straszna bu-
rza, która w mie�cie i okolicy spowodowa³a wiele szkód
w zabudowie. W Mokrzeszowie spad³ szczyt wie¿y ko-
�cielnej. W okolicznych lasach zosta³o powalonych wiele
drzew.

14 kwietnia rozpocz¹³ swoje urzêdowanie rek-
tor Koppe 13 sierpnia w czwartek, o godzinie 2 po po³u-
dniu, na wyremontowan¹ wie¿ê katolickiego ko�cio³a
zosta³y wci¹gniête dzwony. Wa¿y³y razem 19 cetnarów
i 6 funtów.

8 wrze�nia tutejszy mieszczanin, introligator Jan
Henryk Rummler spad³ ze �liwy w ogrodzie burmistrza
Kretschmera i poniós³ �mieræ na miejscu. Mia³ wówczas
52 lata.

13 wrze�nia w tutejszym kamienio³omie wapien-
nym robotnik najemny Joh. Gottl. Seidel uleg³ nieszczê-
�liwemu wypadkowi. Padaj¹ce obfite deszcze obluzo-
wa³y na �cianie kamienio³omu olbrzymi g³az, który spad³
na pracuj¹cego w dole robotnika. Przygnieciony zmar³
natychmiast. Mia³ wówczas 46 lat.

1 pa�dziernika o godzinie 14, w zagrodzie ch³o-
pa Nickela w Mokrzeszowie powsta³ po¿ar, który stra-
wi³ budynek mieszkalny i oborê. Ocala³a jedynie stodo-
³a.
1802

15 i 16 maja spad³o niezwykle du¿o �niegu, pod
ciê¿arem którego ³ama³y siê nie tylko ga³êzie ale i ca³e
drzewa. Nie spowodowa³o to jednak obni¿enia plonów

Uchwa³¹ Nr 18/6/60 Miejskiej Rady Narodowej w �wie-
bodzicach z dnia 24.06.1960 r. �cie¿ka rowerowa bie-
gn¹ca wzd³u¿ �Czarnej Rzeki� ze �wiebodzic do Pe³cz-
nicy zosta³a nazwana �Alej¹ Skaln¹�- nazwa ta w/g pra-
wa obowi¹zuje do chwili obecnej (uchwa³a nigdy nie
zosta³a uchylona). Przed wojn¹ ta czê�æ drogi nazywa³a
siê Promenad¹.

Pocztówka sprzed 1939 roku pochodzi ze zbiorów Pana
Edwarda Ha³dasia.
Uchwa³ê odnalaz³a w Archiwum Pañstwowym w Kamieñcu
Z¹bkowickim Pani Ma³gorzata Wojtów której, za jej udostêp-
nienie sk³adam podziêkowanie.

W roku 1837 spali³a siê wie¿a ko�cio³a �w. Franciszka,
która ju¿ w nastêpnym roku zosta³a odbudowana. Przy-
czyna po¿aru pozosta³a nieznana.

Pan Bolko Carl (obywatel Niemiec) przebywaj¹cy u
Burmistrza Miasta Pana Leszka Gucwy pozostawi³ in-
formacjê, ¿e w Domu Dziecka mieszcz¹cym siê przed
wojn¹ w �wiebodzicach (dom mieszkalny przy bramie
szpitalnej) przebywa³o blisko 50 dzieci.

Okruchy historii
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owoców i ¿yta.
W sierpniu panowa³y tak du¿e upa³y, ¿e w dniach
10,11,22 i 23 rtêæ w termometrze wszystkie stopnie mi-
nê³a.

25 pa�dziernika w Mokrzeszowie o godzinie 18
spali³ siê budynek �Karczmy Lakowej� -  �Wiesenkret-
scham�.

3 grudnia wdowa Wiesner, w³a�cicielka gospo-
darstwa wiejskiego z Górnej Pe³cznicy, id¹c na targ do
miasta, upad³a na k³adce ko³o m³yna �redniego, pono-
sz¹c �mieræ na miejscu.
1803

Fundacja miejska za³o¿y³a bibliotekê szkoln¹,
która zosta³a zlokalizowana w pokoju nauczycielskim
rektora.
1804

27 lutego, ¿ona hrabiego Rzeszy Hochberga,
ksiê¿na Anhalt Cõthen
Pless urodzi³a w Berli-
nie córeczkê.

14 sierpnia
rzeka Pe³cznica wez-
bra³a tak mocno, ¿e
wyst¹pi³a z brzegów i
zniszczy³a w Pe³cznicy
jeden dom a drugi czê-
�ciowo uszkodzi³a.
Poza tym zniszczy³a
jaz przy m³ynie �red-
nim oraz m³ynówkê.
Zniszczony zosta³ tak-
¿e ogród za domem bia³ogarbarza Rummlera oraz sto-
do³a z gospodarstwa  tutejszego kata.
1805

W tym roku nasta³a ogromna dro¿yzna. Wed³ug
prowadzonych ksi¹g przez ówczesnego dozorcê targo-
wego Endlera , w dniu 9 lipca w �wiebodzicach pó³ kor-
ca bia³ej pszenicy kosztowa³o 12  rth.(reichsthalar), ¿ó³-
tej pszenicy 11,5 rth., ziarno (¿yto) 11 i 4/15 rth., jêcz-
mieñ 9 i 1/3 rth, owies 5 i 2/3 rth. Przez ca³y rok ceny siê
waha³y, w pocz¹tku roku w dniu 9 stycznia pó³ korca
bia³ej pszenicy kosztowa³o 6 rth, ¿ó³tej pszenicy 5 rth i
26 sgl. (�l¹skie guldeny), ziarna 5 rth 24 sgl, jêczmienia
4 rth 20 sgl., owsa 2 rth. 20 sgl. Pod koniec roku, w dniu
27 grudnia pó³ korca bia³ej pszenicy kosztowa³o 7 rth.
20 sgl, ¿ó³tej pszenicy 7 rth i 12 sgl., ziarna 7 rth 15 sgl,
jêczmienia  6 rth., owsa 4 rth. Latem wiêc ceny by³y naj-
wy¿sze. To samo dotyczy³o cen innych artyku³ów: 1 gar-
niec fasoli kosztowa³ 5 sgl. 1 kwarta piwa 1 sgl., garniec
ziemniaków 6 sgl., 1 garniec prosa 1 rth i 2 sgl., pó³ kor-
ca grochu 8 rth i 16 sgl. Te ceny odnosz¹ siê jednak tyl-
ko do starej �l¹skiej miary.

W styczniu tego roku umar³ burmistrz Kretsch-
mer i na jego nastêpcê wybrany zosta³ tutejszy poborca
królewski Raabe.

W maju przyby³ tu i zakwaterowa³ siê regiment

piechoty pod dowództwem Schimonskyego, który ma-
szerowa³ do Ansprachsche.

�wiebodzice w latach 1806 i 1807.

1806
Latem odbywa³y siê tu przemarsze wojsk, które

ci¹gnê³o przeciw Francuzom.
Przychodzili tu br¹zowi husarzy i grenadierzy z regimen-
tu piechoty pod wodz¹ Neissera. Zakwaterowano ich w
mie�cie i s¹siednich wioskach.
5 lipca umar³ dotychczasowy ewangelicki pastor  Georg
Gotthilf Tzeutschner (tak¿e Zeuchner pisany). Jego na-
stêpc¹ zosta³ mianowany dotychczasowy kaznodzieja
domu pracy w Jaworze pan Grossner.

2 grudnia ¿ona hrabiego Hannsa  Heinricha VI
Hochberga, ksiê¿na Anhalt Cõthen Pless urodzi³a bli�-

niaki. Te delikatne dzieci to: te-
ra�niejszy znakomity wolny
hrabia Rzeszy Hanns Heinrich X
i jego siostra Charlotte, zamê¿-
na  hrabina Stollberg na Peter-
swaldau. Te dzieci musia³y siê
st¹d wyprowadziæ, bo wroga ar-
mia bardzo �le siê zachowywa-
³a. Ksi¹¿ otrzyma³ francusk¹
gwardiê opiekuñcz¹ i list ¿ela-
zny od genera³a Vandamma, któ-
ry chroni³ tylko od najwiêkszych
nadu¿yæ i bezprawia. Mimo tej
ochrony, mieszkañcy Ksi¹¿a tak

jak i wszyscy inni  musieli to brzemiê znosiæ.
1807

O tym i nastêpnym roku nie ma zapisków na te-
mat zdarzeñ w �wiebodzicach, dlatego kronika tych lat
mo¿e byæ niezupe³na. Pozosta³y tylko ustne przekazy,
które s¹ czêsto ze sob¹ sprzeczne. Jednak te zdarzenia,
których autentyczno�æ mo¿na by³o ustaliæ, zosta³y w tej
kronice zapisane.

W nocy 11 stycznia przybyli tu pierwsi bawar-
scy kawalerzy�ci, jako wroga armia. W dniu poprzed-
nim Francuzi przy pomocy bawarczyków i  wittember-
gów oblegali twierdzê �widnick¹. Kawalerzy�ci ci rabo-
wali wszystko co tylko znale�li i oddalili siê dopiero nad
ranem. £upem ich pada³y szczególnie zegary i odzie¿,
ale rabowali tak¿e i inne rzeczy � szczególnie naczynia
srebrne, je�li tylko znale�li.

13 stycznia w po³udnie przybyli ¿o³nierze pa-
trolu piechoty strzeleckiej gro¿¹c, ¿e podpal¹ miasto je-
�li ich ¿¹dania nie zostana spe³nione. W miêdzyczasie
pope³niali liczne gwa³ty. Magistrat wys³a³ natychmiast
pro�bê do francuskiego genera³a Vandamme, który do-
wodzi³ korpusem oblê¿niczym, a którego sztab sta³ na
kwaterze w Wierzbnie. Wieczorem tego samego dnia
otrzymano od niego zapewnienie, ¿e miastu �wiebodzi-
ce nic siê nie stanie pod warunkiem, ¿e nie bêdzie ³¹czno-
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�ci z hrabi¹ von Pless i nie bêdzie siê nikt miesza³ w
sprawy wojskowe. Tak¿e miasto, jak i kilka innych miej-
scowo�ci w okolicy otrzyma³y pisemne zapewnienie od
podpu³kownika Lestocq, brygadiera wirtemberskiej ka-
walerii, ¿e znajduj¹ siê pod jego ochron¹. Dlatego te¿,
je¿eli wojsko pozwoli sobie na wszelkiego typu wybry-
ki, nale¿y o tym donie�æ natychmiast do kwatery g³ów-
nej. Zapewnienie to by³o datowane: Tunkendorf, 13
stycznia 1807.

Ubezpieczenie to jednak nie na wiele siê zda³o,
poniewa¿ nie by³o ani jednego dnia w �wiebodzicach
bez zakwaterowania nowych wojsk i ró¿nego rodzaju re-
kwizycji z ich strony. Najwiêksza winiarnia w mie�cie
H. Ilchmanna musia³a dostarczaæ wina nie tylko dla ka¿-
dego zakwaterowanego ¿o³nierza w mie�cie, ale posy-
³aæ go równie¿ do kwatery genera³a Vandamma w
Wierzbnie i dla genera³a Montbruna w Pilsen. Rekwiro-
wano praktycznie wszystko co znalaz³o siê w zasiêgu
wzroku, a wiêc towary korzenne, p³ótno, skórê i td. Szew-
cy musieli dostarczaæ buty, a piekarze chleb. W �rodê
przed po³udniem przyby³o 3 wirtemberskich szwole¿e-
rów, którzy zakwaterowali siê w �Czerwonym Zdroju�,
rekwiruj¹c sukno i urz¹dzaj¹c siê jak najwygodniej w
ober¿y. W³a�nie zamierzali zje�æ �niadanie przy butelce
wina, gdy trzech pruskich husarów, przybywaj¹cych na
zwiad z Kamiennej Góry, dowiedzia³o siê na przedmie-
�ciach, ¿e w ober¿y s¹ nieprzyjacielscy ¿o³nierze, wy-
wa¿aj¹c drzwi i okna wpad³o do ober¿y bior¹c do nie-
woli tych trzech wirtemberczyków wraz z ³upem. Z tego
zdarzenia Magistrat musia³ z³o¿yæ sprawozdanie w g³ów-
nej kwaterze nieprzyjacielskiej. W sprawozdaniu uczest-
niczy³ ordynans, który przyby³ razem z wirtemberczy-
kami, a którego husarzy pozostawili.

Nastêpnego dnia, w czwartek, o godzinie pierw-
szej po po³udniu przyszed³ pisemny rozkaz, aby bur-
mistrz miasta stawi³ siê w g³ównej kwaterze w Pilsen.
Poniewa¿ jednak ówczesny burmistrz miasta, poborca
podatku gruntowego Raabe by³ skrajnie g³uchy, nie móg³
sam stawiæ siê na wezwanie. Wiedz¹c o tym, ¿e delegat
bêdzie mia³ niezwykle trudne zadanie, nikt nie chcia³ z
tego powodu jemu towarzyszyæ. W koñcu zdecydowa-
no, ¿e wójt miasta Längner i chirurg Bernhardt pojad¹
równie¿ do Pilsen, do g³ównej kwatery genera³a Mont-

brun. Po przybyciu na miejsce, musia³a delegacja cze-
kaæ a¿ do po³udnia dnia nastêpnego, zanim zosta³a wpusz-
czona do genera³a. Tam musieli siê zgodziæ na karê 1500
tlr. za wspó³pracê z pruskimi husarami i jako zak³adnicy
pozostaæ do momentu zap³aty tej kwoty. Jednak¿e w tym
czasie delegaci spotkali tam syna pana Lindenberga, któ-
ry by³ adiutantem genera³a Montbruna i ofiarowuj¹c mu
podarunek w towarach warto�ci oko³o 70 � 80 tlr, za³a-
twili darowanie kary na³o¿onej na miasto.

Podczas nieobecno�ci w �wiebodzicach burmi-
strza Raabe, bior¹c pod uwagê jego wiek i ca³kowity brak
s³uchu, co w ówczesnych wojennych czasach by³o bar-
dzo wielk¹ niedogodno�ci¹ dla miasta, wybrano na sta-
nowisko burmistrza by³ego notariusza � publicystê pana
Grofe.

�wiebodzice na �l¹sku, to miasto p³ótna i zega-
rów, jedno ze starszych w �l¹skiej krainie. Le¿y u stóp
Gór Wa³brzyskich, w s¹siedztwie znanego na ca³ym �wie-
cie zamku Fürstenstein i nale¿y teraz do obwodu �wid-
nickiego. Po³o¿enie miasta jest o tyle osobliwe, ¿e z
trzech stron zamkniête jest ziemiami obwodu wa³brzy-
skiego. Styka siê bezpo�rednio  z du¿ymi gminami wiej-
skimi - Pe³cznic¹ i Cierniami tak, ¿e mo¿na by okre�liæ
je jako jedn¹ gminê.

Granicê miêdzy �wiebodzicami a Pe³cznic¹ two-
rzy rzeka Pe³cznica zwana te¿ �wiebodzick¹ Wod¹. Od
1843 roku istnieje kolej Wroc³awsko � �wiebodzicka,
która pó�niej po³¹czona zosta³a z kolej¹ górsk¹, o wielu
zakolach, do Wa³brzycha i a¿ do Jeleniej Góry.

Miasto le¿y na wysoko�ci 279 metrów nad po-
ziomem morza i po³o¿one jest u stóp Przedgórza. Licz-
ba mieszkañców wynosi teraz prawie 10.000, przy czym
dwie trzecie to ewangelicy a jedna trzecia jest wyznania
katolickiego. Niewiele rodzin jest wyznania Moj¿eszo-
wego.

Nasze miasto nosi charakter wybitnie przemy-
s³owy, jednak z powodu pe³nego wdziêku po³o¿enia jest
zawsze chêtnie odwiedzanym miejscem wypoczynku.
Ju¿ z daleka widoczne wysokie kominy fabryczne zna-
mionuj¹ ruchliwo�æ, pilno�æ i przedsiêbiorczego ducha
naszych mieszkañców ( funkcjonuj¹ tu m.in. garbarstwo,
fabryka skóry, cegielnia, mleczarnia, browar, s³odownia,
m³yny, przemys³ maszynowy, meblowy, zegarowy, wy-
robów cementowych, myd³a, octu, fabryka likierów),
chocia¿ w 700 letniej historii miasta � wojny husyckie,
wojna trzydziestoletnia itd. � by³y bardzo trudne warun-
ki jego rozwoju. Zawsze jednak, nie szczêdz¹c energii i
ofiar, przezwyciê¿ali mieszkañcy trudno�ci które zjawia-
³y siê wraz z wojnami, zaraz¹ lub czêstymi po¿arami.

Widokówki rynku pochodz¹ ze zbiorów Pana E. Ha³dasia.
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Najwiêkszy wp³yw na szybki rozwój naszego
miasta mia³ Christian Gottlieb Kramsta, który za³o¿y³ tu
swoj¹ fabrykê lniarsk¹, przekszta³con¹ pó�niej w �Spó³-
kê Akcyjn¹ �l¹skiego Przemys³u Lniarskiego C.G.
Kramsta i Synowie w �wiebodzicach na �l¹sku�, a któ-
ra osi¹gnê³a �wiatow¹ s³awê. W zwi¹zku z nadej�ciem
w obecnych czasach  bardzo trudnej sytuacji gospodar-
czej, musiano nasz przemys³ lniarski po³¹czyæ ze ��l¹-
skim koncernem tekstylnym Methner & Frahne� w Ka-
miennej Górze. Znamienn¹ nazwê ��l¹skiego miasta ze-
garów� zawdziêcza nasze miasto za³o¿ycielowi ��wie-
bodzickiej Fabryki Zagarów� Edwardowi Gustawowi
Beckerowi, który tu w roku 1847 jako zegarmistrz osiad³.
Z bardzo pocz¹tkowo malutkiego zak³adziku, z biegiem
czasu rozwinê³o siê przedsiêbiorstwo pod nazw¹  �Zjed-
noczone �wiebodzickie Fabryki Zegarów, spó³ka akcyj-
na, dawn. Gustaw Becker� znane szeroko poza granica-
mi naszego kraju. We wszystkich krajach �wiata odmie-
rzaj¹ czas najbardziej ró¿norodne zegary Gustawa Bec-
kera, a to: budziki, zegary �cienne, sto³owe i kuchenne,
sprê¿ynowe i naci¹gowe, z gongami  wygrywaj¹cymi
ró¿ne melodie. Przeznaczone s¹ dla marynarki, poczty,
kolei i urzêdów pañstwowych. Niestety sta³o siê tak, ¿e
po zaciêtej rywalizacji starych zak³adów w tej ga³êzi prze-
mys³u, zosta³y po³¹czone w jeden trust �wiebodzickie i
szwarcwaldzkie fabryki zegarów. Zaowocowa³o to zwol-
nieniem wielu robotników i in¿ynierów. Zamykanie przy
tym czê�ci zak³adów odbi³o siê niekorzystnie na wp³y-
wach podatkowych do kasy miejskiej a tym samym na
znaczniejszych, bardziej uci¹¿liwych opodatkowaniach
mieszczañstwa, stanu kupieckiego, rzemie�lników i prze-
mys³owców a tak¿e urzêdników. Aczkowiek obecna sy-
tuacja gospodarcza dla naszych ojców miasta jest nie³a-
skawa, jednak maj¹ oni nadziejê, ¿e przy poprawie go-
spodarki �wiatowej, szybko nowe ¿ycie i nowe mo¿li-
wo�ci powróc¹ do unieruchomionych fabryk. Ju¿ s¹ pew-
ne oznaki poprawy kryzysowej sytuacji jak¹ przynios³a
nam wojna �wiatowa i inflacja czasu powojennego.
Wzrost wk³adów w miejskiej kasie oszczêdno�ciowej s¹
tego radosnym przyk³adem.

�wiebodzice posiadaj¹ jeden ewangelicki i je-
den katolicki ko�ció³, dom modlitwy chrze�cijañskiej
wspólnoty ko�cio³a narodowego, kaplicê Chrze�cijan
Baptystów, jedn¹ ewangelick¹ i jedn¹ katolick¹ szko³ê
ludow¹, gimnazjum przemys³owe, szko³ê dla dziewcz¹t
i szko³ê realn¹. Budynkami i urz¹dzeniami miejskimi s¹:
ratusz, zamek miejski, stacja wodoci¹gów, szpital, rze�-
nia, k¹pielisko miejskie, k¹pielisko otwarte �Wilhelms
Bad�, sala gimnastyczna, stadion, stra¿ po¿arna, pa³ac
miejski, szpital miejski. Za Pe³cznic¹ le¿y nasz miejski
las �die Harte�, gdzie znajduje siê  dom wypoczynkowy
dla dzieci �Waldheim�. Prowincja �l¹ska posiada tu du¿y
zak³ad pielêgnacyjny dla kobiet i dziewcz¹t , a tak¿e przy-
tu³ek dla ma³oletnich przestêpców. Ewangelickie diako-
nisze i katolickie siostry zakonne utrzymuj¹ szko³ê dzie-
ciêc¹ i ochronkê dla dzieci. Obok o�wietlenia gazowego

mamy te¿ elektryczne �wiat³o. Place i ulice, przez wiele
lamp ³ukowych i latarni gazowych s¹ o�wietlone jak za
dnia. Miejskie instytucje bankowe to: Miejska Kasa
Oszczêdno�ci, Bank Miejski, Bank Handlowo � Prze-
mys³owy, Scherzer & Bardele oraz Bank Rzeszy.

Od Rynku prowadz¹ g³ówne trasy komunikacyj-
ne: na zachód � ulica Kamiennogórska i Ko�cielna, na
wschód � ulica Miko³aja i Zamkowa. Od ulicy Wiejskiej,
wzd³u¿ rzeki Pe³cznica a¿ do Strzelnicy, wije siê Prome-
nada. Park Kramsta, Góra Szubieniczna, Wilhelms Bad,
Góra Widokowa s¹ najbardziej dostêpnymi, najbli¿szy-
mi i najpiêkniejszymi celami wypadów wypoczynko-
wych.

Po�rodku nowo utworzonego trawnika na Neum-
markt stoi pomnik poleg³ych ¿o³nierzy (1864, 1866,
1870/71); na cmentarzu stoj¹cy obelisk przypomina o
wojnie niemiecko � austriackiej i zmar³ych na cholerê w
tutejszym lazarecie ¿o³nierzach, a w parku miejskim stoi
pomnik dla uczczenia poleg³ych w wojnie �wiatowej
(1914-18).  Imiona bohaterów zosta³y wyryte tak¿e na
trzech du¿ych tablicach znajduj¹cych siê w sali ratusza.

�wiebodzice s¹ miejscem urodzenia s³awnych
ludzi: dawnego Burmistrza Berlina � Kürschnera, s³aw-
nego krakowskiego lekarza dr med. Anselmusa Ephori-
nusa (ur. 1498) i ¿yj¹cego w Berlinie poety i biblioteka-
rza pañstwowej szko³y sztuk piêknych Gustawa Renne-
ra (ur. 1866). Wszyscy oni s¹ �wiebodzickimi dzieæmi.

Obiektów, szczególnie godnych obejrzenia z
powodu ich historycznych lub artystycznych warto�ci �
poza murami miejskimi � �wiebodzice nie posiadaj¹. Za
to przyroda, swoimi cudownymi dzie³ami wyposa¿y³a
niezwykle hojnie nasze miasto i najbli¿sz¹ okolicê tak,
¿e mieszkañcy innych miast i okrêgu nam zazdroszcz¹.
Zarówno wiosn¹ jak i latem, bogactwo lasów, pól i dolin
zachêca do wszelkiego rodzaju wypadów i przechadzek.
W s³oneczny dzieñ jesienny, najpiêkniejsze s¹ okolice
zamku Ksi¹¿ i jego tarasy; zamkowe ogrodnictwo w
Lubiechowie z wystaw¹ kwiatów dalii (georginii) pozo-
stawia nie zapomniane prze¿ycia. Zim¹, sportowych
prze¿yæ dostarcza przedgórze z ³agodnie wznosz¹cymi
siê stokami i dobrze przygotowanymi trasami. Od jesie-
ni 1931 roku przygotowano dobre warunki do uprawia-
nia sportu szybowcowego. Tor saneczkowy i narciarski,
a tak¿e lodowisko do sportu ³y¿wiarskiego przygotowa-
ne na tafli Wilhelms Bad, stwarzaj¹ idealne warunki ak-
tywnego wypoczynku.

Nie bez powodu najbli¿sze wsie przejê³y nazwy
z jêzyka ludowego okre�laj¹ce najtrafniej ich przymio-
ty : Ciernie (od cierni), Lubiechów (od czego� mi³ego),
Cieszów (od czego� co cieszy � Fröhlichsdorfer czyli
Weso³a Wie�). Kto przewêdruje Weso³¹ Wie� i jej okoli-
cê, urzeczony piêkno�ci¹ natury gubi powa¿ny nastrój i

do rado�ci i weso³o�ci siê sk³oni.

T³umaczenie w³asne tekstu z �Adresbuch� z 1932 r.
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Wycinki
ze starych gazet

Cyryla ratajskiego

rok 1967

Tajemniczy wybuch. Gazeta Robotnicza z dnia 7 mar-
ca.
W �wiebodzicach nieletni Adam P. znalaz³ na podwó-
rzu nieznany przedmiot. Po przyniesieniu go do miesz-
kania usi³owa³ zbadaæ co to jest. W trakcie manipulacji
(przyk³ada³ m.in. bateriê od latarki kieszonkowej) przed-
miot ten eksplodowa³ urywaj¹c ch³opcu d³oñ.
Uwaga sympatycy Toto-Lotka. Gazeta Robotnicza z
dnia 13 marca.
W zak³adach z dnia 5 marca 1967 roku w województwie
wroc³awskim w kol. 4/48 w �wiebodzicach pad³a g³ów-
na wygrana - 5 z plusem - p³atna 1.000.000 z³. ̄ yczymy
uczstnikom zak³adów wysokich wygranych.
Zabi³ no¿em ¿onê. Gazeta Robotnicza z dnia 16 marca.
7 marca na terenie �wiebodzic rozegra³ siê dramat, któ-
ry wstrz¹sn¹³ miejscow¹ opini¹ publiczn¹. 31 letni Sta-
nis³aw Rzeszewski ze �wiebodzic znajduj¹c siê w sta-
nie nietrze�wym w czasie awantury z ¿on¹ zada³ jej no-
¿em szewskim cios w klatkê piersiow¹. Mariê Rze-
szewsk¹ w stanie ciê¿kim przewieziono do miejscowe-
go szpitala, gdzie po up³ywie 45 minut zmar³a. Zabójca
zbieg³ z miejsca przestêpstwa, zosta³ jednak ujêty w dniu
nastêpnym.
Pod �wiebodzicami ro�nie �fabryka domów� Gazeta
Robotnicza z dnia 20 marca.
Jeleniogórskie Przedsiêbiorstwo Budownictwa Miesz-
kaniowego posiada na przedmie�ciu �wiebodzic w³an¹
betoniarniê produkuj¹c¹ elementy budowlane na potrze-
by przedsiêbiorstw zrzeszonych we Wroc³awskim Zjed-
noczeniu Budownictwa. Zak³ad ma wszelkie szanse aby
staæ siê w przysz³o�ci prawdziw¹ �fabryk¹ domów�. Wa-
ro�æ produkcji betoniarni w roku 1965 wynios³a
8.600.000 z³ ale ju¿ w roku nastêpnym tj. w 1966 zak³ad
wyprodukowa³ 12.600 m. sze�ciennych gotowych ele-
mentów stropowych, dachowych, �ciennych, komino-
wych, chodnikowych i in. warto�ci 13 mln. z³.
Z uwagi na intensywn¹ rozbudowê betoniarni, która roz-
poczê³a siê w tym roku, produkcja elementów zostanie
utrzymana na poziomie roku 1966. Rozbudowa trwaæ
bêdzie do roku 1970 i poch³onie 32 mln. z³. Po rozbudo-
wie i przebudowie zak³ad bêdzie produkowa³ wy³¹cznie
elementy wielkoblokowe w ilo�ci oko³o 28 tys. m. sze-
�ciennych warto�ci 30 mln.z³.
K³opoty komunikacyjne �wiebodzic. Gazeta Robot-
nicza z dnia 10 kwietnia.
W roku 1966 Miejskie Przedsiêbiorstwo Gospodarki
Komunalnej w �wiebodzicach dysponowa³o 8 autobu-
sami. Jednak funkcjonowanie komunikacji miejskiej

nasuwa wiele zastrze¿eñ. Dyrekcja MPGK nie mo¿e roz-
wi¹zaæ problemu eksploatacji i remontów autobusów,
przestrzegania ustalonego rozk³adu jazdy. Potwierdzaj¹
ten stan liczne skargi i interwencje mieszkañców.
Stwierdzono, ¿e w ubieg³ym roku kursowa³y po mie�cie
tylko cztery autobusy, a pozosta³e by³y w remoncie.
Dopiero interwencja w³adz powiatowych pozwoli³a w
pewnym stopniu sytuacjê unormowaæ.
Maria¿ ��nie¿ki� z �Sobótk¹�. Gazeta Robotnicza z
dnia 12 maja.
Od 1 kwietnia, Fabryka Czekolady ��nie¿ka�  w �wie-
bodzicach oraz Fabryka Pieczywa Cukierniczego �So-
bótka� we Wroc³awiu decyzj¹ Ministra Przemys³u Spo-
¿ywczego zosta³y po³¹czone w jedno przedsiêbiorstwo
pod nazw¹ �Dolno�l¹skie Zak³ady Przemys³u Cukierni-
czego z siedzib¹ w �wiebodzicach. ...
Nowe przedszkole w �wiebodzicach. Gazeta Robot-
nicza z dnia 3 lipca.
29 czerwca na Osiedlu Przodowników Pracy w �wiebo-
dzicach odby³a siê skromna uroczysto�æ przekazania in-
westorowi - Zak³adom �Refa� ³adnego przedszkola na
sto dzieci. Dobrze wywi¹zali siê ze swoich obowi¹zków:
Okrêgowa Dyrekcja Inwestycji Miejskich w �widnicy
oraz wykonawca robót Jeleniogórskie Przedsiêbiorstwo
Budownictwa Miejskiego. Nowe przedszkole posiada
prawid³owo rozwi¹zany uk³ad pomieszczeñ wewnêtrz-
nych oraz dobrze urz¹dzone tereny rekreacyjne wokó³
budynku.
�mieræ czyha w gliniankach. Gazeta Robotnicza z dnia
11 lipca.
... W �wiebodzicach w bardzo g³êbokiej gliniance uton¹³
6 bm. 32-letni Zenobiusz Frak. Natychmiastowe poszu-
kiwania zw³ok nie da³y rezultatu. ...
Na zielonym rynku. Gazeta Robotnicza z dnia 16 sierp-
nia.

Has³o �towar - bli¿ej
klienta� nie znajduje
jako� zastosowania na
zielonym rynku w �wid-
nicy i powiecie. Oczywi-
�cie mowa tu o handlu
uspo³ecznionym, który z
dziwnym uporem han-
dluje szczypiorkiem w
mrocznych sklepach.
Tylko nieliczni kierowni-
cy sklepów  potrafili
wyj�æ z warzywami i
owocami na ulicê. Przy-
k³adem mo¿e tu byæ PSS

w �wiebodzicach. Na zdjêciu widzimy taki kramik pod
�cian¹  kamienicy na ruchliwej ulicy. Ogromny szyld,
widoczny z daleka przyci¹ga kupuj¹cych.
Ej, ta droga. Gazeta Robotnicza z dnia 7 sierpnia.
Ulica £¹czna w �wiebodzicach jest najbardziej zanie-
dban¹ arteri¹ komunikacyjn¹ w mie�cie. Asfaltowa na-
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wierzchnia, pe³na g³êbokich
dziur i wybojów, stanowi
prawdziw¹ pu³apkê dla po-
jazdów. Spe³niaj¹c pro�bê
mieszkañców tej ulicy po-
jechali�my na miejsce. To,
co zobaczyli�my, przkro-

czy³o granice pesymizmu, zawartego w li�cie naszych
czytelników. Na ulicy £¹cznej trudno jest znale�æ kilka
metrów kwadratowych jezdni o g³adkiej powierzchni.
Widzieli�my na w³asne oczy w jakich warunkach trak-
torzysta prowadzi³ ci¹gnik z wy³adowanymi przyczepa-
mi. Zapadaj¹ce w dziury w dziury na jezdni ko³a powo-
dowa³y przechylanie siê ci¹gnika i przyczep w ró¿ne stro-
ny.
Wszyscy wiedz¹, ¿e Prezydium MRN w �wiebodzicach
nie ma w³asnej s³u¿by drogowej. Nie mo¿e wiêc prowa-
dziæ nale¿ytej  konserwacji ulic. W wypadku ulicy
£¹cznej trzeba jednak poruszyæ w³adze powiatowe w
�widnicy. Za³atanie dziur na jezdni to nie taki wielki
znów problem.
Zlikwidowali dziury w jezdni. Gazeta Robotnicza z dnia
18 sierpnia.
Fatalny stan nawierzchni ulicy £¹cznej w �wiebodzi-
cach, by³ przedmiotem naszej krytyki. Przedsiêbiorstwu
Gospodarki Komunalnej w �wiebodzicach zarzucali�my
brak troski w tym wzglêdzie. W kilka dni pó�niej (11
bm.) byli�my na ulicy £¹cznej. Stwier-
dzili�my, ¿e robotnicy ³atali dziury i li-
kwidowali wyboje na jezdni.
Zamiast starych ruder nowoczesne
hale produkcyjne. Gazeta Robotnicza
z dnia 14 listopada. (* przyp. w³asny)
W �wiebodzicach dobiega koñca akcja
przekwaterowania do nowych mieszkañ
95 rodzin. Rodziny te zajmowa³y (i jesz-
cze zajmuj¹) domy znajduj¹ce siê na
terenie przeznaczonym pod budowê
nowych hal fabrycznych Zak³adów �Refa�. Opuszczone
domy zostan¹ wyburzone, a budowa hal produkcyjnych
ruszy na wiosnê 1968 roku.
* W tej w³a�nie akcji zosta³a wyburzona ulica �Krótka�
i znaczna czê�æ �Hanki Sawickiej - obecnie Piaskowej�.

Turystyczny szlak �wiebodzic

Obecnie Dom Pomocy Spo³ecznej dla Dzieci, prowadzo-
ny przez Siostry Szkolne de Notre Dame.
ul. A. Mickiewicza nr 8
Pa³ac w otoczeniu parku, pierwotnie nale¿a³ do rodziny
Seidelów. Jego budowê rozpocz¹³ w III æw. XIX w. w³a-
�ciciel posiad³o�ci Robert Seidel. Od 8 lipca 1900 r. pa-
³ac i ca³a posiad³o�æ przesz³y w posiadanie zgromadze-
nia Sióstr Szkolnych de Notre Dame, jako posag dwóch
sióstr Otylii i Robertyny z d. Seidel, po ich wst¹pieniu
do klasztoru. Po II wojnie �wiatowej, do sierpnia 1946
roku pa³ac u¿ytkowany by³ przez ¿o³nierzy radzieckich
jako szpital. 18 sierpnia 1946 roku przyby³y z Wêglewa
siostry i przejê³y obiekt. 1 wrze�nia - otworzono tu Dom
Dziecka, obecnie Dom Pomocy Spo³ecznej dla Dzieci

Upo�ledzonych. Z chwil¹
przejêcia posiad³o�ci przez
Zgromadzenie, w pa³acu
przebudowano czê�ciowo
wnêtrza, g³ównie wprowa-
dzaj¹c dodatkowe �ciany
dzia³owe, za� jedno po-
mieszczenie traktu tylnego
przebudowano na kaplicê
Matki Boskiej. W 1968 roku
budynek przeszed³ remont

kapitalny. Elewacja frontowa i boczne zachowa³y stylo-
wy charakter - gotyk angielski, elewacja tylna w du¿ym
stopniu przebudowana, z dobudowanym pó�niejszym ta-
rasem. Wszystkie elewacje pokrywa wspó³czesny tynk.
Wnêtrza w du¿ym stopniu zatraci³y stylowy charakter.
Pa³ac usytuowany jest w obrêbie posiad³o�ci o po-
wierzchni 3,5 ha, na najpierw lekko a potem gwa³townie
wznosz¹cym siê terenie. Posiad³o�æ od pó³nocy docho-
dzi do ulicy A. Mickiewicza, od pó³nocnego wschodu
graniczy z ulic¹ Browarow¹, od po³udnia z cmentarzem,
za� od zachodu z posesjami nale¿¹cymi do ul. A. Mic-
kiewicza nr 4 i 6 (pierwotnie obie te posesje nale¿a³y do
posiad³o�ci, mie�ci³a siê tam powozownia i prawdopo-
dobnie mieszkanie zarz¹dcy). Posiad³o�æ ogrodzona p³o-
tem na podmurówce, a od strony cmentarza murem z
kamienia polnego. W dwuskrzyd³owej bramie od ulicy
A. Mickiewicza inicja³y �RS.�. Wokó³ pa³acu w XIX
wieku za³o¿ono park w stylu angielskim z du¿¹ ilo�ci¹

Stara fotografia (ze zbiorów Pana Ha³adasia)

ul. Polna
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drzew i krzewów. Park pierwotnie ³¹czy³ siê z parkiem
przy s¹siaduj¹cym z posiad³o�ci¹ Browarze, w pó�niej-
szym czasie zosta³ przedzielony ulic¹ Browarow¹. W obu
czê�ciach parku by³y niewielkie stawy a w czê�ci nale-
¿¹cej do R. Seidla, w specjalnych pomieszczeniach trzy-
mano dzikie zwierzêta. W 1906 roku posadzono 21 drzew
owocowych i 14 drzew ozdobnych. W 1911 r. uzupe³-
niono drzewostan nasadzaj¹c sosny i jod³y, za� w 1928
r. drzewa egzotyczne, aklimatyzowane. Obecnie w par-
ku przed elewacj¹ frontow¹ i boczn¹ wschodni¹ rosn¹
lu�ne nasadzone drzewa: platany, jod³y, sosny, klony,
du¿y cis. Ta czê�æ parku poprzecinana jest krêtymi �cie¿-
kami, prowadz¹cymi do dwóch wyj�æ przy ul. A. Mic-
kiewicza i na teren dawnej powozowni; w miejscach o
wiêkszym nachyleniu stoku wprowadzono schody tere-
nowe. W parku obok elewacji wschodniej usytuowano
drewniany pawilon ogrodowy, za³o¿ony na planie o�mio-
boku, pokryty drewnianym da-
chem, którego forma nawi¹zuje
do sztuki japoñskiej, wspartym
na drewnianych s³upach. Kon-
strukcja wzmocniona jest rze�-
bionymi deskami, które wprowa-
dzono pod okapem, pomiêdzy
s³upami. Teren za pa³acem wzno-
si siê gwa³townie i ta czê�æ par-
ku dostêpna jest przy pomocy
kamiennych terenowych scho-
dów. Na wzgórzu znajduje siê
sztucznie usypany pagórek z kamieni obro�niêtych dzi-
kim winem. W pagórku jest uformowana nisza, pierwot-
nie znajdowa³o siê tu ujêcie wody. Ta czê�æ parku prze-
ciêta jest prost¹ alej¹ obsadzon¹ z obu stron kasztanow-
cami. Aleja jest równoleg³a do muru oddzielaj¹cego te-
ren posiad³o�ci od cmentarza. Przy murze cmentarnym
usytuowano ogród warzywno - owocowy, a bli¿ej ulicy
Browarowej znajduje siê niewielki cmentarz, na którym
grzebano siostry zakonne. Oprócz regularnych nasadzeñ
przy alei, na ca³ym terenie znajduj¹ siê lu�no nasadzone
drzewa, ró¿nych gatunków: kasztanowce, lipy, platany,
�wierki, dêby klony i inne. Neogotycki pa³ac usytuowa-
ny na wzniesieniu, wolnostoj¹cy, murowany z ceg³y, tyn-
kowany, dwukondygnacyjny (elewacja tylna posiada
nadbudowan¹ jedn¹ kondygnacjê z trój i czterokondy-
gnacyjnymi wie¿ami, pa³ac za³o¿ony na planie prosto-
k¹ta, bry³a rozcz³onkowana licznymi ryzalitami: �rod-
kowymi, bocznymi i naro¿nymi. Dach nad poszczegól-
nymi partiami p³aski, zabezpieczony pap¹. Elewacja fron-
towa - czternastoosiowa, na cokole, dzielona gzymsem
coko³owym, podokiennymi, wieñcz¹cym, ponad gzym-
sem wieñcz¹cym � krenela¿. Osie skrajne na naro¿nych
ryzalitach: prostok¹tnym przy pó³nocno � wschodnim
naro¿niku i pó³okr¹g³ym przy pó³nocno � zachodnim
naro¿niku. Ryzality wychodz¹ ponad gzyms wieñcz¹cy
w formie czworobocznej i okr¹g³ej wie¿y i s¹ zwieñczo-
ne krenela¿em. Trzy osie (szósta, siódma i ósma licz¹c

od pó³nocno zachodniego naro¿nika) w p³ytkim ryzali-
cie, który ponad gzymsem wieñcz¹cym przechodzi w
czworoboczn¹ wie¿ê (wy¿sz¹ o jedn¹ kondygnacjê od
elewacji frontowej) i zwieñczony jest krenela¿em. Na-
ro¿niki ryzalitu ujête s¹ piêciobocznymi filarami. W osi
�rodkowej trójosiowego ryzalitu znajduje siê wysoki
otwór wej�ciowy o ³uku pe³nym: drzwi dwuskrzyd³o-
we, w du¿ej czê�ci przeszklone, z nad�wietlem. Po obu
stronach wej�cia wysokie okna o ³uku pe³nym. Nad kon-
dygnacj¹ I � szklany daszek. Okna wy¿szych kondygna-
cji dwu i jednoskrzyd³owe; dwuskrzyd³owe (kondygna-
cja II) i jednoskrzyd³owe zbli¿one po dwa (kondygnacja
III). Poszczególne osie II i III kondygnacji dzielone s¹
g³adko tynkowanymi lizenami. Pod oknami kodygnacji
II kartusze z tarczami herbowymi. Piêæ okien kondygna-
cji I z lewej strony g³ównego wej�cia � dwuosiowe, wy-
sokie, o ³uku pe³nym, za� okna kondygnacji II niewiel-

kie o ³uku pe³nym, zgrupowane
po trzy w ramach poszczegól-
nych osi, poszczególne osie
okienne I i II kondygnacji flan-
kowane s¹ siedmiobocznymi
przy�ciennymi filarami, które na
wysoko�ci II kondygnacji prze-
chodz¹ w stylizowane pinakle.
Cztery okna I i II kondygnacji z
prawej strony wej�cia � prosto-
k¹tne, dwuskryzd³owe, nad
oknami naczó³ki z profilowanej

listwy. Wszystkie okna i wej�cia maj¹ oryginaln¹ XIX
wieczn¹ stolarkê. Przed elewacj¹ frontow¹ szeroki ta-
ras. Elewacja boczna wschodnia � trójosiowa, podzia³y
horyzontalne, zwieñczenie w formie krenela¿u analogicz-
na, jak na elewacji frontowej. O� skrajna (pó³nocno �
wschodni naro¿nik) w ryzalicie, który ponad gzymsem
wieñcz¹cym przechodzi w czworoboczn¹ wie¿ê, zakoñ-
czon¹ krenela¿em. Na osi elewacji piêcioboczny jedno-
kondygnacyjny ryzalit, z balkonem na wysoko�ci II kon-
dygnacji: balustrada balkonu pe³na, w formie krenela¿u.
Okna jedno i dwuskrzyd³owe prostok¹tne, niektóre za-
murowane. Elewacja boczna zachodnia trójosiowa, po-
dzia³y horyzontalne analogiczne, jak na elewacji fronto-
wej. Na osi elewacji prostok¹tny dwuosiowy ryzalit, któ-
ry nad gzymsem wieñcz¹cym przechodzi w czworo-
boczn¹ wie¿ê zwieñczon¹ krenela¿em. Do ryzalitu przy-
tyka jednokondygnacyjna dobudówka, z balkonem na
wysoko�ci II kondygnacji; balustrada balkonu pe³na, w
formie krenela¿u. Z prawej strony ryzalitu do elewacji
przytyka jednokondygnacyjna dobudówka. Okna prosto-
k¹tne jedno i dwuskrzyd³owe. Stolarka ram wspó³cze-
sna. Elewacja tylna � dziesiêcioosiowa, zwieñczona pro-
stym murowanym gzymsem. Cztery �rodkowe osie na
poziomie parteru poprzedza prostok¹tny taras, wsparty
na czworobocznych murowanych s³upach. Okna jedno i
dwuskryzd³owe, prostok¹tce z czó³kami z profilowanej
listwy, lub zamkniête ³ukiem pe³nym, niektóre przebu-
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��wiebodzice - Dzieje Miasta� - Adam Rubnikowicz
Korekta: Robert Sysa
Stale wspó³pracuj¹: Boles³aw Kwiatkowski, Edward Ha³da�, Daniel Wojtucki.
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

dowane. Stolarka czê�ci okien stylowa, pozosta³ych
wspó³czesna. Przy elewacji bocznej wschodniej usytu-
owany jest niewielki budynek, za³o¿ony na planie sze-
�cioboku, murowany i tynkowany, dach namiotowy kryty
dachówk¹ ceramiczn¹. W jednej ze �cian ostro³ucznie
zamkniêty otwór wej�ciowy. Budynek ten os³ania 60-
metrow¹ g³êbinow¹ studniê. Przy elewacji bocznej za-
chodniej usytuowany jest dwukondygnacyjny, wspó³cze-
sny budynek.
Wnêtrze � budynek podpiwniczony, przy czym w trak-
cie tylnym piwnice usytuowane s¹ na poziomie gruntu.
Piwnice posiadaj¹ proste sufity i dostêpne s¹ z wnêtrza
pa³acu oraz od strony elewacji zachodniej i elewacji tyl-
nej. Wnêtrze pa³acu czê�ciowo przebudowane, zachowa-
³o czytelny uk³ad pierwotny. Na osi budynku szeroki holl,
z którego troje drzwi zamkniêtych ³ukiem pe³nym pro-
wadzi do dalszej czê�ci pa³acu. Pomieszczenia traktu
frontowego zachowa³y uk³ad amfiladowy. Klatka scho-
dowa usytuowana jest w trakcie �rodkowym w tej czê-
�ci pa³acu, która wyrasta z bry³y budynku w formie czwo-
robocznej, czterokondygnacyjnej wie¿y. Schody kon-
strukcji stalowej, dwubiegowe powrotne, stopnice drew-
niane, balustrada drewniana tralkowa, W trakcie tylnym,
przy po³udniowo wschodnim naro¿niku znajduje siê Ka-
plica Matki Boskiej. Kaplica dekorowana jest ro�linnym,
schematycznie opracowanym fryzem obiegaj¹cym �cia-
ny pod sufitem.
Z wniosków konserwatorskich wynika, ¿e stan technicz-
ny pa³acu dobry, ochronie podlega bry³a, sposób opra-
cowania poszczególnych elewacji, forma zadaszenia, sty-
lowa stolarka, uk³ad wnêtrz. Chroniæ te¿ nale¿y pawilon
ogrodowy (stan zachowania niezbyt dobry) i budynek
bêd¹cy os³on¹ studni. Ochronie podlega te¿ park usytu-
owany wokó³ pa³acu.

S³ownik do tekstu

Ryzalit � czê�æ budynku wysuniêta ku przodowi, na wysoko-
�ci wszystkich kondygnacji; tworzy z nim org. ca³o�æ; ryzali-
ty s¹ najczê�ciej kilkuosiowe, przewa¿nie na rzucie czworo-
k¹ta (równie¿ pó³kola, trapezu itp.) na ogó³ równe wysoko�ci
elewacji; stosowanie ryzalitów cechowa³o zw³aszcza �wieck¹
(g³ównie pa³acow¹) architekturê nowo¿ytn¹ (renesans, barok
i klasycyzm).
Krenela¿ � blanki, zwieñczenie murów obronnych i baszt, w
kszta³cie szeregu zêbatych, prostok¹tnych sterczyn z prze�wi-
tami; charakterystyczny element �redniowiecznej architektu-
ry obronnej.
Fryz � poziomy pas dekoracyjny
Lizena � pionowy pas muru wystêpuj¹cy nieo z lica �ciany
(bez bazy i g³owicy); pe³ni funkcjê konstrukcyjn¹ i dekora-

cyjn¹ (zw³aszcza w architekturze nowo¿ytnej).
Amfilada � jednotralkowy uk³ad wnêtrz po³¹czonych wej�cia-
mi na jednym poziomie, na jednej osi i kondygnacji, charak-
terystyczny dla architektury pa³acowej baroku i klasycyzmu.
Flanka � bok naro¿nika.
Kartusz � obramienie tarczy herbowej, tablicy inskrypcyjnej,
p³askorze�by, malowid³a itp.; tak¿e ornament w formie ozdob-
nej tarczy. Kartusz, znany od wczesnego renesansu, by³ jed-
nym z najbardziej popularnych motywów dekoracyjnych w
sztuce nowo¿ytnej.
Pinakiel � fiala, charakterystyczny dla gotyku dekoracyjny
element architektoniczny w postaci wysmuk³ej kamiennej ster-
czyny o czworobocznym trzonie, z rytmicznymi szeregami
¿abek wzd³u¿ krawêdzi i kwiatonem na szczycie; pinakle wieñ-
czy³y przypory, naro¿a wie¿yczek, wimpergi, portale itp.

�ród³o: Studium Historyczno - Urbanistyczne miasta �wie-
bodzice, Wroc³aw 1991.
Zdjêcie na stronie 6 pochodzi ze zbiorów Pan Erwina Scholza
udostêpnione przez Burmistrza - Pana Stanis³awa Szymeckiego
Zdjêcie parku pa³acowego na stronie 7 wykona³ Pan Bole-
s³aw Kwiatkowski.

Krucyfiks (w g³ównym przedsionku ko�cio³a)
Wykonany przez nieznanego autora w po³owie XVIII
wieku, w stylu pó�nego baroku. Wysoko�æ korpusu oko³o
2,5 metra, rozpiêto�æ 1,5 metra.
Z drewna poprawny akt, idealizacja, polichromowany,
cia³o koloru oliwkowego, perisonium bia³e ze z³ocony-
mi brzegami, w³osy ciemne, korona cierniowa zielona.

W grafice - „Hugo Schloss”


