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Co, gdzie by³o?
ul. Wa³brzyska 20 (obecny Termopol) – Uhrenfabrik
AG “Concordia”
ul. Ofiar Oœwiêcimskich, dawne Przedszkole nr 6
obok elewatora to “Villa Conrad”, nastêpny budynek
gdzie by³a baza samochodowa WPHW – “Autohalle” nale¿¹ te¿ do Conrad Mûhle.
ul. £¹czna (zabudowania dok³adnie naprzeciw k³adki
z ul. Piaskowej) “Prowincjonal Heil u Pflege Anstalt
– Prowincionalna Lecznica (Sanatorium)
Pielêgnacyjna. G³ówny zak³ad by³ w szkole ZSZ przy
ul. Pi³sudskiego (dawne koszary wojskowe), dyrekcja
w obecnym budynku Gimnazjum nr 1. Do tego
zak³adu nale¿a³y równie¿ budynki przy ul.
Pi³sudskiego
obok
Gimnazjum nr 1 (po stronie
przyleg³ej do ZSZ). Budynki
te mia³y numeracjê np. Haus
“G”, “H”, “J”, “M” (po wojnie
by³y one wykorzystywane
jako hotel robotniczy ZPL
„Silena”.
ul. Sienkiewicza 30 – Burger
Hospital – Szpital Miejski
ul. Szkolna 2 – Szko³a
Ewangelicka
ul. Sienkiewicza 36 – Lederfabrik Dorndorf –
Skórzana Fabryka (Garbarnia) – póŸniejsza
„Œnie¿ka”.
Nowy odcinek ulicy Pi³sudskiego (szko³a ZSZ –
Œnie¿ka) nosi³ nazwê Buchwaldgasse i przy nim
znajdowa³o siê Freiburger Gesselschaftshause –
Œwiebodzickie Towarzystwo (Spó³ka)
ul. ¯eromskiego 2 (w podwórzu) – Schlesische Leinen Industrie ( p³askorzeŸby na bramie maj¹
prawdopodobnie zwi¹zek z tym zak³adem)
ul. Graniczna 4-4a (i okoliczne budynki w tym
kwartale) - Vereinigte Uhren Fabriken
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Jan Mikulicz - Radecki
wspomnienia wnuka i córki
Szanowni Pañstwo,
Chcia³bym siê z Pañstwu przedstawiæ jako syn Hildy, starszej córki Jana Mikulicza Radeckiego. W momencie œmierci swojego ojca mia³a 24 lata i ju¿ wtedy mia³a mê¿a Alfreda Anschütz. W ostatnich latach
swego ¿ycia oko³o 1960 roku spisa³a wspomnienia z
perspektywy 14 - letniego dziecka, wspomnienia te
z jednej strony obejmuj¹ Pe³cznicê i Œwiebodzice oraz
ówczesny krajobraz tych regionów, z drugiej zaœ strony dotycz¹ przede wszystkim ¿ycia Jana Mikulicza
Radeckiego, które wiód³ w swojej posiad³oœci. Opis
ten jest pe³en ¿ycia i tak czu³y,
¿e pozwolê sobie przytoczyæ
fragmenty:
„Ojciec kupi³ Pe³cznicê w 1895
roku i przeznaczy³ j¹ na letni¹
rezydencjê dla swojej licznej rodziny, gdy¿ podró¿owanie z szeœciorgiem dzieci, s³u¿b¹, du¿ymi baga¿ami nie by³o ³atwe,
by³o tak¿e zwi¹zane z noclegami w hotelach, co by³o niewygodne i stosunkowo drogie.
Nadarzy³a siê okazja kupienia domu z du¿ym ogrodem na Podgórzu Œl¹skim nieopodal Wroc³awia,
Pe³cznica spe³ni³a tutaj wszelkie potrzeby i wymagania. My, dzieci mogliœmy spêdzaæ tutaj ca³e wakacje. W wieku 14 lat ukoñczy³am szko³ê, a wiêc dok³adnie wtedy, kiedy kupiliœmy Pe³cznicê, w tym
czasie mogliœmy spêdziæ tam ca³e lato. Rodzice pozostali w mieœcie na uniwersytecie a¿ do wakacji. Na
weekendy przyje¿d¿ali poci¹giem pospiesznym, gdy¿
samochodów jeszcze wówczas nie mieliœmy. Wielu
naszych znajomych mia³o podobne letnie rezydencje na terenie Gór Œl¹skich.

chodziæ na cudowne spacery. Dom po³o¿ony by³
bezpoœrednio przy lesie. Id¹c poln¹ drog¹ za domem,
natrafia³o siê na przytuln¹ letni¹ restauracjê nazywan¹
„Now¹ Szwajcari¹” znajdowa³a siê ona tu¿ przy wejœciu na teren Ksi¹¿añski. Czêsto znajdowa³y siê tam
postawione w ko³o budki, w których mo¿na by³o
poæwiczyæ strzelanie, jak równie¿ kramiki z pami¹tkami, które cieszy³y siê du¿ym powodzeniem, mo¿na w nich by³o kupiæ np. kamyki fio³kowe, które pokryte by³y czerwonym mchem lub porostem, gdy siê
je pociera³o pachnia³y fio³kami. By³y tam równie¿
ró¿nego rodzaju szk³a z widoczkami, a przede
wszystkim „Liczyrzepy”, w ka¿dej wielkoœci i w ka¿dym wykonaniu. Trochê dalej ju¿ na samym terenie
Ksi¹¿añskim znajdowa³o siê ma³e jeziorko i piêkna
dolina.
Po odpoczynku chodzi³o siê na wycieczki do ruin
zamku, znajdowa³y siê tam zburzone mury, zachowana w ca³oœci brama, czêœciowo zniszczone schody i poprzewracane drzewa. Sta³y tam dwa bardzo
stare, du¿e cisy, które s³ynê³y ze swojej osobliwoœci.
Podchodziliœmy do nich zawsze z pewnym lêkiem,
gdy¿ cis jest starym magicznym drzewem, powiedzenie mówi: „Przed ga³êzi¹ cisu nie ochroni ciê
¿aden czar”.
Na terenie Ksi¹¿añskim znajdowa³ siê Stary Zamek,
z którego mo¿na by³o ogl¹daæ malowniczy widok
Nowego Zamku.
Ksi¹¿ê Pless wyda³ ojcu specjalne pozwolenie na
chodzenie po ró¿nych drogach i dolinach, które w
zasadzie by³y niedostêpne dla innych. Otrzyma³ równie¿ o ile mnie pamiêæ nie myli zezwolenie na odstrza³ trzech saren w roku.
Id¹c drog¹ z drugiej strony naszego domu mo¿na
by³o dojœæ do Bad Salzbrunn, zamieszka³ego przez
tkaczy, którzy siedz¹c przy swoich terkocz¹cych maszynach tkackich wytwarzali d³ugie zwoje delikatnego p³ótna. Mama kupi³a kiedyœ od nich takie p³ótno.
W jaki sposób w³aœciwie ¿y³ prawdziwy pan tego
domu w wype³nionym przez nas - dzieci œwiecie?
Mo¿liwoœæ ¿ycia wœród rodziny na tym skrawku Œl¹skiej Ziemi, bez presji zawodowej, bez wykonywania praktyki lekarskiej by³a dla niego uczuciem wielkiego zadowolenia. Jednoczeœnie muszê przyznaæ,
¿e nie obywa³o siê zupe³nie bez praktyki lekarskiej,
gdy¿ prawie ka¿dego przedpo³udnia przyje¿d¿ali
ró¿ni ludzie i pytali siê o pana domu. Chcieli od niego porady lekarskiej, któr¹ dawa³ bardzo chêtnie i
dla ka¿dego mia³ dobre, przyjazne s³owo. Ojciec mia³
bliskie kontakty ze znajomymi w Œwiebodzicach.
W domu obok du¿ego pokoju muzycznego, w którym przewa¿nie rozgrywa³o siê nasze wieczorne ¿ycie
znajdowa³ siê du¿y, pod³u¿ny pokój, którego znaczn¹
czêœæ zajmowa³o wielkie biurko ojca, zawsze le¿a³y
na nim czasopisma i papiery, z którymi w ciszy i spo-

Nasz dom by³ bardzo du¿y, wszechstronny, solidnie
zbudowany, nie bez przyczyny nazywany by³ w wiosce „zamkiem”. Wznosi³ siê nad ulic¹, z ty³u domu
by³ las, który porasta³ wzgórza. Mieliœmy du¿y ogród
z wieloma warzywnymi grz¹dkami i kwiatowymi
rabatami. Mieliœmy stajniê, wozowniê, jasne i suche
piwnice, drewniane pod³ogi, w najwy¿szych kondygnacjach domu znajdowa³y siê liczne pokoje i ma³e
izdebki jak okreœlano je na Œl¹sku. By³o to odpowiednie miejsce dla rodziców i dzieci, a tak¿e dla licznych goœci nale¿¹cych do rodziny.
Do domu wodê doprowadzaliœmy ze studni przez
wielki zbiornik znajduj¹cy siê na ziemi za pomoc¹
elektrycznej pompy, na pó³piêtrze w œrodkowej czêœci znajdowa³a siê du¿a jad³odajnia, na górze by³ cudowny pokój muzyczny, do którego ojciec kupi³ wielki fortepian - Blüthner, poniewa¿ dla niego muzyka
by³a bardzo wa¿na i nie móg³ bez niej ¿yæ.
Czynnikiem, który prawdopodobnie zadecydowa³
o wyborze Pe³cznicy by³y le¿¹ce zaraz za Œwiebodzicami stare kamienio³omy, które zalane by³y wod¹,
przez co tworzy³y jezioro, z zielonym brzegiem, trampolin¹ i z mo¿liwoœci¹ k¹pania siê na wolnym powietrzu. Ka¿dego dnia, gdy m³odsze rodzeñstwo umia³o ju¿ p³ywaæ byli przywo¿eni tam i odbierani stamt¹d
przez wóz konny. My, starsi w obie strony jeŸdziliœmy
na rowerach, od kurzu i upa³u wiejskiej drogi byliœmy
bardzo rozgrzani i zmêczeni. Pobyt na wakacjach z
mo¿liwoœci¹ k¹pieli i pop³ywania jest zdecydowanie
najlepszym rodzajem wypoczynku.
Czêsto wracam pamiêci¹ do pieszej drogi biegn¹cej
z dworca przez ³adne, ma³e miasto, pamiêtam skrêca³o siê z ulicy za browarem, dalej szliœmy szerok¹
ulic¹ mijaj¹c fabrykê zegarów, przez „kie³b” wzd³u¿
ma³ego potoczku, potem krótki odcinek przez wioskê,
nastêpnie sz³o siê za domami miêdzy polami i ogródkami szerok¹, poln¹ drog¹ przez oko³o 10 minut a¿
widaæ by³o zza wysokich drzew wierzcho³ek domu.
Potem przechodzi³o siê przez bramê ogrodow¹, mijaj¹c kort tenisowy wchodzi³o siê do kuchni, wysokie schody do domu nie by³y praktycznie wykorzystywane. Przy wejœciu znajdowa³a siê p³askorzeŸba
„Bambino” wykonana przez Luca delia Robbia, któr¹
to rodzice przywieŸli z W³och.
W domu by³o wiele miejsca, ka¿dy mia³ swój w³asny pokój. Na dole, w œrodkowej czêœci by³a du¿a
jadalnia, mia³a trzy okna z widokiem na ulicê. W du¿ej sieni, z której praktycznie nie korzystano wisia³
ogromny obraz, kupiony w Krakowie przez rodziców. Obraz zatytu³owany by³ „Ostatni ¿o³nierz”,
przedstawia³ scenê z polskiej wojny wyzwoleñczej obok armaty siedzi ostatni przy ¿yciu ranny kanonier, który trzyma w rêku m³otek i gwóŸdŸ po to, aby
zniszczyæ dzia³o by nie dosta³o siê w rêce wroga.
Obraz robi³ zawsze du¿e wra¿enie.
W pobli¿u domu i w dalszym otoczeniu mo¿na by³o
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j¹ce wycieczki rowerowe, przemierzaj¹c drogi z
wysokimi wzniesieniami, jakie proponuje zachêcaj¹cy teren, na którym le¿y Pe³cznica.
Czêsto w Pe³cznicy odwiedzali nas goœcie, którzy
przyje¿d¿ali na d³u¿ej, byli to przewa¿nie Amerykanie lub Anglicy, przedpo³udniami zamykali siê z ojcem w pokoju aby popracowaæ, a popo³udniami
uczestniczyli w spacerach i w wycieczkach. My
wszyscy p³ynnie mówiliœmy po angielsku, czas odwiedzin by³y to bardzo przyjemne i interesuj¹ce dni.
Czêsto zwiedzaliœmy Stary Zamek, a tak¿e cudowny
punkt widokowy na Nowy Zamek. Drogi prowadzi³y przez wspania³e rozleg³e lasy, gdzie nie spotyka³o
siê ¿adnego cz³owieka, szczególnie w tych miejscach,
na które ojciec otrzyma³ od ksiêcia Pless specjalne
pozwolenie. Ojciec surowo przestrzega³ by w tych
miejscach nie ha³asowano aby nie nadu¿ywaæ goœcinnoœæ ksiêcia.
Ojciec o ile by³o to mo¿liwe zabiera³ ca³¹ gromadê
dzieci na wycieczkê w Karkonosze, ka¿dy wyposa¿ony by³ w plecak odpowiedni do swojego wzrostu.
Wchodziliœmy na Sobótkê, a gdy byliœmy trochê starsi
na Œnie¿kê, gdzie nocowaliœmy w jednym ze schronisk. By³ on w swoim ¿ywiole, gdy zbiera³ wokó³
siebie sw¹ ca³¹ ma³¹ gromadkê. Ju¿ w III klasie wycieczki z ojcem by³y cudowne, jeszcze piêkniejsze
okaza³y siê w IV klasie, gdy ludzie w poci¹gach siedzieli na swoich plecakach, koszach i skrzyniach,
gdy¿ w wagonie nie by³o
wiele miejsc siedz¹cych,
samo to ju¿ by³o wielk¹
frajd¹, w ka¿dym razie
dla nas, starszych i m³odszych dzieci.
Ze Œnie¿ki ogl¹daliœmy
wschód s³oñca, jest to
bardzo ujmuj¹ce prze¿ycie, zim¹ braliœmy udzia³
w kuligu, wieczorami w
schronisku odbywa³y siê
zabawy i œpiewaliœmy
piosenki, wszystko to
móg³ on widzieæ i s³yszeæ
naszymi dzieciêcymi oczami. W czasie jazdy poci¹giem œpiewaliœmy piosenki, przewa¿nie smutne francuskie np. „Marlbrough s’en vat en guerre” , z niezliczon¹ iloœci¹ zwrotek albo w³oskie, melancholijne
„Spazzacamino” lub weso³e niemieckie „Auf der
schwäbsche Eisenbahne”. Myœlê, ¿e wtedy wspomina³ on swoj¹ pe³n¹ wyrzeczeñ m³odoœæ.
Chcia³abym jeszcze krótko powiedzieæ, co sta³o siê
z domem w Pe³cznicy. Mój szwagier Walter Kausch
przej¹³ posiad³oœæ w roku 1926, dwa lata przed swoj¹
œmierci¹. Moja siostra Mizi sprzeda³a dom w 1930 roku
jakiemuœ nauczycielowi. Mój siostrzeniec, Hans Kausch
odwiedzi³ te strony jeszcze raz w roku 1944 gdy cho-

koju móg³ pracowaæ. Tymczasem, nasze trochê ha³aœliwe ¿ycie odbywa³o siê w pomieszczeniach znajduj¹cych siê ni¿ej, w jadalni lub w ogrodzie. Mia³ on
tam przy œcianie szafê, w której by³y rêkopisy, czasopisma i wszystko co by³o mu potrzebne do pracy. By³y tam te¿ rega³y wype³nione ksi¹¿kami, przypuszczam, ¿e by³y to ksi¹¿ki medyczne, gdy¿ inne
notatki i ksi¹¿ki beletrystyczne by³y przechowywane w pokoju muzycznym.
Najpiêkniejsze by³y wieczorne przechadzki po polach, szczególnie pod koniec sierpnia, po ¿niwach.
Droga wiod³a przez d³ug¹ alejê, poroœniêt¹ gêstymi
drzewami w górê, a¿ do Zamku Ksi¹¿. Wtedy wybiegaliœmy na pola, które by³y jeszcze nagrzane od
s³oñca i przys³uchiwaliœmy siê g³oœnemu dzwonieniu i graniu na skrzypcach nieskoñczenie wielu
œwierszczy. Siadaliœmy na najwy¿szym skraju pola i
patrzyliœmy w dó³ na kotlinê, która przykryta by³a
wieczorn¹ mgie³k¹. B³yszcza³y œwiat³a poci¹gów na
odcinku kolejowym biegn¹cym przez Œwiebodzice,
a ³¹cz¹cym Wroc³aw - Jeleni¹ Górê - Berlin. Ówczeœni ojcowie miasta Œwiebodzice nie zgodzili siê na
budowê wielkiego wêz³a kolejowego przy Œwiebodzicach: „Kto wie, jaki naród przybêdzie do naszego spokojnego miasta?”. Wêze³ ten zosta³ zbudowany kawa³ek dalej, wokó³ stacji rozwinê³o siê ma³e
miasteczko. Nazwa miasteczka (Königszelt tj. Jaworzyna Œl¹ska, wg t³um. królewski obóz) wywodzi siê
od zdarzenia, gdy Fryderyk Wielki w czasie jednej za swoich bitew na
Œl¹sku rozbi³ tam swój
obóz.
W domu, po kolacji zbierano siê oczywiœcie w pokoju muzycznym, gdzie
œpiewano lub mama czyta³a nam ksi¹¿ki, przede
wszystkim Gottfrieda
Kellera, którego ojciec
darzy³ wielkim szacunkiem. Ojciec nigdy z
nami nie chodzi³ k¹paæ
siê do kamienio³omów, poniewa¿ popo³udniami siedzia³ i pracowa³ w swoim pokoju. Jednak¿e mia³ on
w Pe³cznicy inny ulubiony rodzaj sportu, który namiêtnie uprawia³, by³a to jazda na rowerze. W tamtych czasach je¿d¿ono na dziwnych niewygodnych
rowerach o wysokich ko³ach oraz na rowerach o
dwóch zwyk³ych ko³ach. Ojciec kupi³ dla siebie i dla
nas bardzo ³adne i mocne rowery. Ruchliwa natura
mojego ojca nie pozwala³a mu d³ugo siedzieæ w jednym miejscu, mia³ du¿¹ potrzebê bycia w ruchu dzisiaj powiedziano by, ¿e mia³ potrzebê uprawiania
sportu. Ka¿da okazja by³a dla niego odpowiedni¹ aby
uczyæ nas jeŸdziæ na rowerach, odbywaæ wyczerpu-
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wano jego matkê, a moj¹ siostrê. Wtedy dom by³
podzielony na wiele mniejszych mieszkañ, przez du¿e
pokoje, tak¿e przez pokój muzyczny i jadalniê przechodzi³a œciana. Park uleg³ dewastacji, kort tenisowy
zosta³ zag³uszony, piêkne du¿e wiœnie zosta³y œciête.
Nie by³o tam ju¿ naszych s¹siadów pana Haubüttner
i pana Weis. Na okolicznych drogach polnych powsta³a zabudowa szeregowa. Nieruchomoœci naszych
s¹siadów zosta³y zajête przez innych mieszkañców.
W tej okolicy powsta³o du¿o nowych zak³adów produkcyjnych. Hans Kausch pisze do mnie: „Pe³cznica bez rozg³osu wymknê³a siê spod naszego w³adania.”
Uwa¿am, ¿e mój ojciec w Pe³cznicy prze¿y³ najpiêkniejsze dni swojego ¿ycia”.

Kronika
Szko³y Podstawowej Nr 2
cz.I
Piêædziesiêcioletnia perspektywa historyczna Szko³y Podstawowej Nr 2 w Œwiebodzicach
nakazuje - dla jej odtworzenia
- siêgn¹æ do dokumentów ,
kronik, zapisów z lipca
1947r. -czyli daty, która znajduje siê na piœmie Inspektora
Szkolnego w Œwidnicy, odpowiedzialnego za organizacjê oœwiaty rejonowej. Na mocy tego aktu urzêdowego powierzone obywatelowi Walerianowi
Adamkowi pionierskie zadanie przygotowania inauguracji roku szkolnego 1947/48. Wytoczono granicê obwodu szkolnego a dla celów edukacyjnych
przeznaczono budynek przy dawnej ulicy Strumykowej 2/4, odbudowany dziêki poœredniemu dozorowi w³adz miejskich. Szczególnym zaanga¿owaniem
na tym etapie powojennej organizacji oœwiaty w
Œwiebodzicach wykaza³ siê burmistrz ob. Teodor Styczyñski.
5 wrzeœnia 1947 r rozpoczêto ¿mudn¹ pracê
organizacyjno-oœwiatow¹ w Szkole Nr 2. Animatorem jej by³ kierownik WALERIAN ADAMEK i pionierskie grono pedagogiczne w osobach : Zofii Rybaczek, Janiny Dynysiewicz, Józefy Dary, Anny
Micholewskiej, Janiny Zia³ówny i Stanis³awy Rachañskiej. W pierwszym roku pracy szko³a liczy³a 8 oddzia³ów, w tym dwa ci¹gi przyspieszone: III / IV i VI
/ VII. Nadbudowê szko³y stanowi³a klasa ósma. W
niej znaleŸli siê zró¿nicowani wiekowo uczniowie,
którym czas wojennej zawieruchy nie pozwoli³ ukoñczyæ podstawowej edukacji w przewidzianym terminie. W protoko³ach z tego roku szkolnego odnaleŸæ
mo¿na nazwiska pierwszych i ostatnich absolwentów klasy ósmej. Warto je tu odnotowaæ:
Pierwsi absolwenci - rok szkolny 1947 /1948

Zdjêcie na stronie 1 - Boles³aw Kwiatkowski.
Zdjêcie na stronie 3 - Pan Pisarek

Œwiebodzickie zegary
Dzie³o wykonane pod koniec XIX stulecia, podpisane przez firmê Gustav Becker Fryburg/Œl¹sk, nosi
numer 1378869. Trzy boki oszklone szk³em szlifowanym. Obudowa z piêkn¹ sznycerk¹. Obracany
szczyt zwieñczony muszl¹. Cyferblat z arabskimi
czarnymi liczbami, stalowe wskazówki, mechanizm
bij¹cy na sprê¿ynie, relief or³a na wahadle. Wysokoœæ 106 cm.

1. Teodorczyk Wiktoria
2. Myœlecka Maria
3. Rubner Hanka
4. Allweiss Frymela
5. Czajówna Maria
6. Rykowska Alina
7. Kalistówna Franciszka
8. Kupiec Tadeusz
9. Chruœciel Bogdana
10. Juszczyszyn Micha³
11. Romanów Ludwik
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ur. 20 maja 1931
ur. 22 wrzeœnia 1932.
ur.27 lipca 1931
ur. 21 lutego 1932
ur. 8 sierpnia 1931
ur. 2 czerwca 1933
ur. 20 stycznia 1933
ur. 22 listopada 1932
ur. 15 lipca 1933
ur. 30 maja 1931
ur. 24 kwietnia 1932

12. Romanów Franciszek
13. Stodolska Czes³awa
14. D¹browski Ryszard
15. Lis Roman
16. Maciejewski Leopold
17. M³odzikówna Teresa
18. Karbowiak Alicja
19. Klejd Maria
20. Korga Anastazja
21.Adamski Mieczys³aw

ur.
ur.
ur.
ur.
ur.
ur.
ur.
ur.
ur.
ur.

15 stycznia 1933
16 maja 1934
17 lipca 1932
26 marca 1933
16 kwietnia 1934
2 lutego 1933
13 lutego 1933
18 wrzeœnia 1931
16 sierpnia 1933
1 grudnia 1933

pozalekcyjnych. W latach 1949 - 1952 najaktywniej
dzia³a³y: SKOW, PCK, TPPR , ZHP oraz ko³a
rozwijaj¹ce uzdolnienia muzyczne i taneczne. W
roku 1952 odnios³y one du¿e sukcesy w œrodowisku,
bior¹c udzia³ w eliminacjach powiatowych w
Bystrzycy K³odzkiej i na terenie Œwiebodzic. W
planach wychowawczych szko³y od pocz¹tku
stawiano na realizacjê zadañ wyzwalaj¹cych
aktywnoœæ dzieci i m³odzie¿y na rzecz miasta.
Znacz¹c¹ akcj¹ by³o obsadzenie w leœnictwie
Pe³cznica 1 ha drzewami bukowymi. W sposób
atrakcyjny realizowano zadania w ramach
proorientacji zawodowej, organizuj¹c wycieczki do
lokalnej Szko³y Elektrycznej i Szko³y Przemys³u
Drzewnego.

W czasie trwania zajêæ w prowizorycznym
budynku, prowadzono równolegle adaptacjê obiektu
przy ulicy Koœcielnej, gdzie w dniu 15 lutego 1948
r uroczyœcie rozpoczêto pracê edukacyjn¹ w Szkole
Nr 2. By³o to wa¿ne wydarzenie w ¿yciu lokalnej
spo³ecznoœci, uœwietnione wystêpami artystycznymi
m³odzie¿y pod kierunkiem pani Stanis³awy
Rachañskiej.
Od pierwszych lat istnienia szko³a spe³nia³a
rolê g³ównego organizatora i koordynatora
dzia³alnoœci wychowawczej w rejonie, z którego
wywodzili siê uczêszczaj¹cy do niej uczniowie,
pozyskuj¹c do wspó³pracy ich rodziców. W
najwa¿niejszych potrzebach s³u¿yli sw¹ pomoc¹
materialn¹ i organizacyjn¹, czego dowodem jest
ukonstytuowanie siê ju¿ w roku szkolnym 1948/49
Komitetu Rodzicielskiego i jego aktywna dzia³alnoœæ
pod kierunkiem pana Marciniaka -wieloletniego
przewodnicz¹cego tej organizacji rodzicielskiej. Do
pierwszych inicjatyw tego organu dzia³aj¹cego w
latach 1948 - 50 nale¿a³o utworzenie pracowni
fizyko-chemicznej, œwietlicy z do¿ywianiem dla
dzieci z rodzin biednych, zradiofonizowanie szko³y,
sfinansowanie wycieczki do stolicy dla 51 uczniów
zorganizowanej przez Szkolne Ko³o Odbudowy
Warszawy.
Z roku na rok powiêksza³ siê stan liczbowy
uczniów i grona pedagogicznego. Gdy w roku 1951
zapad³a decyzja utworzenia 11-letniej Szko³y
Ogólnokszta³c¹cej TPD, ca³e miasto sta³o siê
rejonem Szko³y Podstawowej Nr 2, w wyniku czego
naukê w naszej szkole w roku 1951 /52 rozpoczê³o
ju¿ 460 uczniów w 14 oddzia³ach pod opiek¹ grona
pedagogicznego , poszerzonego nastêpuj¹cych
nauczycieli: Stanis³awa £¹czkê, Edwarda S³owika,
Miros³awê Sulimirsk¹, Jadwigê Reczek-Ziemsk¹,
Wies³awê Jeziersk¹, Jadwigê Jakubik, Mariê Ziêbê,
Antoninê
Ostropolsk¹,
Helenê
Turek.
Rozpoczynaj¹cy pracê pedagogiczn¹ nauczyciele
aktywnie w³¹czali siê w tworzenie niepowtarzalnej
atmosfery pracy szko³y, roztaczaj¹c opiekê nad
tworzonymi organizacjami i formami zajêæ

Rok szkolny 1954/55 przebiega³ pod has³em:
„10-lecie Szko³y na Ziemiach Odzyskanych”. Z
inicjatywy kierownika pana Waleriana Adamka i
grona pedagogicznego zorganizowano wystawê
osi¹gniêæ szko³y. By³o to wydarzenie niecodzienne,
skupiaj¹ce uwagê w³adz oœwiatowych i
administracyjnych województwa i powiatu. W szkole
goszczono: kierownika Wydz. Oœwiaty - Mariana
Hirschfelda, wizytatora Woj. Wydzia³u Oœwiaty ,
w³adze MRN w osobach: Adama Go³aszewskiego,
Aleksandra Marciniaka, Stefana Ko³odziejskiego,
nauczycieli ju¿ istniej¹cej Szko³y Podstawowej Nr 3
i Szko³y z Pe³cznicy, mieszkañców naszego miasta.
Szczególne eksponowane osi¹gniêcia którymi szko³a
mog³a siê pochwaliæ to:
- l miejsce w eliminacjach powiatowych kó³ek:
tanecznego i muzycznego
- l miejsce w igrzyskach letnich i zimowych na
szczeblu powiatowym
- udzia³ w l etapie konkursu recytatorskiego
poœwieconego poezji Adama Mickiewicza
- udzia³ (na szczeblu powiatowym ) w Jaworzynie
Œl¹skiej w wystawie prac uczniów o tematyce
Mickiewiczowskiej
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Odnotowano równie¿ wa¿ny fakt aktywnoœæ œrodowiskow¹ nauczycielki naszej szko³y
pani Zofii Rybaczek, która wybrana zosta³a do w³adz
miasta, i wespó³ z kierownikiem - p. Walerianem
Adamkiem - przewodnicz¹cym Komisji Oœwiatowej
przy M.R.N. wspó³uczestniczy³a w pracach nad
organizacj¹ lokalnej oœwiaty.
Przedmiotem nieustannej troski kolejnego
kierownictwa szko³y w osobie pana Teodora
Krzymañskiego by³o udoskonalanie bazy lokalowej,
wyposa¿anie jej w niezbêdny sprzêt, poprawianie
warunków pracy dydaktyczno - wychowawczej
placówki. Potrafi³ w³¹czyæ do dzia³añ grono
przyjació³ szko³y: rodziców, zak³ady opiekuñcze. W
okresie kadencji przewodnicz¹cego Komitetu
Rodzicielskiego pana Rudzika, dofinansowano zakup
nowych sto³ów i ³awek do klas, urz¹dzono czytelniê,
dokoñczono radiofonizacjê szko³y, zakupiono dla
zespo³u muzycznego mandoliny i gitary.
Organizacja roku szkolnego 1960/61
wywo³a³a szczególny niepokój kierownictwa szko³y
i rodziców. Trzeba by³o podj¹æ rozs¹dne rozwi¹zania
lokalowe tak , aby w 12 izbach lekcyjnych mo¿na
by³o pomieœciæ 21 oddzia³ów , w tym 3 klasy
specjalne dla dzieci opóŸnionych w nauce z terenu
ca³ego miasta. Ostatecznie - aby ustrzec dzieci przed
odbywaniem zajêæ na drugiej zmianie, rodzice
podpisali wniosek, aby lekcje religii odbywa³y siê
poza szko³¹ a Komitet Rodzicielski dopomóg³ w
modernizacji i adaptacji pracowni prac rêcznych.
Wezwania do wspó³tworzenia bazy lokalowej i
sprzyjaj¹cych warunków nauki dzieciom , wyzwoli³y
aktywnoœæ rodziców. W ramach remontu - nak³adem
w³asnych si³ i œrodków , ca³kowicie -wymieniono
instalacjê elektryczn¹ , naprawiono sieæ wodno kanalizacyjn¹ , oszklono okna, wymieniono pod³ogi,
W pracach remontowych wyró¿nili siê rodzice: p. J.
Dziedzic , E. Wojtowicz, H. Wiêcek, . Goska, . Zwierz,
M. Stok³osa. Komitet Rodzicielski od pocz¹tku
swego dzia³ania s³u¿y³ pomoc¹ kierownictwu szko³y
w rozwi¹zywaniu trudnych problemów - równie¿ i
wychowawczych. Z chwil¹ przejêcia przewodniczenia pracom komitetu przez pana Edmunda
Walczaka rodzice czynnie w³¹czali siê do akcji
zapobiegaj¹cej demoralizacji œrodowiskowej,
organizuj¹c dy¿ury na ulicach miasta po godz. 1900.
Brali w nich udzia³: trójki klasowe, funkcjonariusz
MO, nauczyciele.
W roku szkolnym 1962/63 organizatorem
placówki by³ nadal pan Teodor Krzywañski (do roku
1973) a grono pedagogiczne tworzyli: Janina
Dynysiewicz, Stanis³awa Betlej, Maria B³aszczyk,
Zdzis³awa Bernasiñska, Danuta Cyrbes, Zofia

Fortuna, Stanis³awa Gaura, Maria Koropczuk , Barbara Kudela, Stanis³awa Kilian, Alicja Matuszak,
Teresa Marcinek, Stanis³aw Mê¿yk, S t a n i s ³ a w
P y z i k , Jan Rymar, Apolonia Skorupa, Helena
Wiercioch, Irena Ujma, Ró¿a Kirklo, Jan £yœ ,
Boles³aw Kaszuba. W szkole uczy³o siê ju¿ 724
uczniów w 22 oddzia³ach.
Prê¿n¹ dzia³alnoœæ prowadzi³ Samorz¹d Uczniowski
pod opiek¹ pani St. Gaury organizuj¹c wiele
atrakcyjnych form aktywnoœci uczniów na terenie
szko³y i œrodowiska. Zwiêksza³a siê iloœæ kó³
zainteresowañ.
Dzia³a³y:
historyczne,
matematyczne, biologiczne, polonistyczne,
krajoznawcze, plastyczne. W tym roku rozpocz¹³
równie¿ dzia³alnoœæ chór ¿eñski i ch³opiêcy
prowadzony przez pana Stanis³awa Pyzika. Od
samego pocz¹tku istnienia chór Szko³y Nr 2 odnosi³
ogromne sukcesy w œrodowisku lokalnym,
powiatowym i wojewódzkim.
Wiedzê i uzdolnienia naszych uczniów
dokumentowa³y liczne imprezy konkursy , wystawy
, popisy artystyczne dzieci zarówno dla spo³ecznoœci
szkolnej jak i dla miasta , a to dziêki pracy
nauczycieli ju¿ ucz¹cych czy te¿ dopiero
rozpoczynaj¹cych pracê 1963/64 r. , tj.: p. Stanis³awy
Tympalskiej, Dagmary Jab³oñskiej, Walentego
Naronowicza, Ryszarda Wierzbickiego, Joanny Dyc.
Wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu organizacji
szkolnych by³o w 1963 r. zorganizowanie i
zaadoptowanie pomieszczeñ dla celów ZHP - tzw.
„harcówki”, gdzie odbywa³y siê interesuj¹ce zbiórki,
spotkania i imprezy harcerskie.
Opracowanie kroniki z okazji 50 lecia Szko³y Podstawowej
Nr 2 - mgr H. Serafin, 1997r.

Ró¿a Stolarczyk

Koœcio³y w Œwiebodzicach
czêœæ I
Miasto i gmina Œwiebodzice sk³ada siê z
trzech dzielnic – Œwiebodzic, Cierni i Pe³cznicy. Nazwa miasta pochodzi od Vriburk – jest to pierwsza
nazwa Œwiebodzic, która znajduje siê w dokumentach z czasów panowania Henryka Brodatego – znaczy ona wolny gród. Kiedy miasto przesz³o pod panowanie niemieckie – nazwano je Fryburg, potem
Freiburg, a po wojnie – Œwiebodzice.
Ka¿da z trzech dzielnic miasta by³a kiedyœ
oddzieln¹ gmin¹. Twierdzi siê, ¿e najstarsze s¹ Ciernie. Wydaje siê jednak, ¿e starsza jest Pe³cznica.
Pierwsza wzmianka o niej znajduje siê w anonimo-

6

wych zapiskach zwanych „Geograf Bawarski” pochodz¹cych z X wieku. Znajduje siê tam informacja,
¿e Pe³cznica nazywa³a siê wówczas Podleœnica, a
mieszkañcy jej to S³owianie czcz¹cy S³oñce jako
Boga. Nazwa Podleœnica funkcjonuje jeszcze w XIII
wiecznych dokumentach. Dopiero w XIV wieku, kiedy wygasa linia Piastów Œl¹skich, a ksiê¿na Agnieszka
wystawia dokument, na mocy którego Ksi¹¿, Œwiebodzice, Podleœnica i Ciernie staj¹ siê w³asnoœci¹ Izabeli von Parchwitz – nazwy zostaj¹ zmienione na Niemieckie. St¹d Podleœnica staje siê Polsnitz, a po drugiej wojnie œwiatowej – Pe³cznica.
W tej to w³aœnie dzielnicy znajdowa³ siê koœció³ – koœció³ œw. Anny. Pierwsza wzmianka o nim
znajduje siê w dokumentach podpisanych przez Boles³awa Kêdzierzawego, który to: „na twardej skale
wybudowa³ stra¿nicê, która jest miejscem modlitwy”.
W tym czasie wiele koœcio³ów pe³ni³o podwójna rolê
– koœcio³a i budowli obronnej.
Budowla ta zosta³a wzniesiona w stylu romañskim – w s¹siedztwie zaœ koœcio³a by³a zakwaterowana dru¿yna ksi¹¿êca sk³adaj¹ca siê z 10 ludzi.
Wraz z latami znaczenie koœcio³a ros³o. Przesta³ on
byæ stra¿nic¹ – sta³ siê tylko koœcio³em. Biskup Wawrzyniec, który rz¹dzi³ diecezj¹ w latach 1207-1232
podporz¹dkowa³ mu kaplicê w Mokrzeszowie i Œwiebodzicach. W tym czasie Œwiebodzice nie by³y jeszcze miastem tylko osad¹, natomiast ksi¹¿ê W³adys³aw nada³ koœcio³owi przywileje – dziesiêcinê i 2

œw. Miko³aja.
Na prze³omie XIV i XV wieku koœció³ przebudowano w stylu gotyckim – powiêkszono okna,
dobudowano przedsionek. W takim stanie przetrwa³,
a¿ w okresie wojny trzydziestoletniej spali³ siê od
uderzenia pioruna. Mieszkañcy mówili, ¿e to kara
Bo¿a za k³ótnie miêdzy koœcio³ami. Koœcio³a nigdy
nie odbudowano. Znajduje siê on w stanie ruiny do
dnia dzisiejszego.
Koœció³ œw. Franciszka z Asy¿u w Cierniach.
Pierwsze wzmianki o tym koœciele znajduj¹
siê w dokumentach diecezji wroc³awskiej z 1226
roku, kiedy to wroc³awski biskup Wawrzyniec (Laurentius) konsekrowa³ wybudowany z drewna modrzewiowego koœció³ w Cierniach. Ten koœció³ równie¿
pe³ni³ rolê nie tylko œwi¹tyni, ale i budowli obronnej.
Drewniany koœció³ zosta³ przez ksiêcia Henryka Brodatego wyposa¿ony w wieœ Mokrzeszów, a graf Imbramus przekaza³ koœcio³owi 2 w³óki pola nale¿¹cego do niego, a znajduj¹cego siê w jego dobrach rodowych w Cierniach.
Drewniany koœció³ istnia³ do 10 kwietnia
1241 roku. Wtedy to jeden z oddzia³ów tatarskich
pod dowództwem Batu – Chana od³¹czy³ siê od g³ównych si³ tatarskich bior¹cych udzia³ w bitwie pod Legnic¹ i znalaz³ siê w³aœnie na terenie Cierni i Œwiebodzic. Wielu mieszkañców uciek³o, wielu zosta³o zamordowanych, Œwiebodzice zrównano z ziemi¹. Nie
znalaz³szy bogatych ³upów – Tatarzy dotarli do Cierni. Spl¹drowali wieœ i podjechali pod koœció³, w którym schroni³a siê czêœæ mieszkañców. Chcieli siê dostaæ do œrodka, ale nie uda³o siê im wywa¿yæ drzwi.
Podpalili wówczas koœció³ wraz ze znajduj¹cymi siê
w nim ludŸmi. Po koœciele zosta³ pusty plac pe³en
zgliszcz.
Przez wiele lat miejsce po koœciele by³o puste. Przychodzili tu jednak modliæ siê okoliczni mieszkañcy, a przede wszystkim ci, co ocaleli z pogromu.
W tym czasie wójtem wsi by³ Marcin. Cz³owiekiem
by³ on wiele znacz¹cym. Zna³ ksiêcia Henryka III –
na wielu dokumentach ksi¹¿êcych Marcin z Cierni
(wówczas Cyrne) figuruje jako œwiadek. Ów¿e Marcin po naradzie z mieszkañcami Cierni – uda³ siê do
ksiêcia Henryka po fundusze na odbudowê koœcio³a. Ksi¹¿ê chêtnie wyasygnowa³ pewna sumê pieniêdzy na budowê nowego koœcio³a. Tatarzy zniszczyli
bardzo wiele œwi¹tyñ i inicjatywa mieszkañców by³a
mu bardzo na rêkê. Tym bardziej, ¿e zobowi¹zali siê
oni do darmowej pracy przy budowie. Tak oto w 1265
roku stan¹³ nowy koœció³ zbudowany z kamienia.
Aby pamiêæ o tragedii nigdy nie przeminê³a – wie¿ê
koœcieln¹ nakryto he³mem przypominaj¹cym tatarski ko³pak. Nawet po po¿arze w 1837 roku, kiedy to
zawali³a siê wie¿a – po jej odbudowaniu – wie¿ê przykryto tatarskim ko³pakiem. Koœció³ sta³ siê miejscem

³any w Cierniach. W pierwszych latach XIV wieku
koœció³ œw. Anny zosta³ podporz¹dkowany koœcio³owi œw. Miko³aja w Œwiebodzicach. Parafianie nie
chcieli siê temu podporz¹dkowaæ i zacz¹³ siê – trwaj¹cy wiele lat – konflikt z far¹ w Œwiebodzicach. Dochodzi³o wtedy do wielu niemi³ych zdarzeñ i pyskówek. Zdarzy³o siê, pewnego razu, ¿e proboszcz Henryk z koœcio³a œw. Miko³aja przys³a³ pos³añca po nale¿ne mu dziesiêciny. Mieszkañcy Pe³cznicy zdjêli
mu ko³a z wozu i musia³ on wracaæ piechot¹ do Œwiebodzic – nie znalaz³ siê bowiem nikt, kto naprawi³by
mu wóz. Konflikt ci¹gn¹³ siê a¿ do œmierci proboszcza koœcio³a œw. Anny. A¿ do okresu wojny trzydziestoletniej œwi¹tynia pe³ni³a role pomocnicz¹ parafii
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kultu nie tylko dla mieszkañców Cierni, ale i dla ludzi z okolicy. Uwa¿ali oni bowiem, ¿e modlitwa w
miejscu tak tragicznie naznaczonym jest silniejsza.
Przez wieki koœció³ przechodzi³ ró¿ne koleje
– nigdy jednak nie powtórzy³a siê tragedia z 1241 r.
Przez lata stawa³ siê on coraz bogatszy i piêkniejszy.
W XIV wieku w koœciele stan¹³ o³tarz – tryptyk wyrzeŸbiony w lipowym drewnie – przedstawiaj¹cy
triumf Marii – koronacjê Marii przez Chrystusa. Koœció³ zosta³ te¿ ozdobiony freskami.
W XIX wieku œl¹ski konserwator zabytków H. Lutsch
opisa³ widoczne jeszcze wówczas na œcianach freski
datowane na rok 1352. Opisa³ je tak: „Sklepienie nad
chórem mieœci herb z trzema strza³ami i inskrypcj¹
P.K., inny herb z trzema kostkami i nieczytelnym
napisem, postacie œw. Jadwigi i œw. Agnieszki. Na
œcianie wschodniej chóru znajduj¹ siê nastêpuj¹ce
sceny: Nawiedzenie i Zwiastowanie Marii, Ostatnia
Wieczerza, postaæ Chrystusa w wiêzieniu, Koronowanie cierniem, Droga Krzy¿owa, przedstawienie
Mater Dolorosa. Na œcianie pó³nocnej przedstawiono dzieje Ziemi Œwiêtej, na sklepieniu znaki ewangelistów i anio³y z symbolami mêczeñstwa. W nawie
widniej¹ naturalnej wielkoœci postacie œw. Miko³aja i
Stanis³awa oraz œw. Krzysztofa”.
Bogata dekoracja wnêtrza koœcio³a mo¿e
œwiadczyæ zarówno o zamo¿noœci mieszkañców i jak
i o hojnoœci przybywaj¹cych tu wêdrowców. Tematyka tych malowide³ jest te¿ symboliczna – opowiada o najtrudniejszych i najboleœniejszych zdarzeniach
z ¿ycia Chrystusa. Mo¿emy siê domyœlaæ, ¿e pogrom
tatarski mia³ wielkie znaczenie dla ludzi tu mieszkaj¹cych.
Do dnia dzisiejszego zachowane jest jedno
malowid³o przedstawiaj¹ce œw. Krzysztofa. Malowid³o to zosta³o odkryte przez prof. Dutkiewicza w la-

tach 70-tych XX
wieku. Mo¿na
przypuszczaæ, ¿e
parafia istnia³a
do 1926 roku.
Bowiem w tym
w³aœnie roku o³tarz g³ówny zosta³ przewieziony
do Muzeum Archidiecezjalnego
we Wroc³awiu.
Gdyby parafia istnia³a nadal - nikt
przecie¿ nie pozbywa³by siê o³tarza. Wiemy, ¿e
niemieccy inwentaryzatorzy zabytków posiadali spisy wszystkich
przedmiotów o wartoœci muzealnej znajduj¹cych siê
w koœcio³ach, bez wzglêdu na to jaki to by³ koœció³.
Ich zadaniem by³o w razie koniecznoœci zabezpieczyæ obiekt przed zniszczeniem. Skoro o³tarz przewieziono do muzeum – mo¿e to znaczyæ, ¿e parafia
po prostu przesta³a istnieæ. Nie dotknê³a jej w tym
czasie ¿adna klêska ¿ywio³owa jak np. po¿ar. Wiemy te¿, ¿e na prze³omie XIX i XX wieku ca³e wnêtrze koœcio³a pokryto nowym tynkiem i wybia³kowano. Zapytaæ by nale¿a³o – dlaczego?
Z czasów wspó³czesnych wiemy, ¿e przez
ca³e dziesiêciolecia koœció³ by³ po prostu zamkniêty.
Parafiê utworzono w 1967 roku. Z czasów œwietnoœci koœcio³a pozosta³y na œcianach œwi¹tyni i na murach ja okalaj¹cych stare kamienne epitafia zamo¿nych mieszkañców Cierni – ale nie tylko. Obecnie w
koœciele znajduje siê póŸnobarokowy o³tarz, natomiast ca³y wystrój zrobiono ju¿ wspó³czeœnie. Tylko
przy wejœciu do koœcio³a czuwa nad wchodz¹cymi
doñ œw. Krzysztof ze starego fresku.
Niestety, nie uda³o mi siê dotrzeæ do ¿adnych
dokumentów wyjaœniaj¹cych fakt likwidacji parafii
w latach dwudziestych XX wieku. Pewnie mury koœcio³a kryj¹ niejedna tajemnicê.
Pierwszym powojennym proboszczem koœcio³a œw. Franciszka z Asy¿u by³ ks. Jakubowski,
kolejnym ks. D. Danilewicz a nastêpnym ks. Szymañski.
Zdjêcia - Boles³aw Kwiatkowski.

„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
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