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Chronologia dziejów

1999
- 12 padziernika w bramie jednego z budynków przy
ul. Kolejowej znaleziono porzuconego noworodka dziewczynkê której nadano imiê Renata. Matki nie odnaleziono.
- 3 grudnia w ratuszu odby³o siê spotkanie, na którym
podpisano porozumienie w sprawie budowy lotniska.
2000
- 3 stycznia otwarto przy ul. Kolejowej 19 now¹ przychodniê lekarsk¹ Next Medical.
- 14 stycznia oko³o godz. 17 dokonano napadu na kantor wymiany walut przy Placu Legionów Polskich. Zgin¹³ w³aciciel Tadeusz Gielata do którego oddano 7 strza³ów rewolwerowych. Napastników nie ujêto.
- w marcu Stra¿ Po¿arna przenios³a siê do swojej nowej
siedziby przy
ul. Wiejskiej.
- w plebiscycie Najpopularniejszy
Sportowiec
wiebodzic
pierwsze
miejsce po
raz drugi zaj¹³ Mariusz
Cieliñski (kick-boksing).
- 29 marca przy ul. Kopernika wybuch³ po¿ar w wyniku
którego, mocno ucierpia³ budynek mieszkalny. Po¿ar by³
wynikiem
podpalenia
dokonanego
przez jednego
z mieszkañców budynku.
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Obyczaje ludu
Józef Orkisz (1794-1879), zas³u¿ony lekarz,
autor szeregu publikacji medycznych, przebywa³ na l¹sku w roku 1858. Z jego publikacji Ordynacja Fürstenstein, obyczaje ludu, klimat pochodzi poni¿szy fragment.
Mieszkañcy tutejsi najwiêcej ¿ywi¹ siê nabia³em; trzy razy w tydzieñ jadaj¹, w ma³ych nader porcjach, miêso powszechnie wieprzowe, z wielkimi twardymi kluskami, zwanymi Knödel, prócz kartofli ma³o
innego siej¹ warzywa. Opalaj¹ siê chrustem, który wycinaj¹ na przyleg³ych górach, najwiêcej jednak wêglami kamiennymi, których w tej okolicy s¹ znaczne kopalnie, a które poczciwe psiska zaprzê¿one wraz z ich
panem po domach rozwo¿¹.
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Przyrodzenie nadaj¹c charaktery narodom, nie
da³o niemieckiemu gocinnoci w podziale. Odebra³ ten
naród z jego r¹k wiele przymiotów piêknych, ale obok
nich odebra³ tak¿e i wady, które go od innych krajów
odró¿niaj¹  to jest egoizm. Polacy tu przybywaj¹cy
p³ac¹ zagraniczne, bo z sob¹ przywiezione pieni¹dze,
wydaj¹c prócz realnych potrzeb na ró¿ne sprawunki do
odzie¿y i strojów. Towary tutejsze, szczególniej p³ócienne, nie tylko co do gatunku s¹ lepsze, ale i nierównie
tañsze od wyrobów polskich. Polacy je kupuj¹, zosta-

wiaj¹c tu za rozmaite towary wiele
pieniêdzy. Pomimo jednak tej widocznej dla tutejszego kraju korzyci Polacy nie tylko ¿adnej od krajowców nie doznaj¹ uprzejmoci,
ale przeciwnie, przy wydarzonych
okazjach wystawieni s¹ na rozmaite poni¿aj¹ce ubli¿enia. W Altwaser [Stary Zdrój  dzielnica Wa³brzycha] przekupstwo us³uguj¹cych Niemców doæ czêsto czuæ siê
daje naszym Polakom. Nierzadko
czekaæ musz¹ parê godzin przy ³azienkach na wpuszczenie ich, chocia¿ doæ wczenie przychodz¹.
Bywaj¹ zdarzenia, ¿e chore Polki
po kilkugodzinnym wyczekiwaniu
przy ³azienkach prawie z p³aczem
odchodzi³y, a nawet do w³adzy
miejscowej na skargê udawa³y siê,
nie zawsze jednak ze skutkiem po¿¹danym.
Lud wiejski ¿adnej nie posiada przyjemnoci,
jest zuchwa³y i grubiañski, a pieni¹dz jest u niego drugim Bogiem. Kobiety wiejskie w ogólnoci nie s¹ nadobne, st¹d pochodzi zapewne skromnej mi³oci upowszechnienie. Przepych w ich ubiorach zale¿y od iloci
spódnic, których 5-7, niekiedy we³n¹ przeszywanych,
nawet w czasie najwiêkszych upa³ów na siebie wdziewaj¹; zwierzchnia spódnica jest zwykle sukienna lub we³niana. Ubiór strojny mê¿atek jest pospolicie czarny,
chustka i garnierowanie czepka s¹ bia³e  mulinowe,
z¹bkowane, p³ócienne lub z jedwabnych kolorowych materyj z³o¿one. Niezamê¿ne w domu przy gospodarstwie
chodz¹ z odkrytymi g³owami, z w³osami splecionymi i
w ko³o u³o¿onymi, z czerwon¹ w³óczkow¹ na nich przepask¹. Pomimo jednak tutejszemu ludowi wrodzonej
chciwoci kradzie¿ [...] lub jeszcze mniej godziwe przez
podstêp i oszukanie przyw³aszczenie sobie cudzej w³asnoci wcale tu nie znanym jest wystêpkiem.
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W l¹sku prawie wszystkie drogi wysadzaj¹
owocowymi drzewami. Niemiec korzysta z najmniejszego kawa³ka ziemi, a nade wszystko jak umie go upiêkniæ. ¯yje siê tu jakby na wsi w ogrodach, gdzie spojrzysz mi³a zielonoæ uwesela myl, rozrzucone klomby
kwiatów, ró¿ przez ca³e lato kwitn¹cych nêc¹ zapachem
i wie¿oci¹.[Fragment Notatek z podró¿y anonimowej polskiej podró¿niczki przebywaj¹cej na l¹sku w
roku 1856, drukowanych w lwowskim Dzienniku Literackim nr 24 z 1864 r.]
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Zdjêcia pochodz¹ z wydawnictwa Das Gesicht Schlesiens
(Landschaft, Volk und Wirtschaft) - Verlag: Alfred Fritzsche,
Buchandlung, Breslau 1 - 1935
1 - pokój w budynku gospodarskim
2 - nauczycielka w stroju ludowym

Turystyczny szlak wiebodzic

ul. Wiejska nr 1.
Dom mieszkalny usytuowany na terenie tak
zwanych Heiligen Gärten  wiêtych Ogrodów, gdzie
znajdowa³y siê stare, nie zamieszka³e domki, które w
XVIII wieku, nale¿a³y do niejakiego Riedla. Rozwiedziona z nim ¿ona Anna Rosina z domu Stanke przyjmuje ten teren i wnosi w wianie drugiemu mê¿owi bednarzowi Johannowi Gottfriedowi Renner. Do domu nale¿a³a wówczas stodo³a i obszerny ogród. Wszystkie te
trzy obiekty w 1779 r. po mierci w³acicielki przesz³y
w posiadanie mydlarza Johanna Gottliba Stolle. Ten¿e
nastêpnie przekazuje w 1784 r. testamentarnie posiad³oæ
Johannie Christiannie z domu Renner, od której drog¹
kupna przej¹³ j¹ w 1810 roku jej szwagier Samuel
Bartsch, protoplasta znanej rodziny garbarzy w wiebodzicach. Nowy w³aciciel burzy stary dom w 1830
roku i buduje nowy ukoñczony w 1832 r. kosztem 4.156
reñskich talarów. Jest to dom zachowany do czasów

dzisiejszych. Nie nale¿y wykluczaæ, ¿e jednak w trakcie
budowy nowego domu zaadaptowano fragmenty starego budynku, na co wskazywa³yby formy sklepieñ wnêtrz
traktu tylnego, na parterze. Na ty³ach domu za³o¿ono
ogród ozdobny. Dom ten zasiedla dwóch synów Samuela  August Wilhelm i Gustaw Friedrich. Po mierci
Samuela Bartscha w 1859 roku, w domu tym pozosta³
August, a Friedrich przenosi siê do domu ojca przy ul.
Kamiennogórskiej 57. Po mierci Augusta Bartscha w
1892 roku dom przechodzi na jego najstarszego syna,
który rozbudowa³ dom w 1895 roku i przekszta³ci³ czêciowo wnêtrze. Z tego czasu pochodzi dobudówka
dwuosiowa, kryta p³askim dachem, zwieñczona bala-

skow¹ attyk¹. Fasada domu nie zostaje jednak naruszona zachowuj¹c kszta³t klasycystyczny. Na parceli tej
znajdowa³ siê swego czasu tak zwany Górny Warsztat
garbarski tej rodziny, wzniesiony w 1870 roku przez
Augusta Wilhelma Bartscha, w 1891 roku znacznie powiêkszony i przebudowany w 1895 roku. W latach dwudziestych XX wieku w domu tym mieci³a siê apteka.
Przypuszczaæ nale¿y, ¿e zajmowa³a ona pomieszczenia
w czêci dobudowanej w 1895 roku jak na to wskazuje
osobne wejcie po schodkach od strony ulicy do wnêtrza tej partii domu. Trudno przes¹dziæ, czy zosta³a ona
tam ulokowana zaraz po rozbudowie domu. Obecnie jest
to dom wielorodzinny, mieszkalny.
Literatura.
E.L.Bartsch, Urkundliche Chronik der Familien Bartsch zu
Striegau, Liegnitz, Jauer, Freiburg. Loschwitz 1899/1900
Zród³o: Studium historyczno - urbanistyczne miasta wiebodzice. Wroc³aw 1991r. Opis udostêpni³ dr Henryk Urbanik.
Zdjêcie Boles³aw Kwiatkowski

Warto zobaczyæ
w kociele w. Piotra i Paw³a
Ambona. Wykonana z drewna polichromowanego, po
1779 roku przez nieznanego autora, w stylu póny barok. Wysokoæ oko³o 3 m. Wykonana na rzucie ko³a,
wsparta na s³upie. U
jej podstawy gzyms z
trzech profilów, ciany kosza z prostok¹tnymi p³ycinami porodku których z³ocona, p³asorzebiona rozetka. Balustrada
schodów prosta, z prostok¹tnymi p³ycinami.
Ca³oæ malowana
olejno.

... kultury
Po zakoñczeniu II wojny wiatowej do naszego miasta nap³ywa³y rzesze nowych
osadników. Nowi mieszkañcy i pierwsi gospodarze miasta przyst¹pili do organizowania w³adzy polskiej w
miecie. Przed pionierami-osadnikami stanê³o wiele wa¿nych zadañ do wykonania, wród nich organizacja ¿ycia w miecie. Zwiêkszaj¹cej siê liczbie mieszkañców w pierwszym rzêdzie zabezpieczono podstawowe potrzeby, którymi by³y: dach nad g³ow¹, praca, uruchomienie urz¹dzeñ gospodarki komunalnej, która wiadczy elementarne us³ugi cz³owiekowi pracy.
Pocz¹tkowe ¿ycie kulturalne ogranicza³o siê do
kina znajduj¹cego siê w Rynku (1945 r.). Potrzeba rozrywki i wype³nienie wolnego czasu po pracy by³a du¿a.
Samorzutnie powstawa³y teatry amatorskie. Najwiêksz¹ popularnoci¹ wród mieszkañców cieszy³ siê teatr
amatorski przy zak³adach Ziemowit (póniejsze Zak³ady Przemys³u Lniarskiego Silena). Rozwijaj¹cy siê
przemys³ sprawi³, ¿e g³ównym odbiorc¹ kultury by³o i
pozosta³o przez wiele lat rodowisko robotnicze. Przyczyni³o siê to do powstania klubów przyzak³adowych,
w których mo¿na by³o prowadziæ bardziej zorganizowan¹ i systematyczn¹ dzia³alnoæ. W styczniu 1947 roku
powstaje klub przy Zak³adach Odzie¿owych (póniejsze Rafio) zlokalizowany przy ul. Kolejowej 9, gdzie
zajmowa³ ca³e I piêtro budynku. (W latach siedemdziesi¹tych klub ten prowadzi³ szereg imprez o zasiêgu
wojewódzkim, m.in.: mistrzostwa kibiców sportowych, olimpiadê wiedzy spo³eczno-politycznej, wojewódzkie biegi zwyciêstwa, gie³dy towarowe itp.).
Pocz¹tkowo dzia³alnoæ klubu mia³a charakter raczej
zamkniêty (dla w³asnej za³ogi), w póniejszej fazie przechodzi³a na dzia³alnoæ otwart¹ dla ogó³u mieszkañców.
Tak te¿ dzia³o siê we wszystkich nowo otwieranych klubach zak³adowych, które organizowa³y siê w nastêpu-

Zapisana w rejestrze zabytków woj. wa³brzyskiego pod nr 3,
kartoteka nr 534.

Okruchy historii
Budynek przy ul. Wolnoci 13 (zdjêcie na str. 4) w którym obecnie ma swoj¹ siedzibê Miejskie Centrum Kultury w okresie przedwojennym by³ tzw. Domem Katolików.
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j¹cej kolejnoci:
- Metalowiec (ul. Wa³brzyska 33) przy Zak³adach
Zmechanizowanego Sprzêtu Domowego PredomTermet  1954 rok.
Klub ten prowadzi³ Orkiestrê Zak³adow¹ i Zespó³
Artystyczny, które uczestniczy³y w roku 1955
(31.07-14.08) w Festiwalu Orkiestr Dêtych i Zespo³ów Artystycznych w Warszawie. W roku 1973 powsta³ tu zespó³ pieni i tañca Liczyrzepa, który
uczestniczy³ w wielu imprezach krajowych i zagranicznych
- W³ókniarz (ul. ¯eromskiego 13-15) przy Zak³adach Przemys³u Lniarskiego Silena  1955 rok
- Ruch (Ciernie 130)  1965 rok
- Reklan (ul. Wolnoci 13) przy Zak³adach Apara-

tury Elektrycznej Mera-Refa  1970 rok
Wentus (pl. Legionów Polskich 1) przy Fabryce
Urz¹dzeñ Klimatyzacyjno  Wentylacyjnych Klimator  1972 rok
- Osiedlowy (o. Sudeckie 10) przy Spó³dzielni
Mieszkaniowej Wiosna i PSS Spo³em  1975
rok
- Gag (Ciernie 11) przy Spó³dzielni Inwalidów Pemal  1976 rok
W roku 1979 (na tym roku koñczy siê opracowanie Urzêdu Miejskiego powiêcone historii kultury
w miecie) wszystkie dzia³aj¹ce kluby zatrudnia³y ogó³em 10 pracowników, którzy realizowali program dzia-
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³alnoci klubów poprzez: organizowanie amatorskich
zespo³ów artystycznych, zespo³owe zajêcia cykliczne w
ko³ach i sekcjach zainteresowañ, kursy jêzyków obcych,
koncerty, spotkania z ciekawymi ludmi, itp.
Jak zaznaczono ju¿ na wstêpie, pierwsz¹ dzia³aj¹c¹ na terenie miasta placówk¹ kulturaln¹ by³o kino
Wolnoæ. Uruchomione zosta³o w 1945 roku. Po piêciu latach dzia³alnoci zosta³o ono zamkniête z powodu
z³ego stanu technicznego budynku, w którym siê mieci³o. Przez okres trzech lat miasto nie posiada³o kina.
Uruchomione w roku 1953 w budynku przy ul. Mickiewicza dzia³a³o do czasu modernizacji tj. do 1965 roku.
Po piêcioletniej przebudowie, zostaje w dniu 19 marca
1970 roku oddane do u¿ytku jako kino kategorii I. Dysponowa³o ono 455 miejscami, daj¹c w latach siedemdziesi¹tych 925 seansów rocznie, z których korzysta³o
oko³o 112 tysiêcy widzów. W roku 1976 kino zosta³o
przesuniête do kategorii zerowej, zyskuj¹c tym samym
mo¿liwoæ prawie natychmiastowych seansów premierowych nowych filmów. Do chwili obecnej (pomimo,
¿e kino jest ju¿ placówka prywatn¹) jego sala widowiskowa wykorzystywana jest do organizowania imprez
ogólnomiejskich
W latach 1956-1973 dzia³a³o w miecie równie¿ drugie kino - W³ókniarz, o 275 miejscach. Zlokalizowane w budynku przy ulicy ¯eromskiego 13-15
by³o zak³adow¹ placówk¹ kultury Zak³adów Przemys³u
Lniarskiego Silena. Jako pierwsze wprowadzi³o do
projekcji filmy szerokoekranowe i by³o bardziej atrakcyjne dla mieszkañców, do czasu oddania do u¿ytku po
modernizacji kina Wolnoæ.
Omawiaj¹c sprawy kultury w miecie trudno
by³oby nie wspomnieæ o placówce, która zajmuje siê
upowszechnianiem muzyki i kszta³ceniem m³odzie¿y w
tym kierunku. T¹ placówk¹ jest powsta³e w 1960 roku
Spo³eczne Ognisko Muzyczne Wa³brzyskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego. Placówka ta do dnia dzisiejszego nie mo¿e doczekaæ siê godnej
siebie siedziby Okres jej dzia³alnoci zaznaczy³ siê du¿ym startem uczniów do szkó³ wy¿szych, a nastêpnie
do pracy w orkiestrach symfonicznych. Uczniowie czêsto bior¹ udzia³ w konkursach muzycznych, odnosz¹c
znacz¹ce sukcesy.
Przez pewien okres czasu dzia³a³y w mieci dwie
orkiestry dête. Pierwsza, utworzona w 1972 roku przy
Zak³adach Termet i druga (50-cio osobowa) utworzona w 1977 roku przy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
dzielnicy Ciernie. Bra³y one udzia³ w wielu wystêpach i
konkursach, obs³ugiwa³y wszystkie imprezy o charakterze ogólnomiejskim, a tak¿e czêsto dawa³y koncerty
niedzielne, najczêciej w parku miejskim. Czar orkiestr
dêtych zosta³ zlikwidowany z prozaicznych powodów
 brak opiekunów (OSP zosta³a rozwi¹zana) i sponsorów. Prywatyzacja ma swoje twarde prawa.
Zdjêcia Liczyrzepy pochodz¹ z Kroniki Zespo³u.
Zdjêcie klubu Reklan: Boles³aw Kwiatkowski

Kronika

Zespo³u
Szkó³ Zawodowych
cz. I
Dzieje Zespo³u Szkó³
Zawodowych w wiebodzicach s¹ obrazem przemian zachodz¹cych na przestrzeni
wielu lat w polskim szkolnictwie zawodowym i przyk³adem starañ o nowoczesn¹
szko³ê oraz powi¹zania jej interesów z potrzebami najbli¿szego rodowiska.
Pocz¹tek istnienia szko³y to Gimnazjum Pañstwowe Pañstwowej Fabryki Mebli w wiebodzicach,
powo³ane na podstawie pisma L.dz. IV-Sz/3034/47 z dnia
27 czerwca 1947 roku, wydanego przez Departament
Kadr Szkolnictwa Zawodowego Ministerstwa Przemys³u i Handlu.
Gimnazjum zajmowa³o budynki pozostaj¹ce pod
zarz¹dem miejskim przy ul. widnickiej
nr 13 i 15. W budynku nr 13 mieci³y siê:
biura, klasy, czêæ warsztatów szkolnych
i w oddzielnym budynku sala gimnastyczna. Budynek nr 15 to internat i kuchnia.
Pierwszym dyrektorem gimnazjum by³ W³adys³aw Wiatrak, a sekretariat prowadzi³ Jan Kaczmarski. Obsada
szko³y sk³ada³a siê: z 8 wyk³adowców,
pomocy biurowej, magazyniera, pracownika fizycznego oraz z 3 pomocy kuchennych.
W roku 1948 przeprowadzono remont budynku szkolnego na sumê 150 tys.
z³, zainstalowano siedem maszyn oraz zakupiono 20 ³aw stolarskich. Natomiast w
roku 1949 dokonano remontu magazynu
materia³ów drzewnych i hali maszyn oraz
malowania budynku szko³y i internatu. Sto³ówka internatu prowadzona by³a od 1 wrzenia 1948 roku, korzysta³o z niej 68 uczniów i 17 pracowników szko³y. Internat posiada³ równie¿ dzia³kê o powierzchni 2 ha ziemi,
na której m³odzie¿ uprawia³a warzywa na potrzeby szkolnej sto³ówki.
W roku 1952 szko³a zosta³a przemianowana na
Zasadnicz¹ Szko³ê Przemys³u Drzewnego Ministerstwa
Przemys³u Lekkiego i Papierniczego, a w roku 1956 sta³a
siê Zasadnicz¹ Szko³¹ Zawodow¹ Ministerstwa Owiaty kierowan¹ przez DOSZ. W latach 1947-56 obowi¹zki dyrektora pe³nili: W³adys³aw Wiatrak, Kazimierz Dynysiewicz, Teodor Krzymañski. W roku 1956 stanowisko dyrektora obejmuje Franciszek Seiffert. Zasadnicza
Szko³a Drzewna w roku 1957 odda³a po³owê swego internatu przy ul. widnickiej (9 sal) dla potrzeb szkol-

nictwa podstawowego, a w zamian otrzyma³a od Orodka
Mechanizacji Rolnictwa ma³y internat na 75 miejsc przy
ul. Pi³sudskiego 25d. Szko³a kszta³ci³a w tym okresie
m³odzie¿ w zawodach stolarza i ko³odzieja.
Kierownikami, którzy jako pierwsi w szczególnie trudnych warunkach gospodarczych zniszczonego
wojn¹ kraju k³adli pierwsze zrêby warsztatów byli: P.
Czy¿ewski, J. Kardasz, M. Mrugacz. Od roku 1955
warsztatami szkolnymi przez wiele lat (do 1981 roku)
kieruje Boles³aw Stypa.
Rok 1958 przynosi now¹ zmianê, a mianowicie: szko³a zostaje w³¹czona do Kuratorium Okrêgu
Szkolnego we Wroc³awiu i zmienia swoj¹ siedzibê,
przyjmuj¹c obiekty u¿ytkowane do tej pory przez Orodek Szkolenia Mechanizacji Rolnictwa w wiebodzicach przy ul. Pi³sudskiego 25. Chocia¿ nowy obiekt nie
by³ w najlepszym stanie, jednak stwarza³ mo¿liwoæ
kompleksowego usytuowania szko³y, warsztatów i internatu w jednym miejscu.
W sk³ad przekazanego obiektu wchodzi³y nastêpuj¹ce budynki: budynek administracyjny, budynki
warsztatowe, budynek sto³ówki z kuchni¹, pralni¹ i kot³owni¹, budynek szko³y, dwa budynki internatowe oraz budynek mieszkalny i budynki gospodarcze takie
jak: gara¿e, chlewnia, kunia. Szko³a po osiedleniu siê w tych pomieszczeniach i dokonaniu przy du¿ym
wysi³ku organizacyjnym i wk³adzie
finansowym najkonieczniejszych
adaptacji, posiada³a ju¿ dobr¹ bazê
materialn¹, rozszerzaj¹c kierunki
kszta³cenia w zawodach: tapicer i stolarz meblowy.
Baza szko³y wymaga³a jednak
w dalszym ci¹gu modernizacji i unowoczenieñ, tym bardziej, ¿e obiekt
by³ rozleg³y i sk³ada³ siê z kilku budynków, w ka¿dym z nich trzeba by³o
co naprawiæ, wymieniæ lub przebudowaæ. Wykonano wówczas wiele prac remontowych
w budynkach i na terenie szko³y. Warsztaty wyposa¿ono w suszarniê do suszenia tarcicy a urz¹dzenia mechaniczne zabezpieczono w odpowiednie os³ony. Internat
zaczêto uzupe³niaæ w nowy sprzêt: wymieniono sienniki na materace, zakupiono szafy, taborety itp. W szkole
przyst¹piono do urz¹dzania klasopracowni: najpierw rysunku zawodowego, a potem fizyki, du¿y wk³ad w³o¿yli nauczyciele tych przedmiotów Stanis³aw Stolarczyk i
Stanis³aw Bêben.
Od wrzenia 1957 roku cykl szkoleniowy wyd³u¿a siê z dwóch do trzech lat. Pracê dydaktyczno-wychowawcz¹ doskonal¹ i dostosowuj¹ do bie¿¹cych wymagañ warsztaty szkolne. W tym czasie stanowisko starszego technologa w warsztatach obejmuje Szczepan
Skibicki.
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W roku 1962 szko³a posiada³a wydzia³y: stolarsko-tapicerski z w³asnymi warsztatami oraz wydzia³ dla
pracuj¹cych o kierunku metalowym z nauk¹ zawodu w
5 miejscowych zak³adach pracy. Szko³a prowadzi³a równie¿ filiê wydzia³u dla pracuj¹cych w rodzie l¹skiej o
2 klasach. W sumie w szkole pobiera³o naukê 560
uczniów w 17 oddzia³ach. W budynku szko³y prowadzi³y równie¿ zajêcia filie: Technikum dla Pracuj¹cych
z Wa³brzycha o 2 klasach mechaniczno-elektrycznych,
Technikum dla Pracuj¹cych ze widnicy o specjalnoci
technologii drewna oraz Przyzak³adowa Szko³a dla Pracuj¹cych - Odzie¿owa o 2 klasach. Od l stycznia 1962 r.
szko³a prowadzi kursy dokszta³caj¹ce dla m³odzie¿y ze
szkó³ dla pracuj¹cych
typu
drzewnego i innych.
Szko³a
posiada³a wówczas 10 sal lekcyjnych i 126
stanowisk pracy
w warsztatach
szkolnych. Iloæ
pomieszczeñ
szko³y w stosunku do potrzeb
by³a stanowczo
za ma³a. Budynek szkolny by³
wykorzystywany na pe³ne dwie
zmiany. O wiele lepsz¹ sytuacjê posiada³y warsztaty
szkolne, aczkolwiek równie¿ brakowa³o niektórych pomieszczeñ, tym niemniej wyposa¿enie w obrabiarki i
urz¹dzenia by³o dobre i zaliczane do przoduj¹cych w
skali kraju. Oddzia³ywa³o to dodatnio na poziom nauczania praktycznej nauki zawodu, a tak¿e na jakoæ wykonywanych mebli szkolnych.
Szko³a zatrudnia³a wówczas 31 nauczycieli, w tym 14
do nauczania przedmiotów teoretycznych, 13 nauczycieli zawodu i 4 wychowawców internatu. Do wyró¿niaj¹cych siê sumienn¹ prac¹ nauczycieli w tym okresie
mo¿na zaliczyæ:
mgr Zbigniewa Malca, mgr in¿. Lucjana Wolskiego, Ob.
Stanis³awa Kulkê, mgr Adama Czemerysa, J. Kardasza.
Franciszka Kañdu³ê, Teodora Nowaka, Franciszka Webera.

Lata 60 - te

ul. Graniczna

ul. T. Kociuszki

ul. Henryka Sienkiewicza
kolejne zdjêcie z przebudowy

Widok z ulicy Wiejskiej w kierunku ulicy Szkolnej.

Zdjêcia: Boles³aw Kwiatkowski
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Pomys³, sk³ad i wykonanie: Adam Rubnikowicz (ze zbiorów w³asnych i udostêpnionych)
Korekta: Robert Sysa
Stale wspó³pracuj¹: Boles³aw Kwiatkowski (zdjêcia), Edward Ha³da.
Podziêkowania dla wszystkich którzy udostêpnili swoje zbiory.
Kontakt e-mail: adamr@pnet.pl Tel. (kom) 0-602-380-483 Przedruk mo¿liwy po podaniu ród³a

