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W tym numerze:

1763 W styczniu tego roku 1 kwarta piwa kosztowa³a
3-4 Sgr, 1 jajko 1 i 1/2 Sgr, 1 marca 1 korzec ziarna 14
talarów 20 Sgr kosztowa³, 1 funt wo³owiny 6 Sgr - ceny
te wszystkie podane jednak s¹ w tej mniej warto�ciowej
monecie.

W tym roku zmar³ katolicki kantor Franciszek
Wolf i jego zast¹pi³ kantor Dominicus Kittner. Rekto-
rem ewangelickiej szko³y, w miejsce przeniesionego do
Szczawna rektora Thiema mia³ zosta³ George Friedrich
Richter. Nie doczeka³ on jednak swojej nominacji w
�wiebodzicach, poniewa¿ on ju¿ jesieni¹ wakuj¹ce sta-
nowisko pastora w Rudelstadt otrzyma³. Odszed³ st¹d
w maju 1764 roku i ¿y³ a¿ do roku 1789, kiedy to zmar³
w wieku 57 lat.

Kiedy z Hubertsburg dotar³a do �wiebodzic
wiadomo�æ o zawarciu pokoju, tak jak wszêdzie zapa-
nowa³a tu ogromna rado�æ. Ludzie mieli nadziejê na d³u¿-
szy okres spokojnego czasu. Teatr dzia³añ wojennych,
który rozgrywa³ siê w tutejszej okolicy przez 4 lata spra-
wi³, ¿e zbo¿a na polach by³y tratowane przez ¿o³nierzy i
o ¿adnych ¿niwach nie mog³o byæ mowy. Stodo³y sta³y
puste, ogromne po³acie ziemi nie dawa³y ¿adnego plo-
nu, bardzo wiele budynków uszkodzonych, byd³o zdzie-
si¹tkowane, drzewa owocowe wyciête i spalone. Teraz
nasta³ g³ód i dro¿yzna. Zaczê³o siê z³e traktowanie lud-
no�ci przez króla, który rozkaza³ wie�niakom nawet zbo-
¿e przeznaczone na zasiewy zabieraæ. Brak koni poci¹-
gowych by³ ³agodzony koñmi pochodz¹cymi z kilku roz-
wi¹zanych regimentów kawalerii i kompanii artyleryj-
skich. Ale konie te mog³y byæ u¿ywane do chwili zaist-
nienia w wojsku tzw. �wy¿szej konieczno�ci�. W twier-
dzach by³y sprzedawane jeszcze pochodz¹ce z zapasów
m¹ka, kasza, kasza per³owa, groch itp. tak, ¿e ³agodzi³o

ul. Gen. W³adys³awa Sikorskiego 43.

Budynek dawnej kliniki po³o¿niczej (?) z lat 90-
tych XIX wieku, nawi¹zuj¹cy swoj¹ architektur¹ do neo-
gotyku angielskiego. Pod koniec XIX wieku lub na po-
cz¹tku XX wieku budynek skanalizowano. Podczas dzia-
³añ wojennych budynek uleg³ czê�ciowemu uszkodze-
niu. Do budynku mieszkalnego przytyka budynek, pier-
wotnie mieszcz¹cy stajnie, w latach 30-tych XX wieku
przebudowano go na mieszkalny. Prawdopodobnie od
oko³o 1890 roku do roku 1928 budynek wraz z otacza-
j¹cym go terenem nale¿a³ do rodziny Jana Mikulicza �
Radeckiego. Jan Mikulicz � Radecki (ur. 1850 � zm.
1905) chirurg, twórca nowoczesnej chirurgii, profesor
wielu uniwersytetów, by³ od 1890 roku profesorem Uni-
wersytetu Wroc³awskiego i prawdopodobnie tê datê na-
le¿y uznaæ za pocz¹tek jego pobytu w �wiebodzicach �
Pe³cznicy, z kolei wiadomo, ¿e w 1928 roku rodzina
profesora wyjecha³a ze �wiebodzic. Obecnie budynek
wraz z przylegaj¹cym do niego parkiem i ³¹kami (1,70
ha) jest w dalszym ci¹gu prywatn¹ w³asno�ci¹. Budy-
nek wolno stoj¹cy, kalenicowy, nad rzek¹ Pe³cznic¹, na
lekko wznosz¹cym siê terenie i dodatkowo usypanej
sztucznie terasie, mocno odsuniêty od ulicy; na teren
posesji mo¿na siê dostaæ nieutwardzon¹ drog¹ przy ele-
wacji wschodniej, lub brukowan¹ drog¹, która odcho-
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to najtragiczniejsz¹ sytuacjê wynik³¹ z braku ¿ywno�ci.
13 marca og³oszone zosta³o �wiêto pokoju, i

mieszczanie otrzymali z magistratu nakaz jego �wiêto-
wania i odpowiedniego przygotowania siê do jego ob-
chodów. 12 marca, w sobotê, miêdzy godzin¹ 1 a 2 po
po³udniu uderzono we
wszystkie dzwony a w
ko�ciele ewangelickim
pastor Kleiner, przy o³-
tarzu wyg³osi³ odpo-
wiednie kazanie i kil-
ka pie�ni pochwalnych
i dziêkczynnych od-
�piewano. Tekst do ka-
zania oparty by³ na 4
Mos. 11.18. W niedzie-
lê o �wicie na wie¿y
ko�cio³a, pie�ñ poran-
ka, specjalnie na ten
dzieñ napisana, i jesz-
cze kilka innych pie�ni,
przy wtórze puzonów,
przez uczni szko³y
ewangelickiej by³o od�piewanych Z dzia³a ustawionego
poza miastem oddano wystrza³, a od godziny 8 do 9 bito
w dzwony. Tymczasem na ratuszu zbiera³a siê starszy-
zna cechowa, cz³onkowie magistratu, kolegium ko�ciel-
ne, ³awnicy, przysiêgli i inni miejscy urzêdnicy. Dzieci
ze szko³y ewangelickiej zbierali siê w pokojach nauczy-
cielskich a wszyscy inni ludzie, którzy nie brali udzia³u
w uroczysto�ciach, gromadzili siê w ko�ciele. Gdy za-
koñczy³o siê bicie w dzwony, ewangelickie duchowieñ-
stwo, dzieci szkolne i cz³onkowie cechów przyszli pod
ratusz, gdzie pokój by³ og³oszony. Wtedy sz³a procesja
do ko�cio³a w nastêpuj¹cym porz¹dku: dzieci szkolne
(dziewczynki mia³y zielone wst¹¿ki i wianki na g³owach,
ch³opcy zielone wst¹¿ki i kokardy. Wszyscy zgodnie z
ówczesnym zwyczajem upudrowani), duchowieñstwo,
magistrat, kolegium ko�cielne, ³awnicy i przysiêgli, star-
szyzna cechowa, cz³onkowie cechów.
Wchodz¹cym do ko�cio³a towarzyszy³y bêbny i gra na
tr¹bach a przy tym wszystkim �piewana by³a pie�ñ �Oto
nadszed³ dzieñ pañski�. Przedstawiciele w³adz i urzêd-
nicy zajêli miejsca ko³o o³tarza, chór od�piewa³ Kyrie a
nastêpnie Gloria. Z pierwszymi s³owami tej pie�ni, na
dany znak wystrzelono z ustawionego poza miastem
dzia³a. M³odzie¿ miejska i obecni tu ¿o³nierze strzelali z
broni posiadanej przez ¿o³nierzy. W ko�ciele tym cza-
sem by³a wystawiana kantata, przygotowana specjalnie
na to �wiêto pokoju. Po od�piewaniu pie�ni dziêkczyn-
nych i pochwalnych, i odmówieniu aktów wiary, wszed³
pastor Kleiner na ambonê i wyg³osi³ kazanie w oparciu
o tekst psalmu 29.10.11. Po zakoñczeniu kazania, od-
mówiono modlitwê pokoju, przy której wszyscy uczest-
nicy uroczysto�ci padli na kolana. Nastêpnie zaintono-
wano Te Deum, które z tysi¹c osób �piewa³o. Przy tym,

znajduj¹cy siê przed miastem ¿o³nierze i mieszczanie
oddawali salwy z broni. W nieszporach równie¿ miesz-
czanie brali bardzo liczny udzia³. Od 4 do 5 godziny po
po³udniu z wie¿y ko�cielnej równie¿ muzykowano, przy
tym od�piewana by³a równie¿ napisana na ten dzieñ pie�ñ

wieczoru. Podczas
wieczornego bicia we
wszystkie dzwony,
równie¿ salwa armat-
nia by³a oddawana i
tym zakoñczone zo-
sta³y obchody dnia.
Kiedy zapad³ mrok,
bêbnami i tr¹bami
dano znak do ilumi-
nacji, której wspania-
³o�æ by³a  nie do opi-
sania. Wieczorem w
mie�cie by³o bardzo
wielu wysoko posta-
wionych osobisto�ci
jak i wie�niaków. Ci
pierwsi zapewniali, ¿e

tak wspania³ej iluminacji w ma³ym miasteczku nie spo-
dziewali siê. Przez ca³¹ noc s³ychaæ by³o zawo³ania ra-
do�ci �Niech ¿yje król! Niech ¿yj¹ wszyscy pruscy pod-
dani króla!� Do tego w pewnych odstêpach czasu grzmia-
³o dzia³o ustawione przed miastem i tak zakoñczy³o siê
�wiebodzickie �wiêto pokoju.

W tym roku ewangelickie kolegium ko�cielne
sk³ada³o siê z nastêpuj¹cych osób:
1. Dr Ernst Gottlieb Kretschmer - burmistrz miasta,
2. Gottfried Matiller - notariusz,
3. Johann Georg Laube - senator i wójt miasta,
4. Johann Christ. Seidel - schöppenmeister,*
5. Heinrich Seidel i Georg Baumart - handlowcy.
Podczas wojny dom kamienio³omu zosta³ zniszczony i
dlatego na tym samym miejscu przy stawie, w tym roku
rozpoczêto budowê nowego.
W miejsce proboszcza Scholza, który odszed³ ze
�wiebodzic, jesieni¹ tego roku przyszed³ kurator z Peter-
witz ko³o Jawora Carolus Thamm. W tym roku umar³ w
Cierniach nauczyciel szkolny Haselbach i na jego miejsce
zosta³ powo³any nauczyciel szkolny Christoph Kulms z
Thomasdorf, który w nastêpnym roku obj¹³ swoj¹
posadê. W Pe³cznicy zmar³ nauczyciel szkolny Rückner,
a poniewa¿ tam pozosta³o tylko oko³o 12-20 dzieci
szkolnych, podczas gdy przed wojn¹ siedmioletni¹ by³o
ich oko³o 80, tymczasowo obowi¹zki nauczyciela przej¹³
Johann Gottlob Zindler.
1764 Miejsce rektora Richtera zaj¹³ pan Johann Gotlob
Elter urodzony w Grätz ko³o �widnicy 9 lipca 1736 roku.
Swoje kazanie inauguracyjne wyg³osi³ w niedzielê
Exaudi. 14 lutego zmar³ burmistrz miasta dr
E.G.Kretschmer i jego nastêpc¹ zosta³ mianowany
Camerarius Johann Friedrich Kretschmer. On by³ tak¿e
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urodzony w �wiebodzicach i by³ synem tego¿ zmar³ego,
radcy miasta i w³a�ciciela folwarku Kretschmera.

Pozosta³e w wyniku wojny siedmioletniej d³ugi
wojenne miasta w wysoko�ci 30.000 Rth (w starych
�z³ych� pieni¹dzach) by³y teraz znacznie mniejsze i
wynosi³y 13.100 Rth, w nowych �dobrych� pieni¹dzach,
które w tym roku wprowadzono do obiegu. Sp³ata ich
trwa³a 6 i 1/4 roku, pocz¹wszy od dnia 1 stycznia 1765
roku.

9 grudnia w Cierniach zmar³ nauczyciel szkolny
Kulms. Jego miejsce zaj¹³ Siegmund Gottlieb Hanke,
który przyst¹pi³ do urzêdowania w dniu 23 lutego 1765
roku. On by³ przedtem nauczycielem  szkolnym w Barts-
dorf.

W Pe³cznicy, gdzie prawdopodobnie znowu
zaczê³o przybywaæ dzieci szkolnych zosta³ ponownie
zatrudniony nauczyciel. Zosta³ nim Johann Gottfried
Frey, urodzony 18 kwietnia 1725 roku w Kammelwitz
ko³o Wohlau, który w latach 1743-1764 by³
nauczycielem w Adelsbach i Liebersdorf. Swoje
urzêdowanie w Pe³cznicy rozpocz¹³ w dniu 5
pa�dziernika.
1765 Panna von Commerstädt, która w tym roku 18
czerwca zmar³a, przekaza³a testamentem kapita³ w
wysoko�ci 1000 guldenów, z oprocentowania którego
czê�ciowo op³ata za naukê w szkole dzieci biednych by³a
finansowana, a czê�ciowo potrzebne ksi¹¿ki dla szko³y
ewangelickiej by³y zakupione. Pó�niej by³a postawiona
szafa w pokoju nauczycieli pierwszej klasy ch³opiêcej,
do przechowywania dostarczonego ksiêgozbioru.
1766 Na pocz¹tku wrze�nia rozebrano pewne stare
budynki, aby wybudowaæ mieszkanie dla pastora.
Rozpoczêto budowê jednego nowego budynku, lecz
budowa z nieznanej przyczyny zosta³a przerwana i
budynek by³ gotowy dopiero w 1770 roku.
1767 1 lutego, kwadrans przed dwunast¹ w po³udnie,
zmar³ pastor Kleiner w wieku 75 lat i 2 miesiêcy. Pogrzeb
jego odby³ siê 4 lutego, zosta³ pochowany przed o³tarzem
stoj¹cego wówczas w rynku ko�cio³a. Mowê pogrzebow¹
wyg³osi³ rektor Elter (który w nied³ugim czasie potem
sam zosta³ pastorem) wg £ukasza 2,29,30. Wdowa po
pastorze Kleinerze, jak to by³o w zwyczaju, pó³ roku
jeszcze pobiera³a dochody. Vacat na stanowisku rektora
otrzyma³ kandydat Johann Christoph Guder. Poniewa¿
on jednak by³ chorowity i istnia³y obawy, ¿e jego g³os
bêdzie zbyt s³aby, po odbytych kazaniach próbnych,
stanowisko to jednak otrzyma³ drugi kandydat Georg
Sigismund Siegroth, który dot¹d by³ ochmistrzem u pana
Czetriza we wsi Seitendorf. Ten ostatni urodzony by³
23 czerwca 1739 roku w Lauterbach opodal Bolkowa, a
do �wiebodzic przyby³ w pocz¹tkach pa�dziernika.
7 pa�dziernika znaleziono w tzw. szczê�liwych ogrodach
przed bram¹ wy¿sz¹, w ziemi tzw. Brakteaten (Monety
ze srebrnej blachy z nieforemnymi obrazami, które tylko
na powierzchni stemplowane (T³oczone) by³y, a druga
strona monety by³a pusta (g³adka).

1768 22 kwietnia urodzi³ siê w Ksi¹¿u hrabia pañstwowy
Hanns Heinrich VI Hochberg.

12 czerwca, w drug¹ niedzielê po Trinit* pastor
Elter przez radcê konsystorskiego Honera ze �widnicy
by³ wprowadzony na urz¹d, a dzieñ pó�niej, w
poniedzia³ek 13 czerwca tak¿e rektor Siegroth. W tym
roku jako dzwonnik przy ko�ciele ewangelickim
zatrudniony zosta³ Johann Heinrich Prinke.
1769 Pewien Gottlieb Böhm z Salzbrunn przez
tutejszego kata Wachsmanna zosta³ �ciêty, poniewa¿ on
26 kwietnia 1768 roku, 14 letni¹ córkê kamieniarza
Brücknera z Herzogswaldau, która mu drogê wskaza³a,
w lesie scyzorykiem zamordowa³.

W tym roku umar³ dotychczasowy burmistrz
policji Heinrichs i ten urz¹d otrzyma³ pisarz obwodu
Reichenbachsche Johann Christoph Böhm. Organy w
ko�ciele ewangelickim by³y ju¿ tak wyeksploatowane,
¿e wymaga³y natychmiastowej znacznej naprawy.
Budowniczy organów Edelmann z Greifenberg, z którym
umowa na ten remont zosta³a zawarta, za¿¹da³ za to
oprócz zakwaterowania i wy¿ywienia 36 Rth i
pomocnika potrzebnego do wykonania pracy.
1770 21 pa�dziernika umar³ organista Lange i jego
nastêpc¹ zosta³ Georg Friedrich Kappler, rodem z
Dorothenthal ko³o Peterswaldau. W tym roku czeladnicy
szewscy darowali ko�cio³owi ewangelickiemu zestaw
puzonów z warunkiem, ¿e w Zielone �wi¹tki gra tych
puzonów bêdzie towarzyszyæ �piewom ko�cielnym.
Tak¿e w tym roku rozpoczêto malowanie ko�cio³a, które
przeci¹gnê³o siê na ca³y nastêpny rok.

17 kwietnia, we wtorek po Wielkanocy,
b³ogos³awi³ tu swoim rodzicom w 50-cio lecie po¿ycia
ma³¿eñskiego, magister Johann Heinrich Scholz
ówczesny pastor we wsi Langwaltersdorf. Jego ojcem
by³ Johann Heinrich Scholz rodem z Flinsberg,
mieszczanin i ober¿ysta ze �wiebodzic, a matk¹ córka
Heinricha Mantela, starszego cechu krawieckiego. Ma-
gister Scholz w mowie wyg³oszonej na tê okoliczno�æ
cytowa³: 1 Samuela.7,12.
1771 Oko³o �w. Jana ukoñczono budowê domu dla
pastora, do którego on siê wprowadzi³. W pi¹tek, 6
grudnia wieczorem spali³ siê zupe³nie w przedmie�ciu
wy¿szym dom Gottlioba Kuhlow.
1772 15 stycznia w ko�ciele ewangelickim zosta³
ochrzczony ¿yd Isaak Löbel. Kiedy on od pastora Eltera
chrze�cijañskie nauki otrzyma³, otrzyma³ równie¿ nowe
imiona i nazwisko - Friedrich Gottlieb Leberecht. On
o¿eni³ siê z wdow¹ Florich, tu urodzon¹, ale ma³¿eñstwo
jednak w roku 1778 rozpad³o siê.

11 pa�dziernika wprowadzi³ siê rektor do dwóch
izb na parterze budynku parafialnego. Otrzyma³ ponadto
jeszcze izbê boczn¹, musia³ jednak, poniewa¿ piwnica
nie mog³a byæ przydzielona, ograniczyæ siê tylko do tych
pomieszczeñ.

* - wyrazy nieprzet³umaczalne
Panorama miasta z I po³. XVIIIw. rys. A. Schefflera
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POCZTÓWKI
�L¥SKIE

Trudno powiedzieæ, kiedy pojawi³a siê pierw-
sza ilustrowana kartka pocztowa. Wiele osób i pañstw
ro�ci sobie pretensje do pierwszeñstwa, ale wobec bra-
ku jednoznacznych dowodów mo¿na jedynie przyj¹æ,
¿e pierwsze ilustrowane pocztówki pojawi³y siê na pew-
no po 1870 r. Byæ mo¿e by³a ni¹ kartka patriotyczno-
propagandowa Petera Manojloviæa z 1871 r. Pierwsze
pocztówki wykonane by³y technikami graficznymi, a
wiêc by³y to barwne, czasem czarno -bia³e, lito- lub chro-
molitografie, rzadziej staloryty, miedzioryty b¹d� drze-
woryty. Pó�niej wprowadzono techniki reprodukcyjne:
od 1879 r. �wiat³odrukowe, od 1900 r. autochromiê i
autotypiê, po roku 1904 offsetowe. Na prze³omie XIX i
XX w. zaczêto wykorzystywaæ fotografiê.

Byæ mo¿e najstarsz¹ pocztówk¹ �l¹sk¹ jest wi-
dokówka wys³ana 23 lipca 1873 r. z agencji pocztowej
na �nie¿ce. Nie by³a to jeszcze wprawdzie typowa wi-
dokówka, ale na stronie adresowej umieszczono nie-

wielk¹ ilustracjê, przedstawiaj¹c¹ �nie¿kê ze schroni-
skami �l¹skim i czeskim oraz kaplic¹ �w. Wawrzyñca.
Z czasem ilustracjê powiêkszono do ca³ej strony. Jak na
ówczesne czasy wysy³ano ze �nie¿ki du¿e ilo�ci pocz-
tówek. Tak np. w ca³ym sezonie 1885 r. wys³ano ich
oko³o 25 tys., w 1887 r. 40 443, a w 1889 r. (od 25 maja
do 20 wrze�nia) wysz³o ich oko³o 35 tys. - najwiêcej w
pierwszy dzieñ Zielonych �wi¹tek, bo a¿ 1236.

Na �l¹sku, jak w ca³ej Europie, wydawano ol-
brzymie ilo�ci ró¿norodnych pocztówek, zw³aszcza na
prze³omie XIX i XX w. Nie sposób wyliczyæ choæby
czê�ci wydawców czy nak³adców, w�ród nich by³y bo-
wiem nie tylko profesjonalne firmy, ale tak¿e w³a�ci-
ciele pensjonatów, hoteli, gospód, ró¿norodne zwi¹zki
i stowarzyszenia, ko�cio³y i klasztory. W ka¿dej niemal
wiêkszej wiosce znalaz³ siê kto�, kto wyda³ w³asnym
nak³adem pocztówkê, przedstawiaj¹c¹ najczê�ciej
gospodê (w³asno�æ nak³adcy), ko�ció³, pa³ac, widoczek
ogólny.

Bardzo znanym na ca³ym �l¹sku wydawnic-
twem by³a firma Hermanna Adama w �wiebodzicach,

której produkcja
nie ogranicza³a
siê do najbli¿-
szych okolic, ale
obejmowa³a ca³y
�l¹sk.

Na prze-
³omie XIX i XX
w. o nowych
p o c z t ó w k a c h
informowa³a na
bie¿¹co prasa, pi-
sz¹c, jakie moty-
wy znalaz³y siê
na widokówce,
czyjego autor-
stwa s¹ zdjêcia
czy reprodukcje
malarstwa, reklamuj¹c jednocze�nie wydawnictwo. Wy-
dawcy natychmiast reagowali na wa¿ne, bie¿¹ce wy-
darzenia. Tak wiêc ju¿ przed 12 sierpnia 1897 r. pojawi-
³y siê na rynku kartki pocztowe z powodzi, jaka nawie-
dzi³a Karkonosze na prze³omie lipca i sierpnia. Podob-
nie w 1926 r., kiedy 17 czerwca wody Bobru przelewa³y
siê przez boczn¹ estakadê zapory w Pilchowicach,
uwieczni³a to na pocztówce firma Maxa Umlaufa z Je-
leniej Góry. �l¹skie wydawnictwa zajmuj¹ce siê
pocztówkami dokumentowa³y tak¿e bie¿¹ce wydarze-
nia bardziej �egzotyczne�. Tak wiêc w czasie I wojny
�wiatowej Edward Hartmann z O³drzychowic K³odz-
kich wydal pocztówkê przedstawiaj¹ca rosyjskich ucie-
kinierów.

ul. Wiejska 1 - dom Adama Hermanna i jednocze�nie szero-
ko znane wydawnictwo - drukarnia widokówek.

Rozdzia³ z ksi¹¿ki Romualda M. £uczyñskiego �Tropami
�l¹skiego dziedzictwa� - udostêpnionej przez Pani¹ Mariê
Palichleb.
Widokówki ze zbiorów Pana Edwarda Ha³dasia.
Zdjêcie drukarni ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wroc³awiu.



5

Muzeum Bismarcka znajduje siê w starym dwor-
ku wiejskim - �Alten Landhaus� w Friedrichsruh ko³o
Sachsenwald.
W Friedrichsruh kanclerz - ksi¹¿ê Otto von Bismarck
(ur. 01.04.1815 r.), po przej�ciu w stan spoczynku, za-
mieszka³ na sta³e od roku 1871 i tu tak¿e spêdzi³ ostatnie
lata swojego ¿ycia - zmar³ w roku 1898.
Ju¿ w 1927 roku z piêknego maj¹tku rodowego przenie-
siono obrazy do muzeum �Alten Landhaus� i udostêp-
niono zwiedzaj¹cym. Pó�niej zbiory przeniesiono do stajni
dworskiej, gdzie mo¿na je by³o ogl¹daæ a¿ do zbombar-
dowania zamku w dniu 29 kwietnia 1945 r.
W grudniu 1951 r. Muzeum Bismarcka otworzy³o zno-
wu swoje podwoje w �Alten Landhaus�. Wypielêgnowa-
ne, przestrzenne i prze-
�wietlone pomiesz-
czenia stanowi¹
miejsce ekspozycji
pami¹tek po ksiêciu
Otto von Bismarc-
ku. W zbiorach
znajduj¹ siê wszyst-
kie historyczne pa-
mi¹tki zwi¹zane z
jego ¿yciem, zarów-
no w czasie wojny
jak i pokoju. Sa tam:
obraz Franza von
Lanbasch, orygina³
�Odezwy cesarskiej�
Antona von Wernera,
listy, dokumenty,
nadania obywatelstwa
honorowego szere-
gu miast, kase-
ty, szka-
t u ³ k i ,
c e n n a
porcela-
na i po-
darunki z ró¿nych stron �wiata. Gabinet do pracy ksiêcia
Bismarcka, którego ca³e wyposa¿enie ze zbombardowa-
nego zamku zosta³o ocalone, tu w muzeum wiernie od-
tworzono. Wiele historycznych obrazów i fotografii daje
pogl¹d na minion¹ epokê Bismarcka. Nas, �wiebodzi-
czan, to muzeum przede wszystkim interesowaæ mo¿e z
jednego powodu, otó¿ w holu wiod¹cym do muzeum
zwiedzaj¹cy mog¹ podziwiaæ jeden z najpiêkniejszych
zegarów, który firma Gustawa Beckera ze �wiebodzic
ofiarowa³a kanclerzowi.

Zdjêcie zegara z Muzeum Bismarcka udostêpni³a Pani Ró¿a
Stolarczyk.

dzi od drogi g³ównej i prowadzi wzd³u¿ Pe³cznicy do
bramy i dalej na podjazd przed g³ówne wej�cie; pier-
wotnie istnia³a jeszcze jedna droga usytuowana na ty-
³ach posesji (obecnie w tym miejscu wybudowano osie-
dle domków jednorodzinnych). Budynek murowany z
ceg³y; (cokó³ murowany z kamienia) tynkowany, dwu-
traktowy, dwukondygnacyjny z dodatkow¹ kondygna-
cj¹ mieszkaln¹ w partii poddasza i piwnicami usytuowa-
nymi prawie na powierzchni gruntu, dach dwuspadowy,
kryty dachówk¹ ceramiczn¹. Budynek za³o¿ony na pla-
nie prostok¹ta, z dwoma gankami i ryzalitem mieszcz¹-
cym pion sanitarny, przy elewacji ogrodowej. Do czê�ci
elewacji bocznej wschodniej przytyka dwukondygnacyj-
ny mieszkalny budynek (dawne stajnie), znacznie ni¿-
szy od budynku g³ównego, kryty ozdobnym dwuspado-
wym ceramicznym dachem, którego kalenica jest rów-
noleg³a do kalenicy budynku g³ównego. W po³aci da-
chu od frontu drewniana facjata.
W elewacji bocznej ryzalitu mieszcz¹cego pion sanitar-
ny wmurowany jest owalny medalion z p³askorze�b¹
wyobra¿aj¹c¹ dziecko owiniête pieluszk¹. Przed elewa-
cj¹ ogrodow¹ trawnik i klomb, a dalej rozleg³y niefor-
mowany park ³¹cz¹cy siê z kompleksem le�nym pora-
staj¹cym wzgórza wokó³ Zamku Ksi¹¿. Przewa¿aj¹ tu
drzewa li�ciaste: lipy, klony, buki, dêby.
Budynek podpiwniczony, piwnice posiadaj¹ g³adkie su-
fity, schody jednobiegowe murowane. W budynku znaj-
duj¹ siê dwie klatki schodowe: g³ówna usytuowana w
trakcie ogrodowym, w obszernym holu. Schody trój-
biegowe wokó³ duszy, drewniane, balustrada metalowa
kuta. �ciany holu dekorowane s¹ malowanymi bonia-
mi, sufit ozdabia plafon pokryty dekoracj¹ ro�linn¹.
Pokoje w trakcie frontowym u³o¿one s¹ w amfiladzie,
niektóre s¹ przedzielone �ciankami dzia³owymi. Druga
klatka schodowa przeznaczona dla s³u¿by równie¿ usy-
tuowana w trakcie ogrodowym, czê�ciowo w ryzalicie,
schody drewniane, zabiegowe, balustrada tralkowa jed-
nolalkowa.
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Skradli konie. (Gazeta Robotnicza z dnia 31 stycznia)
Jan Górniak ze �wiebodzic wspólnie z Micha³em Mirg¹
skradli Piotrowi Bry³kowskiemu z Krzelkowa (powiat
z¹bkowicki) dwa konie, warto�ci 20.000 z³otych.
Transmisje do lamusa. (Gazeta Robotnicza z dnia 26
marca)
Zak³ady Lniarskie w �wiebodzicach modernizuj¹ siê.
Demontuje siê w halach fabrycznych przestarza³y sys-
tem porusznia maszyn przy pomocy transmisji paso-
wych. W �przêdzalni mokrej� zainstalowano ju¿ silniki
elektryczne przy ka¿dej maszynie. Zlikwidowano tak¿e
transmisje w oddzia³ach przygotowawczych przy 62 ci¹-
garkach i niedoprzêdzarkach.
Zmiany te przyczyni³y siê do poprawy warunków bhp i
osi¹gniêcia oszczêdno�ci na energii elektrycznej. Do
1965 roku zlikwiduje siê w fabryce napêd transmisyjny
na zgrzeblarkach i motakach.
Czy wiecie, ¿e... (Gazeta Robotnicza z dnia 8 maja)
�wiebodzice s¹ jedynym w powiecie �widnickim mia-
stem, gdzie na sta³e osiedli³o siê wiele rodzin cygañ-
skich. Doro�li pracuj¹ w miejscowych fabrykach, dzie-
ci chodz¹ do szkó³ podstawowych i �rednich.
15 dobrych lat biblioteki w �wiebodzicach. (Gazeta
Robotnicza z dnia 2 lipca).
W tym roku Biblioteka Miejska w �wiebodzicach ob-
chodzi swoje 15-lecie. Nie dysponuje wprawdzie ani
efektownym lokalem, ani wielkim ksiêgozbiorem, ale
jest lubiana, odwiedzana, dobrze s³u¿y swoim czytelni-
kom. Oprócz wypo¿yczalni (8.000 tomów, 2 tysi¹ce sta-
³ych czytelników) i czytelni w centrum miasta, prowa-
dzi tak¿e filie biblioteki w Pe³cznicy oraz w Hotelu
Miejskim i oddzia³ dzieciêcy na ul. Mariana Buczka.
Jak ju¿ powiedzieli�my biblioteka, która od 15 lat kie-
ruje ob. Klara Lis - ma wielu czytelników, ma równie¿ i
liczne ko³o przyjació³ biblioteki, którzy wspieraj¹ j¹ swy-
mi sk³adkami, pomagaj¹ personelowi w oprawianiu ksi¹-
¿ek, ich katalogowaniu itp. ...
Ju¿ samodzielne (Gazeta Robotnicza z dnia 8 lipca)
3 lipca by³ uroczystym dniem dla za³ogi Wytwórni Urz¹-
dzeñ Klimatyzacyjnych �Klimor� w �wiebodzicach. W
tym dniu bowiem og³oszono zak³ad jako samodzielne
przedsiêbiorstwo przemys³owe, które dotychczas by³o
oddzia³em warszawskiego przedsiêbiorstwa �Klimat�.

Dyrektor Zjednoczenia Instalacji Przemys³owych - Eu-
geniusz Grzegorczyk wrêczy³ akt erekcyjny i nomina-
cje nowym dyrektorom fabryki. Naczelnym dyrektorem
Wytwórni Urz¹dzeñ Klimatyzacyjnych zosta³ in¿. Sta-
nis³aw Martyna, naczelnym in¿ynierem, in¿. Zbigniew
Salamon, dyrektorem do spraw ekonomicznych - Euge-
niusz Siwek.
W �wiebodzicach jest ju¿ szpital powiatowy. (Gazeta
Robotnicza z dnia 14 listopada).
Cztery lata trwa³a adaptacja starych i budowa nowych
obiektów, przeznaczonych na szpital powiatowy w �wie-
bodzicach. Ogólny koszt inwestycji wraz z wyposa¿e-
niem wynosi oko³o 10 mln. z³. Ostateczny odbiór tech-
niczny nast¹pi³ 30 pa�dziernika. Zauwa¿one usterki usu-
niêto do 10 listopada.
Szpital obliczony jest na 120 ³ó¿ek i posiada trzy od-
dzia³y: chorób wewnêtrznych, chirurgiczny i ginekolo-
giczno-po³ozniczy. Dyrektorem szpitala zosta³ lekarz
wroc³awski, dr Matkowski, jest on równie¿ ordynato-
rem oddzia³u chirurgicznego. Pod jego kierunkiem pra-
cowaæ bêdzie 11 lekarzy, 25 pielêgniarek, personel po-
mocniczy i gospodarczy.
Lecznica zwierz¹t prawie gotowa. (Gazeta Robotni-
cza z dnia 4 grudnia).
Dziêki staraniom Powiatowej Rady Narodowej w �wid-
nicy zostanie oddana do u¿ytku w �wiebodzicach lecz-
nica zwierz¹t. Prace nad tym obiektem rozpoczêto ju¿
kilka lat temu i obecnie dobiegaj¹ one koñca. Ogólny
koszt tej tak niezmiernie potrzebnej placówki wyniesie
wraz z wyposa¿eniem 1,5 miliona z³otych. Przewiduje
siê, ¿e otwarcie lecznicy dla zwierz¹t nast¹pi w ci¹gu
najbli¿szych tygodni.

Budynek przy ul. Piaskowej 19. By³a tu siedziba dyrekcji
Spó³dzielni Szczotkarskiej im. �M³odej Gwardii�, przemia-
nowanej pó�niej na �Pemal�.
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