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Park Miejski cz. 2

W maju 1933 roku w Cierniach przy radzie
gminy powsta³a frakcja NSDAP (partia faszystowska).
Naczelnikiem (Starost¹) zosta³ Gustaw Becker – obszarnik
Przewodnicz¹cym Martin Postler – w³aœciciel gospodarstwa
Z-c¹ Przewodnicz¹cego Gerhardt Berndt – w³aœciciel szkó³ek
Cz³onkami zostali:
Oswald Förster – obszarnik
Gustav Friese – stolarz fabryczny
Konrad Langer – kowal
Karl Maibaum – ekspedient
Walter Manthey – w³aœciciel m³yna
Konrad Plüschke – obszarnik
Paul Schubert – w³aœciciel gospodarstwa
Herman Türk – robotnik
W tym samym czasie powsta³a równie¿
frakcja partii w Pe³cznicy, której Naczelnikiem zosta³
Gustav Köhler zam Dorfstr. 56
Przewodnicz¹cym zosta³ Fritz Köhler zam Dorfstr.
56
Cz³onkami zostali:
Friedrich Argu zam. Osada dom nr 7
Richard Barth zam. Dorfstr. 98
Alfred Hera zam. Dorfstr. 197
Paul Kleinwächter zam. Blucherstr. 69 (obecnie ul.
Jeleniogórska)
Herman Schindler zam. Endlergasse 7 (Zau³ek
Krañcowy – obecnie ul. Graniczna)
Równie¿ zosta³ wybrany delegat miejski do
frakcji przy sejmiku powiatowym w Œwidnicy. Zosta³
nim August Mannsperger robotnik fabryczny. Pe³ni³
funkcjê szeregowego cz³onka.
Delegatami do sejmiku powiatowego w

Aktualny stan parku i jego charakterystyka.
Park usytuowany jest pomiêdzy ulicami
¯wirki i Wigury, Park Miejski i Alejami Lipowymi,
przy których jest g³ówne wejœcie na jego teren. Z
jednej strony, naprzeciw Alei Lipowych, przylegaj¹
do niego ogrody dzia³kowe. Graniczy tak¿e z dwóch
stron, obok ulicy ¯wirki i Wigury z kortem Oœrodka
Sportu i Rekreacji.
Teren ca³ego parku jest p³aski, po³o¿ony na
wysokoœci 280 m. npm. Ma postaæ figury
oœmiobocznej wyd³u¿onej wzd³u¿ przek¹tnej, przy
koñcach której jest zwê¿ony a w œrodku rozszerzony.
Gleby parku nale¿¹ do III i IV kategorii gleb
u¿ytkowych. Powierzchnia parku wynosi 1,31 ha.
Na terenie parku jest budynek, w którym
mieœci³ siê hotel robotniczy zak³adu „Predom –
Termet”. Kubatura tego budynku wynosi 5.390 m3.
Powierzchnia u¿ytkowa wynosi 1.531 m 2 a
zabudowy 385 m2. Schody przy g³ównym wejœciu
dobudowane zosta³y podczas adaptowania budynku
na hotel robotniczy.
W parku wyodrêbniono sektory za podstawê
których przyjêto podzia³ terenu na aleje i drogi. Poza
tym podzia³em wyraŸny jest w terenie podzia³ parku
na czêœæ pó³nocn¹ i po³udniow¹, które to czêœci
rozgranicza droga wychodz¹ca z Alei Lipowych.
Odró¿niaj¹ siê one sk³adem i wiekiem drzew. –
pó³nocna z obecnoœci¹ gatunków liœciastych i w
przewadze ze starodrzewem, po³udniowa ze
znacznym udzia³em iglaków i m³odymi drzewami
liœciastymi.
Park te¿ zró¿nicowany jest pod wzglêdem
wysokoœci drzew oraz ró¿nego ich zagêszczenia,
miejscami s¹ partie nie zadrzewione. Na ogó³ drzewa
starsze s¹ wy¿sze od m³odszych i dochodz¹ do
wysokoœci 25 m. Równie¿ m³odsze drzewa rosn¹ce
w zagêszczeniu s¹ przewa¿nie wy¿sze od drzew

Cd. na stronie 8

rosn¹cych
na
otwartej przestrzeni.
Najni¿sze drzewa
maj¹ ko³o 5 m.
w y s o k o œ c i .
Wyj¹tkowo formy
d r z e w i a s t e
wchodz¹ce w sk³ad
¿ywop³otów
s¹
znacznie ni¿sze.
W dendroflorze parku mo¿na
wyró¿niæ: drzewa
liœciaste, drzewa
iglaste oraz krzewy
liœciaste i iglaste.
Niektóre z typowych form krzewiastych wystêpuj¹
jako niewielkie drzewa (np. bez czarny, trzmielina
brodawkowata, dereñ œwidwa) i zosta³y zaliczone do
drzew a nie krzewów. S¹ te¿ okazy, jak jab³oñ purpurowa, cis poœredni i niektóre z ¿ywotników zachodnich, które nie s¹ typowymi drzewami ani te¿ krzewami. Jeden z typowych krzewów, mianowicie irga
wielokwiatowa, wystêpuje wyj¹tkowo jako drzewo
dlatego, ¿e zosta³a zaszczepiona na pniu drzewiastego g³ogu.
Przewa¿aj¹ w parku pod wzglêdem
iloœciowym i iloœci gatunków drzewa liœciaste. Jest
ich 26 rodzajów wœród których istnieje w sumie 61
gatunków i odmian. Najbardziej zró¿nicowanym jest
rodzaj klon, wœród którego wyró¿niono 9 gatunków.
Inne rodzaje zawieraj¹ nastêpuj¹ce iloœci: g³óg – 5,
wiœnia – 7, jesion – 5, grab – 3, robinia – 4, lilak – 3,
lipa – 3, wi¹z – 3 oraz po 2 kasztanowiec, buk i jarz¹b.
Pozosta³e rodzaje reprezentowane s¹ przez jeden
gatunek.
Z drzew iglastych wystêpuj¹: jod³a
jednobarwna (kalifornijska), modrzew syberyjski,
œwierk pospolity, sosna czarna, daglezja Douglasa i
o ³uskowatych liœciach ¿ywotnik zachodni (zaliczany
przez Senetê w 1976 do roœlin iglastych). Nie s¹ zbyt
okaza³ymi pod wzglêdem gruboœci pni drzewami. Do
najokazalszych nale¿y sosna czarna o obwodzie pnia
198 cm i jod³a jednobarwna o obwodzie 132 cm.
Obwody œwierków, których jest najwiêcej spoœród
drzew iglastych, s¹ od 43 do 87 cm.
Stosunkowo ma³o jest w parku krzewów i s¹
one reprezentowane przez niewielk¹ iloœæ gatunków.
Wystêpuj¹ najczêœciej na oderwanych stanowiskach
lub wchodz¹ w sk³ad ¿ywop³otów. Osi¹gaj¹ poza
formami drzewiastymi niezbyt du¿e wysokoœci – 2
m. (z³otokap, robinia). Najni¿sze wysokoœci maj¹
bukszpan wiecznie zielony (20-30 cm) i suchodrzew
siny (oko³o 50 cm).
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje ¿ywop³ot w
sektorze „S”, który graniczy z dzia³kami

pracowniczymi. S¹ tu zarówno krzewy jak i ma³e
drzewa uformowane do spe³niania roli „zielonego
ogrodzenia”. Na niektórych okazach s¹ zaszczepione
inne roœliny zdrewnia³e. Œwiadczy to o tym, ¿e park
by³ niegdyœ terenem eksperymentów dendrologiczno
– ogrodniczych, z pewnoœci¹ w celu jego
uatrakcyjnienia.
Do osobliwoœci parku nale¿y zaliczyæ doœæ
zró¿nicowan¹ jego ornitofaunê, reprezentowan¹
zarówno przez ptaki gnie¿d¿¹ce siê na jego terenie
jak i przelotne. W okresie letnim, poza
„zadomowionymi” gawronami, których znajduj¹ siê
liczne gniazda na drzewach, spotkaæ mo¿na: kawki,
szpaki, sikorki bogatki, kowaliki, kopciuszki, pleszki,
kosy, ziêby, sierpówki, dzwoñce, kulczyki i je¿yki.
Aktualny stan parku nie mo¿e zadowalaæ. Jak
dotychczas nie zawsze prowadzone w nim by³y
w³aœciwe zabiegi i o niektórych niezbêdnych pracach
w nim zapomniano. Szczególnie niepokoj¹cy jest stan
starodrzewu parkowego. Wielu drzewom grozi
uschniêcie, któremu mo¿na by³oby zapobiec poprzez
w³aœciwe zabiegi.
Opracowano na podstawie „Inwentaryzacja Parku Miejskiego” - mgr Henryk Urbanik

Kronika
Szko³y Podstawowej Nr 4
Historia istnienia placówki szkolnej
w dzielnicy Pe³cznica siêga XIX
wieku, a dok³adnie roku 1891,
kiedy to z ogólnej fundacji gminy za³o¿ona zosta³a szko³a
ewangelicka. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e budynek szko³y ewangelickiej by³ u¿ytkowany dla potrzeb oœwiatowych do czasu II wojny œwiatowej, gdy¿ w 1945 r.
zdewastowany budynek przejê³y w³adze polskie,
przeznaczaj¹c go na szko³ê.
Inauguracja pierwszego roku szkolnego w Szkole
Podstawowej nr 4 nast¹pi³a l wrzeœnia 1946 r. w budynku przy ul. Koœciuszki 50 (obecnie Ofiar Oœwiêcimskich 50). Wspó³organizatorem szko³y by³ Mieczys³aw Iwañciów.
Praca nie by³a ³atwa, bowiem budynek uleg³ czêœciowemu zniszczeniu. Ucierpia³o szczególnie prawe
skrzyd³o. Z nadejœciem zimy sytuacja pogarsza³a siê
do tego stopnia, ¿e trzeba by³o przenieœæ zajêci do
innego budynku mieszcz¹cego siê przy ul. Koœciuszki 50. Znajdowa³y siê tam 2 izby lekcyjne. W nich
umieszczono liczniejsze klasy, reszta dzieci uczy³a
siê na I piêtrze w adoptowanych do celów dydaktycznych pokojach mieszkalnych. W pierwszym roku
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wynosi³a 17. W roku 1973 placówka wzbogaci³a siê
o asfaltowe boisko wybudowane przez zak³ad opiekuñczy Predom-Termet.
W latach 1975-79 szko³a wesz³a w decyduj¹c¹ fazê
rozbudowy i modernizacji. Przyst¹piono do podwy¿szania budynku o piêtro, zmiany kubatury wewn¹trz,
co daje przestronniejsze ci¹gi komunikacyjne i wiêksze sale lekcyjne. W 1979r. zmodernizowany budynek oddano do eksploatacji. Na podkreœlenie zas³uguje fakt, ¿e w czasie trwania remontu szko³a nadal pracowa³a i powiêksza³a swój dorobek.
Dnia 15 maja 1984 r. decyzj¹ kuratora nadano szkole imiê Janusza Korczaka i sztandar.
Z dniem l stycznia 1992 roku nadzór finansowy
przej¹³ samorz¹d terytorialny, a nadzór pedagogiczny Kuratorium Oœwiaty.

dzia³alnoœci szko³a posiada³a 56 uczniów oraz 7 nauczycieli posiadaj¹cych pe³ne kwalifikacje zawodowe. Mimo katastrofalnych warunków
dokumenty stwierdzaj¹ pracê na wysokim poziomie
dydaktyczno - wychowawczym.
Nastêpnym etapem w rozwoju naszej placówki by³
wielki remont budynku przy ul. Koœciuszki 50. Jego
koszty wynosi³y 600 000 z³. Dokonano go w 1949 r.
tak wiêc rok szkolny 1949/50 móg³ siê normalnie
rozpocz¹æ i zajêcia odbywa³y siê w przyzwoitych
warunkach.
Powiêkszy³a siê liczba uczniów i nauczycieli. W
1957 roku w szkole uczy³o siê ju¿ 348 dzieci, by³o
11 oddzia³ów nauczania, a w sk³ad zespo³u nauczaj¹cego wchodzi³o 10 nauczycieli o pe³nych kwalifikacjach zawodowych.
W roku szkolnym 1961/62 przekazano szkole budynek Domu Górniczego mieszcz¹cego siê przy ulicy
Mikulicza 16, który pod egid¹ przewodnicz¹cego
Komitetu Rodzicielskiego Lucjana Jab³oñskiego
przebudowany zosta³ dla potrzeb M³odzie¿owego
Domu Kultury. Du¿y wk³ad pracy w dalszy rozwój
placówki wniós³ kolejny kierownik pan Zenon B³aszczyk. Pod jego kierunkiem zosta³ przeprowadzony
remont kapitalny budynku po³¹czony z dobudow¹
sanitariatów.
W tym samym czasie tj. w latach 1965/66 przeprowadzono remont i modernizacjê budynku przy ulicy
Ofiar Oœwiêcimskich 50 z przeznaczeniem na œwietlicê z do¿ywianiem i pracowniê zajêæ technicznych.
W roku 1965/66 zorganizowano równie¿ pracowniê
fizyko-chemiczn¹. Te powa¿ne osi¹gniêcia zosta³y
zniweczone przez po¿ar, który wybuch³ z l na 2 stycznia 1966 r. Zniszczy³ on czêœæ budynku szkolnego.
Dziêki wszechstronnej pomocy zak³adów przemys³owych miasta, a w szczególnoœci zak³adów etalowych uda³o siê szybo zlikwidowaæ nastêpstwa po¿aru. Ju¿ w 1966/67 ponownie otwarto pracowniê fizyko-chemiczn¹. Poza tym szko³a wzbogaci³a siê o
salê gimnastyczn¹ przy ul. Mikulicza 15, co mia³o
wp³yw na to, ¿e ju¿ w 1968 roku zajê³a I miejsce w
Powiatowych zawodach Lekkoatletycznych.
W roku szkolnym 1966/67 uczy³o siê w naszej
szkole 565 uczniów, a liczba ucz¹cych nauczycieli

Tekst na podstawie „Goñca” nr 8/69

Œwiebodzickie zegary
Budzik podró¿ny marki
Gustaw Becker. Wymiary
5 cm x 5 cm x 4,5 cm w
kszta³cie szeœcianu. Wykonany z mosi¹dzu. Tarcza w kszta³cie ko³a o
œrednicy 2,8 cm. wykonana z porcelanki bia³ej, cyfry czarne, wskazówki mosiê¿ne. Szkie³ko oryginalne, wypukle, z pleksi, ze staroœci po¿ó³k³e. Na wierzchu obudowy ma³y mosiê¿ny uchwyt. Na tylnej
œciance
mosiê¿ne
uchwyty motylkowe do
nakrêcania i uchwyty z
g³ówk¹ do ustawiania
godzin.

Stare pocztówki
Taras i sala zamkowa na stronie 8 - udostêpni³ Pan Wojciech
Orzel
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nie, gdy dowiedzia³a siê o œmierci trojga jej dzieci
oraz mê¿a, za³ama³a siê i w nocy z dnia 29 na 30
listopada zmar³a.
II
Trzypiêtrowa kamieniczka przy ulicy Towarowej w Œwiebodzicach. Wszyscy tu siê znali od lat.
Na parterze w jednym pomieszczeniu mieszka³o
ma³¿eñstwo S. z trojgiem dzieci: Henrykiem,. Andrzejem i Ma³gosi¹. Pomieszczenie by³o za ma³e dla
tak licznej rodziny, tote¿ stara³a siê ona o poszerzenie swego stanu posiadania. Za œcian¹, po s¹siedzku
mieszka³a staruszka z sublokatorem Henrykiem S³owikiem, który by³ u niej zameldowany na sta³e, mimo
i¿ de facto mieszka³ o piêtro wy¿ej u swojej konkubiny. Zameldowanie by³o mu potrzebne do starañ o
przydzia³ na tê izbê po ewentualnej œmierci staruszki. Uwa¿a³, ¿e do mieszkania bêdzie mia³ wówczas
wszelkie prawa i bêdzie móg³ je odst¹piæ synowi swej
konkubiny.
Po cichu na œmieræ staruszki liczy³a te¿ rodzina S. Mia³a ona rzeczywiœcie nie najlepsze warunki mieszkaniowe. Ta jedna izba bardzo im siê
marzy³a. Kiedy staruszka zmar³a, zarówno Henryk
S³owik, jak te¿ rodzina S. z³o¿y³a podania do w³adz
œwiebodzickich o przydzia³ nagle zwolnionej izby.
Wszyscy chcieli rzecz za³atwiæ legalnie. Niestety,
m³yny kwaterunkowe miel¹ powoli. Rzecz ca³a zaczê³a siê komplikowaæ i zawêdrowa³a wreszcie na
szczebel wy¿szy.
By³ to, jak mi powiedzia³ funkcjonariusz KW
MO swoisty ping-pong, którego zakoñczenia nikt nie
móg³ przewidzieæ.
Rodzina S. postanowi³a na w³asn¹ rêkê przyspieszyæ „tryb postêpowania”. 10 listopada 1978 r.
Henryk S³owik us³ysza³ g³uchy stukot m³ota o œcianê izby, w której by³ zameldowany. Ktoœ zza œciany
zamierza³ obie izby po³¹czyæ. Co robi Henryk S³owik? Odwiedza Komisariat MO w Œwiebodzicach i
prosi o pomoc. Przyby³y na miejsce zdarzenia dzielnicowy przerywa roboty i ostrzega przed nielegalnoœci¹ takiego dzia³ania. I mo¿e rzecz ca³a zakoñ-

Wycinki
ze starych gazet
Cyryla ratajskiego
rok 1980 dc.
*** (Trybuna Wa³brzyska 25-31 marca)
Œwiebodzice. Liczba mieszkañ w mieœcie wynosi
aktualnie 6320. W tym roku planuje siê oddanie 4piêtrowego budynku i 28 domków jednorodzinnych
na Wilczej Górze. W tê sposób dalszych 108 rodzin
uzyska od dawna oczekiwane mieszkania.
S¹siedzki samos¹d. (Trybuna Wa³brzyska 17-23
czerwca)
I
PóŸna noc¹ 10 listopada 1978 r. Pogotowie
ratunkowe w Œwiebodzicach zg³osi³o organom œcigania o przewiezieniu do miejscowego szpitala 5
osób ciê¿ko poparzonych w po¿arze jaki wybuch³ w
jednym z mieszkañ przy ul. Towarowej. Zdaniem lekarzy stan wiêkszoœci chorych by³ krytyczny. Natychmiastowa wizja na miejscu wypadku wykaza³a,
¿e ogieñ rozszerzy³ siê b³yskawicznie i nie by³ dzie³em przypadku, lecz zbrodniczego dzia³ania. Na pogorzelisku znaleziono jeszcze zwêglone zw³oki
ch³opca. Za wybit¹ szyb¹ na podwórku – skórê psa,
którego podmuch wybuchu wyrzuci³ z mieszkania.
Na miejscu zgin¹³ 17 letni Henryk S. Jego 16
letni brat Andrzej zosta³ przewieziony do szpitala,
gdzie wkrótce zmar³. Mimo usilnych starañ lekarzy
– na trzeci dzieñ po wypadku – umar³ w³aœciciel
mieszkania oraz jego 12-letnia córka Ma³gosia. Pewne nadzieje na wyleczenie rokowa³a jego ¿ona Janina S. Ona to wskaza³a na sprawce podpalenia. By³
ni¹ s¹siad Henryk S³owik. W momencie wybuchu
po¿aru by³a jeszcze w mieszkaniu matka w³aœciciela
– Jadwiga S. 83-letnia staruszka. Ona mia³a najwiêcej szczêœcia, gdy¿ wysz³a z tej opresji ca³o. Janina
S. bowiem, mimo ¿e rokowa³a nadzieje na wylecze-
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czy³aby siê szczêœliwie, gdyby nie „adwokaci diab³a”, którzy wmieszali siê w tê historiê. W ich roli
wyst¹pili s¹siedzi rodziny S. radz¹c zdeterminowanej Janinie, by rzecz ca³¹ wbrew radzie dzielnicowego doprowadzi³a do koñca. Stukot rych³o powtórzy³
siê. Henryk S³owik tym razem interweniowa³ w administracji budynków mieszkalnych. I znów na pewien czas sprawa wygas³a. Kiedyœ jednak póŸna noc¹
wróci³ on do mieszkania i zasta³ drzwi od przedpokoju do swej izby zamkniête od zewn¹trz. Oznacza³o to jedno – izbê po staruszce do której roœci³ pretensje, zajê³a rodzina S. Co siê sta³o dalej?
III
Henryk S³owik po nag³ym i silnym wybuchu
czegoœ ³atwopalnego w mieszkaniu na parterze przy
ul. Towarowej w Œwiebodzicach znikn¹³. Energiczne poszukiwania nie dawa³y przez d³ugi czas rezultatu. W grudniu 1978 r. w programie ogólnopolskim
telewizji ukaza³o siê zdjêcie poszukiwanego Henryka S³owika wraz ze zwiêz³ym komunikatem. By³ on
poszukiwany za spowodowanie œmierci 5 osób. Telewizyjny komunikat nie da³ efektu. Cz³owiek nie jest
szpilk¹. W grê mog³a wejœæ tylko udana ucieczka za
granic¹. Min¹³ rok 1978 i 1979. Wydawa³o siê, ¿e
tajemnica po¿aru z ulicy Towarowej w Œwiebodzicach nigdy nie bêdzie wyjaœniona.
Tymczasem w marcu br. w Bochni w³adze
MO zosta³y zawiadomione o w³amaniu do opuszczonego budynku, sk¹d nieznany sprawca zabra³ kilka
przedmiotów wartoœci 15 tys. z³. pozostawionych
przez by³ych w³aœcicieli. Sprawca nie zostawi³ ¿adnych œladów, lecz do wypadku dziwnie pasowa³ niejaki G., który jedno z opuszczonych pomieszczeñ
na dziko zamieszkiwa³. Po zatrzymaniu go do wyjaœnieñ okaza³o siê, ¿e nie posiada ¿adnych dokumentów stwierdzaj¹cych to¿samoœæ. W tym stanie rzeczy prokurator wyda³ sankcje. Zatrzymany zastosowa³ metodê milczenia i by³ jakby zadowolony, ¿e za
w³amanie mo¿e otrzymaæ wyrok. Próby wyprowadzenia go z mutyzmu spala³y na panewce. Wytrwaæ
w upartym milczeniu przez dwa miesi¹ce nie jest
³atwo. W³adze œcigania dzia³a³y jednak precyzyjnie.
Linie papilarne pasowa³y do odcisków pozostawionych w mieszkaniu przy ul. Towarowej w Œwiebodzicach. Tak odkryto to¿samoœæ wiêŸnia. Linie papilarne nigdy nie k³ami¹. Zatrzymanym okaza³ siê Henryk S³owik, który wola³ odpowiadaæ za w³amanie ni¿
za œmieræ piêciorga niewinnych ludzi. Sztuka ta jednak nie uda³a siê.
IV
- Nie, nie przyznaje siê do podpalenia mieszkania rodziny S. – powiedzia³ funkcjonariuszom KW
MO w Wa³brzychu. – Tamtej nocy przyszed³em do
swego mieszkania i kluczami otworzy³em drzwi wejœciowe. Kiedy zasta³em zamkniête drzwi z przedpokoju do mieszkania wywali³em ³omem dyktê w

drzwiach i wtedy nast¹pi³ wybuch. Uciek³em i ukrywa³em siê, boj¹c siê, ¿e mnie pos¹dz¹ o wszystko...
Tê wersjê powtarza³ w ró¿nych odmianach
przez wiele zeznañ. Rzeczywistoœæ wygl¹da³a zupe³nie inaczej.
Przez wybity w drzwiach otwór Henryk S³owik wla³ do mieszkania jak¹œ ³atwopaln¹ mieszaninê, któr¹ podpali³ niedopa³kiem papierosa. Nast¹pi³
wybuch i ogieñ rozprzestrzeni³ siê b³yskawicznie.
Podejrzany ma prawo do ka¿dej linii obrony.
T¹, która obra³ nie jest jednak najlepsza. Nic nie zmieni faktu, ¿e na sumieniu ma piêæ ludzkich istnieñ.
Sylwetka zatrzymanego nie rysuje siê w ró¿owych barwach. W przesz³oœci by³ trzykrotnie karany: napady, w³amania i nielegalne posiadanie broni. Przed pójœciem na rentê pracowa³ jako œlusarz w
œwiebodzickim „Klimatorze”. Opiniê z zak³adu otrzyma³ dobr¹. Wœród s¹siadów nie wzbudza³ zaufania.
Henryk S³owik poddany bêdzie jeszcze badaniom
psychiatrycznym. Sprawa nie jest zakoñczona. Krwawo zakoñczy³a siê tylko zw³oka w za³atwieniu przydzia³u jednej izby 10 listopada 1978 r. Jeden z zainteresowanych zadzia³a³ na w³asn¹ rêkê. 20 listopada
1978 r. mia³a nadejœæ decyzja w³adz administracyjnych.
SpóŸni³a siê o ca³e 10 dni.
(autorem artyku³u by³ Zbigniew Mosingiewicz)
rok 1981
Rozwi¹zany problem. (S³owo Polskie z dnia 19 lutego)
Œwiebodzice maja wprawdzie wiele k³opotów, ale
jeden problem jest tu prawie ca³kowicie rozwi¹zany,
czego mog¹ pozazdroœciæ im wszystkie inne dolnoœl¹skie miasta. Mianowicie nie brakuje miejsc dla
dzieci w przedszkolach, a ju¿ nied³ugo ka¿de dziecko bêdzie mog³o byæ oddane do ¿³obka.
Przy ul. Spokojnej ekipa Wa³brzyskiego Kombinatu
Budowlanego koñczy budowê ¿³obka dla 75 maluchów. Ma on byæ gotowy na 30 czerwca br., ale budowlani zrobi¹ chyba dzieciom niespodziankê i przeka¿¹ obiekt 1 czerwca tj. na Dzieñ Dziecka.
Tragedia w œwiebodzickim szpitalu – Œmieræ 8 noworodków – (Gazeta Robotnicza z dnia 14 lipca)
Z pocz¹tku nic tragedii w szpitalu w Œwiebodzicach nie zapowiada³o, chocia¿ pewne ostrzegawcze sygna³y pojawi³y siê ju¿ w maju. Po prostu sta³e
k³opoty szpitala z wod¹ gwa³townie siê pog³êbi³y.
Zaczêto j¹ racjonowaæ dwa razy dziennie i to na krótko. Bywa³y dni, ¿e woda dociera³a do szpitala rano i
po po³udniu przez 15 minut. Nie mog³a normalnie
pracowaæ pralnia, z braku wody nie by³y sp³ukiwane ubikacje. Nietrudno sobie wyobraziæ stan, jaki siê
tu wytworzy³.
Najbardziej ucierpia³y oddzia³y po³o¿niczy i
noworodkowy. Brud spowodowa³ epidemiê. Zaczê³y chorowaæ noworodki, które opuœci³y ju¿ szpital.
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Pierwsze zg³oszenie szpital przyj¹³ 4 czerwca. Dziecko mia³o zaburzenia przewodu pokarmowego, objawiaj¹cego siê silna biegunk¹. Potem by³y nastêpne
zg³oszenia, u noworodków pojawi³y siê inne dolegliwoœci, m.in. zapalenie uszu i katar. W tej sytuacji
zamkniêto oddzia³ po³o¿niczy i noworodkowy, oddzia³ dzieciêcy przystosowano do leczenia objêtych
wyraŸn¹ ju¿ epidemi¹ noworodków urodzonych w
pierwszych trzech tygodniach czerwca. Chore starsze dzieci zaczêto kierowaæ do szpitali w Wa³brzychu i Œwidnicy.
Jak ustalono, epidemiê wywo³a³y bakterie
bardzo odporne na dzia³anie antybiotyków. Ogó³em
szpital przyj¹³ 42 zg³oszenia o zachorowaniu noworodków. Z 58, które w podanym okresie urodzi³y siê
w œwiebodzickim szpitalu. Niestety, mimo usilnych
starañ, stosowania najnowoczeœniejszych i bardzo
kosztownych leków oraz spe³nienia pe³nych wymogów higieny, 8 noworodków
nie uda³o
siê uratowaæ. Obecnie na oddziale dzieciêcym
szpitala w
Œwiebodzicach przebywa jeszcze 20 noworodków, w tym jeden znajduje siê w stanie bardzo ciê¿kim.
Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Œwidnicy.

Przekl
eñstw
em Ksi¹¿.
Przekleñstw
eñstwoo na
nadd zamki
zamkiem
Nad zamkiem Ksi¹¿ ci¹¿y jakieœ przekleñstwo. I chocia¿ ten jeden z najwiêkszych i najpiêkniejszych zamków w Polsce jest celem wypraw tysiêcy turystów, to jednak nie zobacz¹ oni ani rozleg³ych podziemi, którymi od lat gospodaruje Polska
Akademia Nauk, ani pomieszczeñ na najwy¿szych
piêtrach, które prezentuj¹ siê w stanie w jakim dawny zamek Fürstenstein Rosjanie na pocz¹tku czerwca 1946 roku przekazali w³adzom polskim.
Nikt nie ma w¹tpliwoœci, ¿e Ÿród³em wszystkich k³opotów u¿ytkowników zamku s¹ nigdy do koñca nie
wyjaœnione tajemnice z czasów drugiej wojny œwiatowej.
Adolf Hitler nigdy tu nie by³. Sceny z telewizyjnego widowiska dokumentalnego Bogus³awa
Wo³oszañskiego „Tajna kwatera’’, przedstawiaj¹ce
ministra Rzeszy do spraw uzbrojenia i amunicji Alberta Speera oprowadzaj¹cego Hitlera po zamku
Ksi¹¿, to fantazja. Najprawdopodobniej tak¿e Speer
nigdy tu nie by³. By³ natomiast pu³kownik Nicolaus
von Below, jeden z adiutantów wodza Trzeciej Rzeszy. W 1944 roku dwukrotnie wizytowa³ on budowê
podwa³brzyskiej Kwatery G³ównej Führera (FHQ),
w sk³ad której mia³ wchodziæ równie¿ zamek Fürstenstein, czyli Ksi¹¿.
Skonfiskowane Hochbergom zamczysko w
1943 roku postanowiono przeznaczyæ na rezydencjê Hitlera, gdy ukoñczona zostanie budowa wielkiej FHQ pod kryptonimem „Riese’’ w pobliskich
górach Sowich. Jej budowa w rejonie dzisiejszych
miejscowoœci Walim, G³uszyca i Jugowice rozpoczê³a
siê w koñcu tego¿ 1943 roku jednoczeœnie z przebudow¹ zamku Ksi¹¿. Równie¿ w ska³ach góry, na której on stoi, zaczêto dr¹¿yæ rozleg³y kompleks podziemny na wzór tych powstaj¹cych w Górach Sowich. W zbiorach dotycz¹cych Kancelarii NSDAP w
Archiwum Federalnym w Niemczech znajduje siê
ramowy plan u¿ytkowania zamku Fürstenstein w ramach FHQ „Riese’’. Dla Hitlera przeznaczono cztery pokoje: do pracy, do konferencji i przyjêæ, bibliotekê (dos³ownie - pokój do czytania) i sypialniê, a
tak¿e ³azienkê i pokój s³u¿bowy dla dwóch s³u¿¹cych. Trzy apartamenty przeznaczone by³y dla to-

Trwa remont i dezynfekcja oddzia³ów po³o¿niczego i noworodkowego. Przygotowuje siê je do
ponownego otwarcia. Ma to nast¹piæ jeszcze w tym
miesi¹cu. Jeœli jednak do tego czasu nie poprawi siê
zaopatrzenie w wodê, nie zostanie wyeliminowana
podstawowa przyczyna ostatniej epidemii. Czynione s¹ wiêc starania, by w szpitalu uruchomiæ w³asne
ujêcia wody. Jest stara studnia, któr¹ nale¿a³oby szybko oczyœciæ i przekazaæ do eksploatacji. Trzeba siê
do tego zabraæ nie zwlekaj¹c bez wzglêdu na trudnoœci i ewentualne koszty.
Swoj¹ drog¹ trudno zrozumieæ jak mog³o
dojœæ do takiej sytuacji, jak mo¿na by³o do niej dopuœciæ. Co prawda interwencje w Urzêdzie Miejskim
nieco pomog³y: zaczêto nawet dostarczaæ wodê do
szpitala beczkowozem. By³y to jednak tylko pó³œrodki, które nie zapobieg³y tragedii.
Œwiebodzicki dramat jest donoœnym sygna³em. Tak
przenikliwym jak sygna³ karetki pogotowia. Sygna³em, ¿e tam, gdzie rodzi siê CZ£OWIEK, cz³owieczeñstwo objawiaæ trzeba najpe³niej. Ogó³em zmar³o 11 dzieci.

6

warzysz¹cych Hitlerowi feldmarsza³ków i ministrów,
a w 20 pojedynczych pokojach mieli zamieszkaæ jego
adiutanci, lekarze i sekretarki. Projektanci nie zapomnieli te¿ o wygospodarowaniu pomieszczeñ zamkowych dla ministra stanu Ottona Meissnera, kieruj¹cego kancelari¹ prezydialn¹ obs³uguj¹c¹ Hitlera
jako g³owê pañstwa, a tak¿e dla szefa protoko³u MSZ.
Z dokumentu tego wynika te¿, ¿e w zamku mia³y
byæ równie¿ apartamenty dla marsza³ka Rzeszy, czyli
Hermanna Göringa, a tak¿e pokoje dla biur ministerialnych, sekretariatu i ochrony, kuchnia i tym podobne pomieszczenia gospodarcze.
Najwa¿niejsze jest jednak to, czego w tym
dokumencie nie ma. Nie ma w nim wzmianki o szta-

miejscu, gdzie dzisiaj s¹ ¿elbetowe œciany, by³a - jak
powiedzia³ Weis - rozleg³a komora wykuta w litej
skale. Nigdy te¿ nie ujawni³ siê nikt z tych wiêŸniów,
którzy pozostali w Ksi¹¿u i pracowali tam najprawdopodobniej do pierwszych dni maja 1945 roku.
Mo¿na domniemywaæ, ¿e na krótko przed wkroczeniem czerwonoarmistów do Waldenburga (Wa³brzycha), co nast¹pi³o 8 maja, zostali oni zamordowani.
Gdzie? Wszak nigdzie w okolicy nie natrafiono na
tak wiele zw³ok. To kolejna zagadka Ksi¹¿a.
W jakim celu „za dwie dwunasta’’ betonowano œciany? Czy¿by za grub¹ warstw¹ ¿elbetu ukryto jakieœ
dobra? Skarby kultury? Archiwa i ksiêgozbiory?
Dokumentacjê nowych rodzajów broni?
Tego wykluczyæ siê nie da. Ale i nie da siê tego sprawdziæ. W podziemnym kompleksie pod zamkiem Ksi¹¿
znajduje siê unikatowa i bardzo czu³a aparatura pomiarowa Instytutu Geofizyki PAN i nikt nie pozwoli
na prowadzenie prac eksploracyjnych. Zreszt¹ niezmiernie rzadko wpuszcza siê tam osoby obce. Pisz¹cy te s³owa mia³ okazjê dwukrotnie przebywaæ w
tych podziemiach, ostatnio towarzysz¹c Dariuszowi
Garbie z Niemiec, który po wydaniu w RFN ksi¹¿ki
o FHQ „Riese’’ zbiera materia³y do kolejnej - o dziejach Ksi¹¿a podczas drugiej wojny œwiatowej.

bowcach z Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu, a
trudno sobie wyobraziæ, by podczas wojny führer nie
mia³ z nimi codziennego kontaktu. Ci wiêc mieli przybywaæ w Górach Sowich, najprawdopodobniej na
Osówce, w której to górze i na jej stokach mia³a znajdowaæ siê centralna czêœæ dolnoœl¹skiej kwatery Hitlera. Zamek Ksi¹¿ mia³ byæ zatem tylko jego rezydencj¹, a sam führer i tak wiêkszoœæ czasu spêdza³by w Górach Sowich na naradach z wojskowymi.
W grudniu 1944 roku w kieruj¹cej budow¹
FHQ „Riese’’ Organizacji Todta zdano sobie sprawê, ¿e kwatera ta nigdy nie zostanie ukoñczona i
rych³o przerwano tê inwestycjê. Przerwano te¿ przebudowê zamku Ksi¹¿, a 800 pracuj¹cych tam ¯ydów
- wiêŸniów z miejscowej filii obozu koncentracyjnego Gross-Rosen - w lutym 1945 roku ewakuowano
do Buchenwaldu. Wœród nich by³ Jan Weis, ¯yd s³owacki, który po wojnie wyemigrowa³ do USA. W
latach osiemdziesi¹tych przyjecha³ do Polski. Zwiedzi³ zamek Ksi¹¿. Wpuszczono go nawet do podziemnego kompleksu pod zamkiem. Gdy tam wszed³,
zdêbia³. I wówczas powiedzia³ coœ, co do dzisiaj stanowi tajemnicê zamku Ksi¹¿. Otó¿ do Buchenwaldu
ewakuowano tylko czêœæ z wiêŸniów przebudowuj¹cych zamek. Na miejscu pozosta³o oko³o 2000
wiêŸniów, którzy nadal pracowali w podziemiach
Ksi¹¿a. Co oni robili? Zdaniem Weisa, obetonowali
spor¹ czêœæ podziemnych wyrobisk. Gdy w po³owie
lutego 1945 roku w transporcie ewakuacyjnym opuszcza³ on Fürstenstein, nic nie by³o obetonowane. W

Artyku³ Leszka Adamczewskiego z „G³osu Wielkopolskiego” z dnia 12.05.2000 r.
Zdjêcie wagoników kolejki w¹skotorowej na dziedziñcu zamkowym oraz widokówka z fragmentem zamku z basztami zosta³y udostêpnione przez Pana Wojciecha Orzela.

Kadencja 1984-88
Okrêg nr 1
Gruszka Tadeusz, Spiech Henryk
Krawczyk Wiktor, Liwo Zdzis³aw
Szwarc Regina, Wo³oszyn Zdzis³aw
Okrêg nr 2
Sadkowska Sabina, Wysocka Irena
Biernat Bogus³aw, Choma Jolanta
Stadnik Stanis³aw, £apczyñska El¿bieta
Okrêg nr 3
Wo³k-£aniewska Stanis³awa, Wilmañski Henryk
Pacu³a Halina, D¹browski Franciszek
Jagie³³o Zbigniew, Go³aszewska Teresa
Okrêg nr 4
Nowakowska Halina, Tumiñski Jerzy
Kozio³ Andrzej, Ga³ka Jan
Góra W³adys³aw, Stankiewicz Henryk
Okrêg nr 5
Bia³y Eugeniusz, Kwieciñski Tadeusz
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wej.

Szczegó³y:
„Schlesien” zosta³ zwodowany 28.05.1906 roku w
stoczni AG Vulcan w Szczecinie, wszed³ do s³u¿by
05.05.1908 roku. Dane taktyczno –techniczne: wypornoœæ 12.100 ts, d³ugoœæ 127,6 m, szerokoœæ 22,2
m zanurzenie 7,7 – 8,2 m. Uzbrojenie (do 1939r):
m.in. 4 dzia³a 280mm, 10 dzia³ 150mm, opancerzenie do 300 mm, Napêd: 12 kot³ów opalanych wêglem, 3 maszyny parowe, 3 œruby, 1 ster Moc uk³adu
napêdowego: ok. 16.200 kW (ok. 22.000 KM), prêdkoœæ maksymalna: 18-19 wêz³ów, zapas paliwa: ok.
1.600 ton, za³oga 750.

Seremak Mieczys³aw, Bugajny Marek
Sobota Danuta, Fuczek W³adys³aw
Okrêg nr 6
Wysoczañski Piotr, ¯elakiewicz Tadeusz
Gurdak Zbigniew, Hobot Anna
Krzan Jerzy, Krzysztofik Stefan

Wraz ze swym „bliŸniakiem” „Szlesiwgiem-Holsteinem” prze¿y³ I wojnê œwiatow¹ i rozbrojenie na
mocy uk³adu wersalskiego. Tym niemniej w okresie
II wojny œwiatowej przedstawia³ ju¿ niewielk¹ wartoœæ bojow¹. Ma³a prêdkoœæ i zasiêg, s³abe uzbrojenie i stara konstrukcja spowodowa³y, ¿e wykorzystywany by³ do zadañ szkoleniowych i pomocniczych. Jednak na pocz¹tku wojny bra³ udzia³ w ostrzeliwywaniu pozycji polskich na Helu.

Okrêg nr 7
Kobel Jan, Konopka W³adys³aw
Wróbel Jan, Biernat Halina
Daszkiewicz Alfons ,Kukla Ireneusz
Okrêg nr 8
Macieja Gra¿yna, Ptak Julian
Szlêk Zygmunt, Wróblewski Tadeusz
Wankat Renata, Chwir Wanda

4 maja 1945 roku uszkodzony na minie i przez samoloty okrêt zatopi³a w³asna za³oga na redzie Œwinoujœcia.

Okrêg nr 9
Bernasiñska Gra¿yna, Bargie³ Marek
Kaczmarek Zbigniew, Madurski Józef
Palej Alfred, Ko³owska Jolanta
Okrêg nr 10
Dobrzañski Jan, Dobrzañski Eugeniusz
Pantal Eugeniusz, Melañczuk Antoni
Jêdrzejczyk Wies³aw, Pluta Stanis³aw
Z wymiany:
Wilman Maria, Olszówka Kazimierz
Behr Henryk

To t
e¿ his
tori
a:
te¿
hist
ria:
Ci¹g dalszy ze strony 1

Stare widokówki

Wa³brzychu zostali wybrani:
Paul Kleinwächter pracownik m³yna w Pe³cznicy
zam. Blücherstr. 27
Fritz Köhler gospodarz wiejski w Pe³cznicy
Sk³ad frakcji miejskiej w Œwiebodzicach
podano w numerze 2(52) z lutego 2002 r.

Okrêt „S.M.S. Schlesien” (opis Robert Sysa)
SMS – Sein Majestat Schiff (Okrêt Jego Cesarskiej
Moœci). Zdjêcie przedstawia niemiecki okrêt liniowy
(pancernik) „Schlesien” z okresu I wojny œwiato-

„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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