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T³umaczenie w³asne.

Lata 1745 - 1760

1745 cd.  Jentsch z Pe³cznicy (urodzony w Strecken-
bach 25 lipca 1727 r.) jako kantor i nauczyciel szkolny
do Unis³awia odszed³ (By³ on ojcem tego, który w 1796
roku przyszed³ na stanowisko kantora do �wiebodzic).
Jego nastêpc¹ w Pe³cznicy zosta³ Samuel Jentsch, dot¹d
nauczyciel szkolny w Rosnig ko³o Legnicy. Poniewa¿
dot¹d szko³a tylko w najêtym lokalu by³a, odkupiono w
tym roku tzw. �dom na ³¹ce� i po przebudowie do celów
szkolnych przystosowano.
W tym i nastêpnych latach z tutejszego kamienio³omu
bloki marmuru do budowy królewskiego pa³acu w Pocz-
damie wysy³ane by³y.
1751 19 lutego pretor Joachim Kretschmer, który jako
asesor s¹dowy w Ksi¹¿u pracowa³, by³ w drodze po-
wrotnej do domu. Wieczorem o godzinie pi¹tej w Pe³cz-
nicy dozna³ wylewu krwi i zmar³. Mia³ wówczas 72 lata.
18 lipca umar³ ewangelicki dzwonnik Kneipp i jego
miejsce zaj¹³ dzwonnik Pohl. Kalikant Münsch zosta³
przydzielony jako drugi dzwonnik.
21 pa�dziernika umar³ zas³u¿ony arcykap³an Hauptel.
Nigdy nie robi³ ró¿nicy w religiach i swój maj¹tek prze-
znaczy³ dla biednych w �wiebodzicach i Boguszowie
(O tym powszechnie wysoko cenionym proboszczu patrz
w publikacji F.A. Küchenmeisters: Geschichtl. Nachr.
v.d. Ko�cio³y i szko³y miasta �wiebodzice). Jego na-
stêpc¹ w �wiebodzicach zosta³ Johann Franz Scholz z
Ziegenhals.
W tym roku pó³ korca pszenicy kosztowa³o 42 Sgr, ziar-
na 23 Sgr, jêczmienia 18 Sgr.
1754 Trzeciego dnia po Zielonych �wi¹tkach, poraz
pierwszy od 1740 roku formowane by³y znowu oddzia-
³y królewskich strzelców. M³odzi ch³opcy zaci¹gali siê
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W kwietniu Wroc³awski Oddzia³ Polskiego Zwi¹zku
In¿ynierów i Techników Budownictwa, w konkursie
�Dolno�l¹ska Budowa Roku 2000� przyzna³ I miejsce
Hali Sportowo - Widowiskowej w �wiebodzicach. Dy-
plom i statuetkê w formie �Wroc³awskiej Iglicy� ode-
bra³ Zastêpca Burmistrza Miasta - Stanis³aw Szymecki.
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po czê�ci do grenadierów, a po czê�ci do muszkieterów.
1755 28 kwietnia hrabia Heinrich Ludwig Carl von
Hochberg z Ksi¹¿a o¿eni³ siê z comtess¹ Luis¹ Henriet-
t¹ Carolin¹ von Hochberg z Roztoki. Kiedy nowo¿eñcy
2 maja przybyli do Ksi¹¿a, �wiebodziccy mieszczanie
oddawali honory wojskowe. Podczas przejazdu przez
�wiebodzice, zwi¹zek strzelecki przy tzw. Górze Ryba-
ka w paradzie stan¹³ i powita³ pañstwo przy d�wiêkach
bêbnów i tr¹b. Oddano równie¿ salwy honorowe z du-
beltówek. Zarówno bractwo strzeleckie jak i gmina, w
zwi¹zku z tym �lubem wiersz do druku da³y, poniewa¿
hrabia by³ nie tylko cz³onkiem
tutejszego towarzystwa strze-
leckiego, lecz odwiedza³ on pra-
wie wszystkie æwiczenia strze-
leckie, a przy ka¿dych zawo-
dach darowa³ najlepszemu
srebrny medal. Na jednej stro-
nie tego medalu by³ wizerunek
s³upa z tarcz¹, wraz z dwoma
na krzy¿ opartymi na ga³¹zkach
palmowych sztucerami, z napi-
sem: optimo proximo. Na dru-
giej stronie by³ hrabiowski pañ-
stwowy herb, w napisie pe³ne nazwisko hrabiego i w
dolnej czê�ci napis: �Prämium jaculatorium Hochbergo
- Fürstenstein� wraz liczb¹ roku.

Trzeciego dnia po Zielonych �wi¹tkach tego
roku, uroczy�cie obchodzona by³a rocznica powo³ania
królewskich strzelców i hrabia oprócz zwyk³ej nagrody
dla zwyciêzcy, ufundowa³ srebrny puchar, poz³acany
wewn¹trz. To �wiêtowanie bezsprzecznie by³o najbar-
dziej widowiskowe ze wszystkich, jakie w �wiebodzi-
cach kiedykolwiek urz¹dzane by³o. Uroczysto�æ u�wiet-
ni³ sam hrabia wraz z m³od¹ ma³¿onk¹, a towarzysz¹ce
wysokiemu pañstwu osoby w wiêkszo�ci w zawodach
bra³y udzia³. M³odzi, �wiebodziccy ch³opcy urz¹dzili
miêdzy innymi pochód maskowy.

W lipcu jednak, ten wielce szanowany hrabia,
w nocy dozna³ wylewu krwi i zmar³ pogr¹¿aj¹c w bólu
dom i swoich wiernych poddanych. Mia³ wówczas 41
lat.

W tym roku prowizorami ko�cielnymi (staro-
stami) zostali wybrani: handlowcy - Christian Seidel i
Johann Gottlieb Scharf.
1756 Rozpoczê³a siê tak pamiêtna wojna siedmioletnia,
w której tak¿e �wiebodzice ró¿ne koleje losu przecho-
dzi³y.

W pa�dzierniku tego roku pierwsi przyszli do
miasta Prusacy, aby zaj¹æ kwatery i zimê przeczekaæ.

20 lipca o godzinie czwartej po po³udniu prze-
chodzi³a têdy straszliwa burza i na jej pocz¹tku piorun
w stodo³ê przy Strzegomskiej Bramie uderzy³, jednak
po¿aru nie wywo³a³. Wkrótce potem pioruny bi³y czê-
�ciowo w budynki, czê�ciowo w drzewa w Cierniach,
Pe³cznicy, Ksi¹¿u i innych miejscowo�ciach. Burza do
pó³nocy, a wiêc osiem godzin szala³a i wiele piorunów

po¿ary wznieca³o tak, ¿e czerwieni³y siê wieczorem po-
jedyncze po¿ary we wsiach. Zaci¹gniête czarnymi chmu-
rami nocne niebo i czerwieñ po¿arów tylko przez moc-
n¹ b³yskawicê na chwilê bled³a. Dopiero po 12 godzinie
noc¹ ledwo kto z domu móg³ wyj�æ na zewn¹trz.

W tym roku umar³ dotychczasowy notariusz
Hallmann. W szkole ewangelickiej uczy³o siê w tym roku
111 dzieci. Rektor uczy³ 16 ch³opców, kantor 51 ch³op-
ców i organista 44 dziewczynki.
1757 W marcu, po zmar³ym w ubieg³ym roku notariu-
szu Hallmannie, stanowisko zaj¹³ notariusz z Mieroszo-

wa Gottfried Matiller, rodem
ze �widnicy.

W tym roku kupi³
Hanns Heinrich IV, hrabia
pañstwowy von Hochberg pa-
nowanie na Ksi¹¿u od spad-
kobierców dziedzictwa �w. pa-
miêci hrabiego Carla.

Skoro burmistrz Kirste-
in zrzek³ siê swego urzêdu,
powo³any zosta³ na to stano-
wisko burmistrz policji dr
Ernst Gottlieb Kretschmer.

Pod koniec lipca przyszli do �wiebodzic Au-
striacy pod dowództwem genera³a Janusa von Böhmen.
Pandurzy i husarzy obozowali na Cisach (Zeisberg). Od
tego czasu zostali Austriacy na �l¹sku d³u¿ej i w pa�-
dzierniku oblegali �widnicê, któr¹ w listopadzie zdoby-
li. Poniewa¿ na czas oblê¿enia �widnicy sztab tu siê
znajdowa³ i jak to bywa³o, przy dowództwie lazaret g³ów-
ny zosta³ tak¿e za³o¿ony. (Przed oblê¿eniem, wszystkie
dzia³a oblê¿nicze znajdowa³y siê na tutejszych polach).
Po bitwie, która odby³a siê 5 grudnia, tutejszy obóz woj-
skowy zosta³ znacznie powiêkszony i nawet przez 5 dni
by³a tu g³ówna kwatera Austriaków. Miasto musia³o
zarówno dla lazaretu jak i g³ównej kwatery wszystko
daæ.

Po odej�ciu Austriaków, przyby³ do miasta pru-
ski genera³ Fouquet, które osadzi³ piechotê w mie�cie, a
kawaleriê w wioskach i za³o¿y³ równie¿ w �wiebodzi-
cach lazaret. Nasze miasto nie tylko ciê¿ary zaopatrze-
nia ponosi³o, poniewa¿ w nied³ugim czasie przy³¹czy³o
siê do tego jeszcze inne z³o. Mianowicie, przez ca³¹ zimê
wielu ¿o³nierzy z powodu zara�liwych chorób umar³o
zara¿aj¹c tak¿e mieszkañców. A dzia³o siê tak dlatego,
¿e chorzy ¿o³nierze le¿eli prawie we wszystkich domach
w mie�cie poniewa¿ lazaret tak wielu chorych nie móg³
przyj¹æ. Szacuje siê, ¿e do ponownego zdobycia �wid-
nicy przez Prusaków (a wiêc do 6 kwietnia 1758 roku)
w �wiebodzicach zmar³o oko³o 200 muszkieterów i oko-
³o 1000 ¿o³nierzy.
1758 W styczniu Prusacy wybrali �wiebodzice na kwa-
terê g³ówn¹. Król tak¿e przebywa³ tutaj i mieszka³ w
Reußschen Hause. Wieczorem tego dnia, król d³ugo, bo
oko³o 3-4 godzin rozmawia³ z burmistrzem dr Kretsch-
merem. Interesowa³ siê wszystkimi sprawami dotycz¹-
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cymi miasta i jego mieszkañców. Poniewa¿ burmistrz
by³ doktorem medycyny, pyta³ go tak¿e król, jako fa-
chowca i praktyka, które �rodki on stosuje przy grasuj¹-
cych zarazach i poleci³ jemu swój, najpewniejszy, wy-
próbowany do tego �rodek. Król odjecha³ nazajutrz, jed-
nak pozosta³ tu ksi¹¿ê Ferdynand i przebywa³ przez trzy
tygodnie.

6 kwietnia Prusacy zdobyli �widnicê i szli da-
lej z tutejszej okolicy. W �wiebodzicach pozosta³a jed-
nak niewielka za³oga.

7 kwietnia umar³ hrabia pañstwowy von Hoch-
berg, który tylko przez rok panowa³ i jego nastêpc¹ zo-
sta³ starszy syn Hanns Heinrich V urodzony 6 listopada
1741 roku.

12 lutego zmar³ drugi kaznodzieja i rektor M.G.
Strauß i jego miejsce zaj¹³ dotychczasowy nauczyciel
domowy, pracuj¹cy u kupca Treutlera w Wa³brzychu,
Johann Gottfried Thiem. Urodzi³ siê w Boguszowie 28
pa�dziernika 1728 roku i w sierpniu 1758 r. obj¹³ zapro-
ponowane mu tutaj stanowisko.

23 maja umar³ ewangelicki kantor Goehlich i
przyszed³ na jego miejsce Johann Gottlieb Scharf, syn
rusznikarza Scharfa z Dobromierza. Urodzi³ siê 29 lip-
ca 1732 roku i by³ przez pewien czas cz³onkiem chora³u
przy ko�ciele �w. El¿biety we Wroc³awiu, a do �wiebo-
dzic przyszed³ z posady nauczyciela na zamku w Roz-
toce. Dzwonnik Pohl tak¿e umar³ w tym roku i na jego
miejsce powo³any zosta³ ksi¹¿añski wo�ny kancelarii
Johann Valentin Hähnel, który wcze�niej by³ �wiebo-
dzickim mieszczaninem i sukiennikiem.
1759 Sta³ w �wiebodzicach wachmistrz pu³kownika von
Franklina ze 150 pruskimi piechurami i 40 husarami z
garnizonu �widnickiego, by ³¹czno�æ miêdzy twierdz¹ i
stacjonuj¹cymi pruskimi oddzia³ami w Kamiennej Gó-
rze utrzymywaæ, poniewa¿ ¿ywno�æ by³a ze �widnicy
dostarczana. W niedzielê
22 lipca podczas kazania,
�wiebodzicki garnizon zosta³
powiadomiony, ¿e austriacka
i saska kawaleria na okolicz-
nych górach siê zjawi. Wach-
mistrz kaza³ natychmiast bra-
my miasta zamykaæ, stra¿e
wzmocniæ i pozosta³¹ czê�æ
ma³ej za³ogi pod broni¹ na
rynku postawiæ. Tymczasem
40 husarów poza murami mia-
sta prowadzi³o akcje zaczep-
ne z nieprzyjacielsk¹ kawaleri¹ po to, aby siê przekonaæ
jak wielka ilo�æ wojska cesarskiego nadci¹ga. Pó³kow-
nik von Franklin kaza³ tymczasem na tzw. Rummler albo
Stampenbergu redutê wzmocniæ i czyniæ wszystkie przy-
gotowania do obrony, poniewa¿ wierzy³, ¿e tylko z nie-
przyjacielskim patrolem ma doczynienia. Poniewa¿ jed-
nak nap³yw nieprzyjació³ stawa³ siê coraz wiêkszy, uwie-
rzy³, ¿e ma armiê przed sob¹, kaza³ wiêc Bramê �wid-
nick¹ pod ci¹g³ym ogniem z ma³ej broni utrzymywaæ i

jedn¹ armatê tam instalowaæ. Za³ogê reduty �ci¹gn¹³ do
siebie i chcia³ wykonaæ odwrót w kierunku �widnicy,
ale nieprzyjaciel ju¿ drogê swoim wojskiem obstawi³.
To nie zosta³o mu nic innego jak ze swoimi lud�mi do
Nonnenbusche siê dostaæ. Klucz¹c i obchodz¹c naoko³o
miasto, ci¹gn¹³ w kierunku dolnych Cierni. Ten dzielny
oficer czyni³ tak dobry u¿ytek z celnego ognia i odwagi
swoich husarów, ¿e powstaj¹cy wokó³ teren wolny od
wrogów, czyni³ odwrót mo¿liwym, choæ bardzo powol-
nym. Niebawem, ju¿ o zmroku dotar³ do g³êbokich oko-
pów, ale nie maj¹c armat, a tak¿e amunicji, której za-
czê³o mu brakowaæ, musia³ w koñcu z³o¿yæ broñ i nie-
przyjacielskim dragonom z furi¹ nacieraj¹cym na nie-
go, ze swoj¹ garstk¹ ludzi do niewoli siê oddaæ. Piêæ
godzin ta ma³a grupka ludzi broni³a siê przed przewa¿a-
j¹c¹ si³¹ wroga. Gdyby z nadej�ciem nocy Nonnenbu-
sche osi¹gnêli, to byliby ocaleni. Z 40 husarów, którzy
nader dzielnie walczyli, czê�æ ju¿ by³a martwa, czê�æ
ranna, czê�æ uwiêziona. Z piechurów 12 by³o martwych,
96 rannych i tylko oko³o 30 zdrowych pozosta³o. Sam
pu³kownik by³ postrzelony w lêd�wie, otrzyma³ kilka
ciêæ szabl¹ w g³owê i w tym ¿a³osnym stanie, ten dziel-
ny cz³owiek jako wiêzieñ by³ tu przyniesiony. Zdrowi
wiê�niowie byli do Ksi¹¿a przeniesieni, a rannych zo-
stawili Austriacy w �wiebodzicach, aby tutejsi chirur-
dzy i lekarze mogli siê nimi zaj¹æ. Austriaccy genera³o-
wie odwiedzili majora von Franklina w jego kwaterze,
chwalili jego odwagê i bohaterstwo i powiedzieli, ¿e król
po tym wydarzeniu, wiê�niowi da regiment i zrobi go
genera³em. Po wyleczeniu zosta³ zwolniony z niewoli
na s³owo honoru i pó�niej jeszcze kilkakrotnie, na kilka
dni, jako go�æ do �wiebodzic przyje¿d¿a³. Wed³ug sta-
rych wiadomo�ci, by³ on urodzonym Irlandczykiem.

Wielkie niebezpieczeñstwo zagra¿a³o �wiebo-
dzicom w czasie bitwy prowadzonej na wzgórzach i w

czasie której mieszczanie
opuszczali miasto, ponie-
wa¿ austriackie kule ar-
matnie czê�ciowo nad
miastem przelatywa³y,
czê�ciowo na ulice spada-
³y lub w domy siê wbija³y
i wraz z ogniem karabino-
wym stwarza³y zagro¿e-
nie dla drewnianych do-
mów. Mieszczanie oba-
wiali siê tak¿e pl¹drowa-
nia miasta przez ¿o³nierzy,

co prawda genera³ Janus, tak jak ju¿ raz pu³kownik Simb-
schen, który teraz genera³em by³, zapobiega³ wszystkim
wybrykom, albo kara³ surowo, je¿eli winowajca by³
ujawniony. W³a�ciwym dowódc¹ tego wojska by³ jed-
nak genera³ Ville, który swoj¹ kwaterê mia³ w Ksi¹¿u i
ten o karno�æ swoich ¿o³nierzy ju¿ tak nie dba³. Dlatego
tak ju¿ by³o, ¿e wspomniani wy¿ej obaj genera³owie,
nie mogli zapobiec wszêdzie i wszystkim nieszczê�ciom,
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i dlatego szczególnie na przedmie�ciach i we wsiach by³a
czyniona swawola.

Austriacka armia zajmowa³a tereny na górach
wokó³ �wiebodzic, Pe³cznicy i Ksi¹¿a. Zbo¿a ju¿ pra-
wie dojrza³e, kawaleria tratowa³a pola niszcz¹c do resz-
ty zasiewy. Co w stodo³ach znajdowa³o siê trzeba by³o
wojsku dostarczaæ. Prócz tego miasto musia³o jeszcze
dawaæ wino i ¿ywno�æ, a tak¿e wywi¹zaæ siê z kontry-
bucji na³o¿onej na miasto, w wysoko�ci 3000 guldenów.

Poniewa¿ teraz król £u¿yc tutaj znowu siê zbli-
¿a³ i genera³ Fouquet okolicê Kamiennej Góry obsadzi³,
tak usunêli siê teraz Austriacy poprzez Wa³brzych do
Czech. Prusacy brali teraz ich dotychczasowe kwatery
na swoje zimowe zakwaterowanie w tej okolicy.
1760 Na przestrzeni kwietnia i maja odeszli st¹d Prusa-
cy i 24 czerwca przyby³ do miasta austriacki genera³
Naundorf z  Laudon�schen Grünen regimentem. Ci lu-
dzie od samego pocz¹tku zachowywali siê jak furiaci i
czynili w mie�cie i we wsiach straszne spustoszenie do
29 sierpnia. Oko³o tego czasu odeszli znowu st¹d, po-
niewa¿ pruska armia feldmarsza³ka Daun`a na Mokrze-
szowskich górach stanê³a obozem. Feldmarsza³ek Daun
za³o¿y³ swoj¹ kwaterê w Mokrzeszowie i zosta³ tutaj a¿
do 11 wrze�nia. Pogoda by³a do tego czasu bardzo cie-
p³a i sucha, a poniewa¿ nie spad³a ¿adna kropla desz-
czu, w szybkim czasie zaczê³o brakowaæ wody zarówno
dla ludzi, jak i koni. Za tym nast¹pi³ tak¿e brak chleba,
poniewa¿ m³ynarze ma³o albo nawet wcale nie mogli
mleæ m¹ki. We wrze�niu ci¹gnê³o to wojsko przeciw
Saksonii i zosta³ tutaj na górach tylko znaczny korpus
wojska. Po bitwie pod  Torgau przyszed³ tu pruski gene-
ra³ Golz i wyrzuci³ st¹d Austriaków, pozostaj¹c do Bo-
¿ego Narodzenia w tej okolicy.

W grudniu umar³ burmistrz Kirstein.

Widokówki:
Strona 2 - Poczta 1910r. - ze zbiorów Pana Erwina Scholza
(udostêpnione przez Pana Burmistrza Stanis³awa Szymec-
kiego).
Strona 3 -ulica ¯eromskiego - ze zbiorów Pana Edwarda
Ha³dasia.

Turystyczny szlak �wiebodzic

Warszawianka.

W miejscu dawnego wyrobiska, po wydobyciu
wapna, o którego eksploatacji wspomina siê ju¿ w koñ-
cu XVI wieku, za³o¿ono k¹pielisko miejskie �Wilhelms-
bad�, oko³o 30 m. g³êbokie. Rysunek znajduj¹cy siê w
zbiorach Gabinetu Grafiki Muzeum Narodowego we
Wroc³awiu (syg. VII-4733) przedstawia wydobywanie
marmuru pod �wiebodzicami, jest to zapewne intersu-
j¹cy nas wapiennik z dwoma ko³owrotami i znajduj¹-
cym siê w pobli¿u piecem. Z wroc³awskiego Archiwum
pochodz¹ dwa plany wapiennika z 1794* r. i 1801** r..
Wapiennik usytuowany by³ na po³udnie od starej drogi
prowadz¹cej ze �wiebodzic do �widnicy, na planach za-
znaczono kszta³t ha³d, miejsce ustawienia ko³owrotów
s³u¿¹cych do wydobywania materia³u, rozmieszczenie
pieców, pomp, budynki w których przechowywano wap-
no, znajduj¹ce siê w pobli¿u stodo³y a tak¿e otaczaj¹ce
ca³y teren drogi. Na nieco m³odszym planie z 1801 roku
mo¿na zaobserwowaæ nowe ha³dy, inne ustawienie ko-
³owrotów oraz szkic nowej drogi, obecnej ulicy �wid-
nickiej. Na planie miasta z 1884 roku istnieje ju¿ staw
miejski, w tym samym roku wspomina siê o zakupie
gondoli. W koñcu XIX wieku Alwin Frey z Wroc³awia
by³ inicjatorem inwestycji budowlanych nad stawem,
które niestety znamy tylko z rysunków znajduj¹cych siê
w Zak³adzie Obs³ugi Komunalnej. W 1893 roku powsta³
projekt nowych ³azienek, z tego samego roku pochodzi
projekt lodowni, w 1896 roku powsta³ projekt ¿elaznej
kolumnady, a tak¿e domu A. Freya, który wzniesiono
nad stawem, na parceli nr 546. Przetrwa³ jedynie dom
A. Freya, w którym znajdowa³a siê restauracja, przebu-
dowany w 1901 roku i 1934 roku oraz po wojnie, utrwa-
lony na pocztówce, ze zbiorów muzealnych (Muzeum
Narodowe we Wroc³awiu, syg. 434/7), na której tak¿e
znajduje siê widok przystani w otoce z ko³a ratunkowe-
go. Przedstawiony na pocztówce dwukondygnacjowy
pawilon otwarty arkadami robi wra¿enie wolnostoj¹ce-
go, tu¿ nad stawem, gdy tym czasem by³ pawilon, - log-

W roku 1827 zaczêto budowaæ drogê wêglow¹ �Koh-
lenstrasse� biegn¹c¹ z ¯arowa (tak¹ nazwê nosi³a wów-
czas dzielnica Wa³brzycha - Szczawienko) do �wiebo-
dzic i Strzegomia (prowadzi³a do Odry w Malczycach).
W pocz¹tkowym okresie przebiega³a ona obok miasta i
utworzy³a pó�niej ulice: Wa³brzysk¹ i Strzegomsk¹. Cie-
kawostk¹ jest, ¿e ta stara droga istnieje do dzi� i biegnie
z ty³u zabudowañ wzd³u¿ ca³ych prawobrze¿nych Cier-
ni i w okresie przedwojennym nosi³a nazwê �Alte Koh-
lenstrasse Zirlau� (�Stara droga wêglowa Ciernie�). Przy
niej w okolicy przystanku kolejowego, znajdowa³a siê
�Ober¿a Nadzieja� (�Gasthof zur Hoffnung�).

Okruchy historii
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gia widokowa, - po³¹czony ze znajduj¹cym siê w tle do-
mem Freya. Sam staw, o nieregularnym kszta³cie oraz
zró¿nicowanym brzegu, skalistym od po³udniowgo
wschodu, p³askim od pó³nocy, sprawi³, ¿e otaczaj¹ce go
ulice, po czê�ci stare drogi, posiadaj¹ nieregularny
kszta³t. Wzd³u¿ pó³nocno-wschodniego brzegu biegnie
ulica Wolno�ci, która ³¹czy siê z biegn¹c¹ od po³udnio-
wego zachodu ul. �widnick¹, od pó³nocnego zachodu
ulic¹ Kolejow¹. W pó³nocno-zachodniej  czê�ci znajdu-
je siê pó³wysep, na który prowadz¹ szerokie, kamienne
schody, po stronie wysokiego brzegu zachowa³ siê co-
kó³ istniej¹cej tu niegdy� budowli, ob³o¿ony kamienny-
mi ciosami. Jak ju¿ wspomniano z dawnej zabudowy
zachowa³ siê jedynie dom A.Freya, usytuowany powy-
¿ej skalistego brzegu, dawniej otwarty na staw arkado-
wym pawilonem a obecnie oddzielony od niego zaro-
�lami, siatk¹ drucian¹ oraz podwórzem z nowymi zabu-
dowaniami gospodarczymi. Budynek usytuowany jest
na ty³ach lu�nej zabudowy ulicy, obecny adres ul. �wid-
nicka nr 35.

* Plan von dem Freyburger  Kalckbruche 1794r. , WAP
we Wroc³awiu syg. I Arch. 5277 str. 80.
** Charte von Freyburger  Kalckbruche 1801r., WAP
we Wroc³awiu syg. I Arch. 5277, str. 93.

Literatura:
W. Dames, Uber die in der gegend von Freiburg in Schle-
sien vorkommenden devonischen Alagerungen. Breslau
1868 (dissert), s.7.

Wycinki
ze starych gazet

Cyryla ratajskiego
rok 1961

Samochód wpad³ do rzeki. (Gazeta robotnicza z dnia
23 lutego)
W �wiebodzicach mia³ miejsce niecodzienny wypadek
drogowy. Nale¿¹ca do WSK w Pe³cznicy �Warszawa�
spad³a z mostu wprost do potoku. Ludziom nic siê nie
sta³o. Maszyna mocno ucierpia³a.
Miasteczko nad czarn¹ rzek¹. (Magazyn Tygodniowy
z 25-26 lutego)
...... �wiebodzice - one w³a�nie rozsiad³y siê na progu
gór wa³brzyskich - le¿¹ na skrzy¿owaniu g³ównych tras
do Wroc³awia, Legnicy, Wa³brzycha, Jeleniej Góry. Spo-
kojne, schludne miasteczko. Kilkana�cie tysiêcy miesz-
kañców, dworzec kolejowy na którym nie zatrzymuj¹
siê poci¹gi przyspieszone i pospieszne, kilka szkó³, dwa
kina. Pozornie wszystko. Ale w opisie wstêpnym zapo-
mnia³em uwzglêdniæ kilkana�cie kominów, konkuruj¹-
cych w ukszta³towaniu panoramy z wie¿ami ratusza i
ko�cio³ów. Zak³adów pracy jest rzeczywi�cie sporo - 21.
.....�wiebodzice licz¹ 16.300 mieszkañców, a ilo�æ za-
trudnionych wynosi 8.300. Urodzonych w latach 1945-
1960 jest 6.278. Zaledwie 396 utrzymuje siê z rolnic-
twa. 693 mieszkañców liczy 60 lat i wiêcej. Zaskakuj¹-
cy wynik: prawie ka¿dy doros³y mieszkaniec pracuje
zarobkowo. Tyle statystyka. W rzeczywisto�ci czê�æ
zatrudnionych doje¿d¿a do miejsca pracy, mimo to pod
wzglêdem ilo�ci zatrudnionych w stosunku do ilo�ci
mieszkañców �wiebodzice bij¹ rekordy. ......

Kierownik i reszta (Gazeta ro-
botnicza z dnia 9 marca)
..... �wiebodzice s¹ ma³ym
miasteczkiem, gdzie 13 urzêd-
ników ma siê uporaæ z wszyst-
kimi sprawami miasta. Czym
siê na codzieñ zajmuj¹ pra-
cownicy tej miejskiej rady?
Czes³awa Piworowicz (w dal-
szej czê�ci artryku³u nazwisko
brzmi Piwowarczyk) opieku-
je siê handlem, kultur¹, o�wia-
t¹, rolnictwem i budownic-
twem. Ma �rednie wykszta³ce-
nie, 3 lata praktyki i du¿o do-
brej woli. Co dzisiaj robi³a?
Po porannym szkoleniu (w
sprawie wyborów) od 9.15
przepisywa³a 45 wezwañ dla
rolników. Ka¿de wezwanie
zajmuje blisko stronê maszy-

Warto zobaczyæ
w ko�ciele �w. Miko³aja

¯yrandol - Wykonany z mosi¹dzu przez nieznanego au-
tora w 1781 roku w stylu pó�nego baroku.
Wymiary: wysoko�æ 60 cm, �rednica 60 cm.
Z kuli z uchwytem przeznaczonym do �ci¹-
gania rozchodzi siê osiem esowato wygiê-
tych ramion ¿yrandola ozdobionych ele-
mentami ro�linnymi, zakoñczonych profi-
lowanymi talerzykami ustawionymi w jed-
nym poziomie. Wy¿ej równie¿ esowato
wygiête ramiona ozdobione motywami ro-
�linnymi.
W roku 1961, kiedy sporz¹dzano pierwszy
jego opis autorstwa mgr H. Dziurli, mo¿na
by³o odczytaæ napis (dzi� ju¿ nieistniej¹cy),
¿e zosta³ ofiarowany ko�cio³owi przez Jo-
hanna Georga Kriegiera. Dzi� wisi on w
�rodkowej czê�ci ko�cio³a, otoczony czte-
rema innymi ¿yrandolami, wykonanymi na
jego wzór.
Zapisany w rejestrze zabytków woj. wa³brzy-
skiego pod poz.535, kart. nr 9.
Ikonografia - Ewa Stepa.
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Pomys³, sk³ad i wykonanie: Adam Rubnikowicz (ze zbiorów w³asnych i udostêpnionych)
Korekta: Robert Sysa
Stale wspó³pracuj¹: Boles³aw Kwiatkowski, Edward Ha³da�, Daniel Wojtucki.
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

nopisu. Druczków nowego tekstu nie ma. Mo¿e w naj-
bli¿szym czasie bêd¹ piecz¹tki. Nastêpna pozycja to
o�wiadczenia wszelkiego rodzaju - o stanie maj¹tkowym
i rodzinnym petentów. Dzi� by³o 10 osób.
Ob. Piwowarczyk mia³a dzi� obliczyæ zaleg³o�ci ch³o-
pów w �wiadczeniach na rzecz szkó³. Zaleg³o�ci s¹ du¿e,
kasa pusta, trzeba przygotowaæ materia³ na niedzielê,
kiedy to ob. Piwowarczyk robi obchód po wiejskich
domach. Ale dzi� nie starczy³o na to czasu.
Alfreda Szuwalska - referent gospodarki komunalnej - z
bogatego programu: zieleñce, drzewa, kwiaty, konferen-
cje z ogrodnikiem, porz¹dkowanie miasta, naprawa dróg,
kontrola administracji - dzi� uda³o siê wykroiæ tylko
godzinkê na tzw. pracê w terenie: na komisjê w sprawie
szkód wyrz¹dzonych przez sublokatora. W inne dni naj-
wiêcej czasu zajmuj¹ wszelkiego typu sprawozdania oraz
uci¹¿liwe eksmisje tych, którzy si³¹ wtargnêli do nie
swojego mieszkania.
.... Reszta pracowników to w praktyce rozbudowany,
pomocniczy aparat techniczny do pisania i telefonowa-
nia w razie tzw. akcji. A mogliby oni za³atwiaæ �od rêki�
i �na gêbê� wiele spraw. A  mo¿na by ich uwolniæ od
wypisywania nadmiaru za�wiadczeñ i innych papierko-
wych wypocin. Odci¹¿eni szeregowi pracownicy powin-
ni z kolei odci¹¿yæ kierowników......
Budowa wielkiej oczyszczalni �cieków..... (S³owo
Polskie z 29-30 pa�dziernika).
Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa Komunal-
nego we Wroc³awiu, przyst¹pi³o do opracowywania
wstêpnego projektu budowy wielkiej oczyszczalni �cie-
ków dla Wa³brzycha, Szczawna Zdroju i �wiebodzic
wraz z Pe³cznic¹. Oczyszczalnia zostanie zbudowana w
�wiebodzicach.
Budowa nowej oczyszczalni potrwa wiele lat i koszto-
waæ bêdzie ponad 40 mln. z³otych. Kosztowa³aby kil-
kakrotnie wiêcej, gdyby nie szczê�liwy traf. Otórz kilka
lat temu, zupe³nie przypadkowo, odkryto podziemny
kana³, biegn¹cy z Wa³brzyskiej dzielnicy Piaskowa Góra
do �wiebodzic. Jest to kana³ zbiorczy, tzw. kolektor, o
�rednicy ok. 80 cm i d³ugo�ci 12 km. Wykuto go przed
wojn¹ du¿ym nak³adem pracy i kosztów w porfirowej
skale. Jego wykonanie kosztowa³oby dzi� ponad 100
mln. z³otych.
Jak wynika ze znalezionych pó�niej dokumentów, nie-
mieckie w³adze komunalne ju¿ przed wojn¹ planowa³y
budowê podbnej oczyszczalni. By³y to jednak znacznie
skromniejsze plany i mia³y byæ zrealizowane w ci¹gu
40-50 lat. W³adze niemieckie nie przewidywa³y obec-
nego tak szybkiego tempa rozwoju miast, a zw³aszcza
Wa³brzycha. Zamierza³y one zbudowaæ oczyszczalniê

�cieków dla skupiska ludno�ci licz¹cej oko³o 98 tys.
mieszkañców, tj. dla Wa³brzycha ze Szczawnem, Szcza-
wienkiem i �wiebodzicami. Tymczasem jak wiadomo
sam Wa³brzch ma ju¿ dzi� 120 tys. mieszkañców .........
Kino panoramiczne. (Gazeta Robotnicza z dnia 4 listo-
pada)
Siedemnastotysiêczne �wiebodzice maj¹ dwa kina. Ki-
nem �Wolno�æ� opiekuje siê Okrêgowy Zarz¹d Kin (bar-
dzo �le), a kinem �W³ókniarz� rada zak³adowa �wiebo-
dzickich Zak³adów Przemys³u Lniarskiego.
Ostatnio aktywi�ci SZPL postanowili wybudowaæ ekran
panoramiczny. Dziêki pomocy udzielonej przez CRZZ
�W³ókniarz� otrzyma³ przystawki panoramiczne i przed
paru dniami odby³a siê ma³a próba zainstalowanych urz¹-
dzeñ. Teraz trzeba czekaæ na przybycie z Warszawy eks-
pertów od kin panoramicznych, którzy dokonaj¹ odbio-
ru nowych urz¹dzeñ i instalacji.
S¹siad górniczego Wa³brzycha (Gazeta robotnicza z
dnia 23 listopada)
Miasteczko jest niewielkie, ale bardzo ruchliwe, przy
tym dobrze zagospodarowane i ze spor¹ liczb¹ fabryk.
Szczê�liwym trafem wojna nie uczyni³a tu wiêkszych
szkód, st¹d i zadanie gospodarzy miasta polega nie tyle
na odbudowie, co na dalszym rozwoju urz¹dzeñ miej-
skich i warsztatów produkcyjnych.
Oto charakterystyczna informacja. U schy³ku rz¹dów
niemieckich liczono tu niewiele ponad 10 tysiêcy miesz-
kañców, dzisiaj jest ich 13 tysiêcy, nie licz¹c dalszych
3,5 tysi¹ca, które dorzuci³a Pe³cznica, ostatnio awanso-
wana z wioski na przedmie�cie �wiebodzic.
....... Budownictwo mieszkaniowe w �wiebodzicach
rozwija siê od kilku lat. W latach 50 - tych wybudowa-
no tu niewielkie osiedle DBOR-owskie (Dyrekcja Bu-
dowy Osiedli Robotniczych - przyp. w³asny), przed ro-
kiem nowo powsta³a spó³dzielnia mieszkaniowa �Wio-
sna� rozpoczê³a budowê 2 bloków mieszkaniowych,
przygotowuje budowê 4 dalszych. Coraz wiêksze te¿
sumy przeznacza siê na remonty bie¿¹ce i kapitalne. Na
te ostatnie wydatkuje siê w br. 2,5 mln. z³otych, na rok
przysz³y preliminuje siê ju¿ 6,4 mln. z³.
Poka�n¹ czê�æ ludno�ci �wiebodzic, a zw³aszcza jego
nowego przedmie�cia - Pe³cznicy stanowi¹ górnicy, do-
je¿d¿aj¹cy do wa³brzyskich kopalñ. Jak dot¹d wszak¿e
nie kwapi siê Wa³brzych do budowy domów dla górni-
ków w �wiebodzicach. ..........
Dlaczego? (Gazeta Robotnicza z dnia 21 grudnia)
W �wiebodzicach ulice: Kolejowa i �widnicka nie s¹
o�wietlone? Kiedy� by³y tam lampy; obecnie jednak je
zdjêto. Dlaczego?


