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Œwiebodzickie zegary

Festyn muzyczny w roku 1834.

W tym roku by³y nasze Œwiebodzice wybrane
do zorganizowania œwiêta muzyki, wzorem Szczawna
Zdroju i Dzier¿oniowa. Poniewa¿ organy w koœciele
ewangelickim wymaga³y naprawy i strojenia,
musiano wiêc rozpocz¹æ dzia³ania w tym zakresie.
Mistrz organowy Fryderyk Müssig z Jawora otrzy-
ma³ zlecenie na sporz¹dzenie kosztorysu. Wynika³a
z niego znaczna suma 750 Rtl. Aby j¹ zap³aciæ,
rozpoczêto zbieranie datków. Hrabia pañstwowy von
Hochberg, znany jako mecenas wszystkiego co dobre
i piêkne da³ na ten cel 100 Rtl, królewski tajny radca
handlowy Kramsta  da³ drugie tyle, a kupiec Meyer
50 Rtl. Prze³o¿ony radnych miejskich Nehrich, ro-
botnik najemny Stanke i kantor Subirge rozpoczêli
w mieœcie zbiórkê pieniêdzy i uzyskali sumê 254 Rtl
i 6 Sgr. W gminach wiejskich nauczyciele szkolni i
sêdziowie gminni równie¿ urz¹dzili zbiórki, i tak: w
Pe³cznicy zebrano 30 Rtl. 28 Sgr i 3 Pfg., w Cier-
niach 36 Rtl., w Górnym Mokrzeszowie 39 Rtl i 20
Sgr., w Dolnym Mokrzeszowie 12 Rtl i 5 Sgr., w
Cieszowie 5 Rtl. 7 Sgr i 9 Pfg. – razem wszystkie
datki wynios³y 478 Rtl i 7 Pfg. Kolegium koœcielne
zezwoli³o na pobranie z kasy koœcielnej 250 Rtl. i
tym sposobem 8 marca mog³a byæ podpisana umowa
z organmistrzem. 1 maja przybyli pomocnicy organ-
mistrza, przywo¿¹c ze sob¹ potrzebne narzêdzia i ju¿
2 sierpnia zosta³y przyjête organy po remoncie, a w
dniu 3 sierpnia (w niedzielê) uroczyœcie oddane do
u¿ytku. Przy drzwiach koœcielnych w tym dniu sta³a
dziewczyna z tac¹, by jeszcze dodatkowe pieni¹dze
uzyskaæ. Zebra³a 28 Rtl. Aby poczyniæ potrzebne
przygotowania do œwiêta muzycznego w Œwiebodzi-
cach zawi¹za³ siê komitet, który podzieli³ miêdzy sie-

Bardzo rzadki zegar œcienny -
trudno go znaleŸæ nawet w fa-
brycznych katalogach fabryki
Gustava Beckera. Niepospolite or-
namenty na tarczy i wahadle. Sys-
tem bicia na godziny i pó³godzi-
ny.

Wymiary: wys. 75 cm, szer. 34 cm,
g³êb. 18 cm.
Obecnym w³ascicielem zegara
jest mieszkaniec ¯or.

Okruchy historii

Pod koniec XVIII wieku, z powodu licznych
klêsk ¿ywio³owych, mieszkañcom Œwiebodzic i oko-
lic zagrozi³o widmo g³odu. Wówczas to na tych zie-
miach zapocz¹tkowano uprawy ziemniaków. Rów-
nie¿ w tym samym okresie po raz pierwszy zaczêto
siaæ koniczynê.

W sierpniu 1968 roku przez Œwiebodzice
przeje¿d¿a³y kolumny wojsk interweniuj¹cych w
Czechos³owacji. Na obecnym Placu Legionów Pol-
skich ustawiona by³a radiostacja wojskowa, s³u¿¹ca
do utrzymania bie¿¹cej ³¹cznoœci  z dowództwem.

Do 1 stycznia 1973 roku Ksi¹¿ i czêœæ Szcza-
wienka by³y samodzieln¹ jednostk¹ w powiecie wa³-
brzyskim. Z tym dniem zosta³y w³¹czone w obrêb
miasta Wa³brzycha.

1 czerwca 1975 roku, w wyniku nowego
podzia³u administracyjnego kraju, nast¹pi³a likwida-
cja dotychczasowych powiatów. Wa³brzych zosta³
stolic¹ województwa.
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bie ró¿ne obowi¹zki z tym zwi¹zane i ustanowi³ dni
6 i 7 sierpnia  jako termin organizacji imprezy. W
dniach 5 i 6 sierpnia przyby³y do Œwiebodzic grupy
muzyków i œpiewaków, i rozpoczêto próby przed wy-
stêpami. Tutejsi mieszczanie bardzo mi³o i z ochot¹
przyjmowali na kwatery przyby³ych goœci. 6 sierpnia

wieczorem Wroc³awski Zwi¹zek Artystów da³ koncert
w sali kasyna. Tego dnia przyby³ tak¿e do miasta na-
dworny kapelmistrz Dr Friedrich Schneider z Dessau,
który w tym czasie by³ w odwiedzinach u swego
brata, organisty Schneidera w Jeleniej Górze.
7 sierpnia, oko³o godziny 10 nast¹pi³o uroczyste rozpo-
czêcie festynu, w którym bra³o udzia³ 440 œpiewaków i
muzyków. Przewodnictwa ca³ego przedsiêwziêcia pod-
j¹³ siê kantor Siegert z Wroc³awia. Koncerty w koœciele
by³y dawane w nastêpuj¹cym porz¹dku:
1. Zestaw utworów organowych wg. Rinka, grany

przez tutejszego organistê Würffela,
2. Chora³ “Pan pe³en ³aski” napisany z myœl¹ o tym

œwiêcie przez pastora Hoffmanna,
3. Motyw wg B. Kleina “Pod Bo¿¹ opiek¹” dyrygo-

wany przez kantora Kõhna ze Szczawna Zdroju,
4. Fantazje organowe na temat k³ótni, skomponowane

i wykonane przez E. Kõhlera, nadorganistê z ko-
œcio³a œw. El¿biety we Wroc³awiu,

5. Hymn “Czyniæ Panu podziêkê” wg. Schichta, pod
przewodnictwem kantora Siegerta.

W drugiej czêœci:
1. Sonata Sebastiana Bacha, grana przez nadorganistê

Freudenberga z koœcio³a Marii Magdaleny we Wro-
c³awiu,

2. Motyw “Pan jest moim œwiat³em” grany przez na-
uczyciela seminarium Richtera z Wroc³awia,

3. Psalm ”Pan jest wielkim królem”, wykonany przez
jego twórcê Richtera, z towarzyszeniem organów,

4. Andante na puzon basowy z towarzyszeniem orga-
nów i wykonany przez królewskiego oboistê Ludwi-
ga,

5. “Te Deum” wg B. Kleina pod batut¹ kantora
Kiehlmanna z Wa³brzycha.

W trzeciej czêœci:
1. Koncert organowy wykonany przez organistê Fõrste-

ra z Brzegu,
2. Motyw “Preis, Lob” wg B. Kleina pod batut¹ kan-

tora Subirge,
3. Fantazja organowa E-moll, skomponowana i wy-

konana przez A. Hesse, nadorganistê z koœcio³a
œw. Bernarda z Wroc³awia,

4. Motyw “Wielkoœæ” wykonany przez E. Kõhlera
z towarzyszeniem organów,

5. Psalm 150 Bernera wykonany przez kantora Flõge-
la z Wüstegiersdorf.

W kwietniu zamurowano wielkie okno znajdu-
j¹ce siê nad zakrysti¹. Latem tego roku tak¿e w koœciele
katolickim by³y remontowane organy, których koszt wy-
niós³ 35 Rtl.

4 maja umar³ w Dolnym Mokrzeszowie pan von
Gellhorn i zosta³ pochowany w rodzinnym grobowcu.
W tym grobowcu znajduj¹ siê jeszcze w “dobrym sta-
nie”  zmumifikowane zw³oki pana von Gelhorn, tego
samego, który by³ ma³¿onkiem fundatorki koœcio³a pani
Constantii Eleonory Gelhorn z domu von Schnidel,
zmar³ej w 1741 roku. Zmar³ on w 1735 roku, i w dniu
z³o¿enia do grobowca ostatniego z rodu, pana Gellhorn
(zmieni³a siê pisownia nazwiska – przyp. w³asny) z
Górnego Mokrzeszowa, le¿a³ ju¿ w nim 99 lat.

W czerwcu i lipcu wyst¹pi³o kilkakrotnie dziw-
ne zjawisko – poboczne s³oñca i ksiê¿yce, a tak¿e
têcza ksiê¿ycowa. 4 lipca mo¿na by³o ogl¹daæ, miê-
dzy godzin¹ 3 a 4 popo³udniu, przy zupe³nie jasnym
niebie, kr¹g doko³a s³oñca, który mia³ barwê têczy.
By³ on widoczny a¿ do zachodu s³oñca. Tego lata
by³ nadzwyczajny upa³ i przy zupe³nym braku
opadów, ju¿ w sierpniu dojrza³y winogrona
uprawiane przy Häusern. Tak¿e zbo¿a tego roku doj-
rza³y przedwczeœnie. Ziemniaki pozosta³y bardzo
ma³e i tak siê sta³o, ¿e przy koñcu sierpnia zaczê³y
kie³kowaæ na nowo i pod krzakiem by³o znowu du¿o
ma³ych, m³odych ziemniaków. Ceny zbo¿a jednak
mimo tego nie posz³y w górê.

24 wrzeœnia umar³ emerytowany sêdzia miej-
ski Grofe. 2 paŸdziernika popo³udniu wychowanka
farbiarza Rußnera, Ernestina Seydel zosta³a
zgnieciona przez magiel. Mia³a wówczas 15 lat i
pochodzi³a z Wüstegiersdorf. Pomocnicy, którzy
dzielili smutek wychowawcy, postawili nagrobek na
podmiejskim cmentarzu  na mogile, gdzie spoczê³a

jej ziemska pow³oka.
We wrzeœniu i paŸdzierniku cena ziemniaków

dwukrotnie przekracza³a cenê owoców i st¹d w okoli-
cach obfituj¹cych w owoce zu¿ywano je jako paszê dla
byd³a zamiast ziemniaków.
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W tym roku przyby³ do Œwiebodzic jako wi-
kariusz pan Joseph Titz i by³ on pierwszym na tej
posadzie od czasu gdy swój urz¹d w mieœcie obj¹³
parochus Thamm. Od tego momentu raz na dwa ty-
godnie mo¿na by³o odprawiaæ nabo¿eñstwo tak¿e w
Mokrzeszowie. W tym roku w ewangelickiej szkole
uczy³o siê 233 dzieci.
1835

W tym roku jako drugi kalikant przy organach
ewangelickiego koœcio³a zosta³ zatrudniony Züchner. 7
stycznia umar³ prze³o¿ony szpitala, ober¿ysta Buchwald
i urz¹d ten przej¹³ burmistrz miasta Rüdenburg.

W marcu tutejszy przemys³owiec Kramsta z
synami odkupi³ od szpitala kilka sztuk pola wraz z przy-
nale¿n¹ do nich stodo³¹ i pobudowa³ na tym miejscu
wielk¹ przêdzalniê.

W miesi¹cach letnich bardzo ma³o ludzi przy-
chodzi³o na kazania popo³udniowe, dlatego rektor Qu-
eitsch zaproponowa³, pocz¹wszy od Wielkanocy do œw.
Micha³a wprowadzenie kazania porannego. Zatwierdzi³
to zarówno Magistrat jak i Kolegium Konsystorskie i
ju¿ 26 kwietnia, w pierwsz¹ niedzielê po Wielkanocy
rozpoczêto ten cykl kazañ. Pierwsze z nich wyg³osi³ stu-
dent teologii Ernst Springer, syn tutejszego piekarza –
starszego cechu Daniela Springera.

1 maja oko³o godziny 10 wieczorem spali³y siê
w Cierniach 2 domy. W Mokrzeszowie zrezygno-
wa³ z posady nauczyciel szkolny Rõsner i dodany
mu w 1834 roku pomocnik Eberhard wykonywa³ j¹
a¿ do listopada. Nowym nauczycielem mianowany
zosta³ teraz dotychczasowy nauczyciel szkolny
Schrõter z Cieszowa.

W czerwcu by³ odnawiany mur wokó³ podmiej-
skiego cmentarza i koszty po wiêkszej czêœci pokryte
zosta³y z dobrowolnych datków.

8 lipca cieœla Pätzold z Altschõnau uleg³ wy-
padkowi podczas wci¹gania belki na czwarte piêtro bu-
dynku przêdzalni. Spadaj¹ca belka zrani³a go
œmiertelnie. 8 lipca w Kalbruch spadaj¹cy du¿y
od³amek skalny ciê¿ko porani³ robotnika z Pe³cznicy.

5 wrzeœnia w wieku 2 lat zakoñczy³ swój krótki
ziemski ¿ywot drugi syn hrabiego pañstwowego. Zosta³
pochowany w rodzinnym grobowcu  przy tutejszym ko-
œciele katolickim. W czasie pogrzebu, by³a wyg³oszona
tylko krótka modlitwa odmówiona przez pastora Hoff-
manna i odœpiewana pieœñ ¿a³obna przed i po modli-
twie.

Poniewa¿ w tych dniach pomiêdzy Legnic¹ i
Sobótk¹ prowadzono manewry 5 i 6 korpusu kró-
lewskiego, z tego powodu ze Œwiebodzic wyje¿d¿a³y
co dzieñ wozy z osobami pragn¹cymi ogl¹daæ m.in.:
specjaln¹ rewiê, ró¿nego rodzaju parady, a tak¿e
wielkie manewry. Obecnoœæ rosyjskiego cara i
carycy, a tak¿e angielskich, rosyjskich i austriackich
genera³ów czyni³y te manewry wyj¹tkowo osobliwe
i wystawne. W dniach 24 i 25 wrzeœnia przeje¿d¿a³
przez Œwiebodzice nastêpca tronu pruskiego, a tak¿e
car i caryca rosyjska. Byli oni przejazdem z Kalisza
do Põplitz. W paŸdzierniku królewski tajny radca han-
dlowy Kramsta goœci³ u siebie carycê rosyjsk¹.
1836

9 stycznia w sieni hotelu “Pod Czarnym Or³em”
znaleziono dziewczynkê w wieku oko³o 1 roku. Przy-
nios³a j¹ tu i pozostawi³a w³asna matka. Sprawczyniê
jednak szybko odnaleziono, a by³a ni¹ niezamê¿na ko-
bieta z Dzier¿oniowa. 9 lutego jako dozorca targowy
zosta³ zatrudniony mieszczanin, rêkawicznik Heiber.
W tym roku równie¿ robotnik najemny Christian
Stanke zosta³ wybrany i zatwierdzony na stanowisku
senatora. 16 marca w czasie zje¿d¿ania ulic¹ z góry,
uleg³ œmiertelnemu wypadkowi fornal z Järschendorf
ko³o Œrody Œl¹skiej.  W tym roku w³aœciciel pe³cz-
nickiego szynku, ober¿ysta Schmidt wybudowa³ przy
ul. Kamiennogórskiej (dawna “Oaza” przy ul.
Jeleniogórskiej – przyp. w³asny) hotel i nazwa³ go
“Ksi¹¿ê Blücher”. 5 sierpnia przechodzi³a nad
miastem burza,  której towarzyszy³a niezwyk³a ule-
wa. Od pioruna sp³onê³a zagroda w³oœcianina Johanna
Georga Heide w Dolnym Mokrzeszowie, a jego ¿ona
zosta³a ra¿ona piorunem.

W dniach od 14 do 20 sierpnia na mocy posta-
nowienia w³adz miejskich rozebrano szubienicê, a ka-
mienie u¿yto do budowy dróg. Przed dniem œw. Micha-
³a dotychczasowy sêdzia miejski – actuarius Fiedler
odszed³ do Wa³brzycha.

Stare widokówki Pe³cznicy ze zbiorów Pana Wojciecha Orzela

Mokrzeszów

(do tekstu z numeru 4/54)

Widokówka z roku 1903 ze zbiorów Pana Edwarda
Ha³dasia
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Turystyczny szlak Œwiebodzic

Kiedy jesieni¹ opadaj¹ liœcie koloru z³ota, wów-
czas o wiele bardziej wyraziste  staj¹ siê dwa potê¿ne
s³upy bramy wjazdowej, zwieñczone lwami podtrzymu-
j¹cymi tarcze herbowe. Z s¹siaduj¹cych domków, zwa-

nych “szwajcarniami”
zwyk³ wychodziæ od-
Ÿwierny i wskazywaæ
zaproszonym do zam-
ku dalsz¹ drogê. Oka-
za³¹ kut¹ “bramê
lwów” i mansardowe
domki, przypominaj¹-
ce dworki ³¹czy w ca-
³oœæ, dobrej kowalskiej
roboty, ogrodzenie.
Wszystkie te elementy
zosta³y wtopione w

zieleñ roz³o¿ystych lip i kasztanowców.
Wbrew obecnemu wra¿eniu, sama bry³a zamku

znajduje siê mniej wiêcej w centralnym punkcie z za-
mys³em urz¹dzonego za³o¿enia parkowego, które zgod-
nie z przyjêt¹ terminologi¹ ogrodnicz¹, nazywamy kra-
jobrazowym. Myœl¹ przewodni¹ ogrodów krajobrazo-
wych by³o nawi¹zanie do piêkna naturalnego przez na-
œladowanie natury i jej pozornej swobody. Ogród roz-
przestrzeniaj¹c siê, powinien przechodziæ w park i prze-
nikaæ w krajobraz.

Kompleks zamkowo – parkowy Ksi¹¿a obejmu-
je 270 hektarów. Dodatkowe oko³o 130-150 ha admini-
strowane przez Sudeckie Stado Ogierów w Ksi¹¿u, Go-
spodarstwo Ogrodnicze w Lubiechowie oraz Nadleœnic-
two Wa³brzych, sk³ada siê na jedno z najciekawszych
za³o¿eñ krajobrazowych na Dolnym Œl¹sku.

Od wschodu, w miejscu, gdzie koñczy siê Rów-
nina Œwidnicka, w strefie tzw. Brze¿nego Uskoku Su-
deckiego przechodz¹cego w Pogórze Wa³brzyskie, te-
ren nagle wypiêtrza siê o wysokoœæ wzglêdn¹ oko³o 100
m. Wje¿d¿aj¹c przez “bramê lwów” z kierunku Œwie-
bodzic, wspinaj¹c siê ³agodnymi ³ukami wygodnej dro-
gi, nieomal bezwiednie podziwiamy widoki Œwiebodzic
i Wzgórz Strzegomskich. Po prawej stronie drogi, w
zdecydowanym zag³êbieniu przeœwituje tafla parkowe-

go stawu, zasilanego wodami leœnego strumienia. Dalej
nasycamy siê widokiem potê¿nych dêbów i starych sku-
pin ró¿aneczników.

Za ostatnim mostkiem (po stronie lewej), mija-
my oczko wodne poroœniête rzês¹. Do dalszego spaceru
zachêca dworek z podcieniem i wynurzaj¹cy siê czwo-
robok dawnej masztarni, która przejê³a tradycje hodow-
li dobrych koni. A dalej – rozbiegaj¹ce siê dwie wieko-
we aleje lipowe. Na starych lipowych pniach dostrze¿e-
my plomby i stalowe wi¹zania – dowody przezornoœci
ogrodników.

Pó³nocna granica wyznaczona krawêdzi¹ Brze¿-
nego Uskoku Sudeckiego s¹siaduje z piastowsk¹ osad¹
Pe³cznica – dzielnic¹ Œwiebodzic. Wykorzystano tutaj
jako tworzywo przyrodnicze resztki dawnej puszczy
sudeckiej, a monumentalnoœæ architektury reprezentuje
pó³nocna elewacja zamku, bardzo atrakcyjna architek-
tonicznie i plastycznie. Zadbano równie¿ o kilka wa-
riantów tras komunikacyjnych, których zalet¹ jest nie-
spotykana malowniczoœæ.

Wêdruj¹c po najodleglejszych zak¹tkach parku
i wrêcz dzikim prze³omie Pe³cznicy, w przeœwitach kra-
jobrazu jawi siê nam, trochê przez perspektywê pomniej-
szony korpus zamku. Osadzony jeszcze przez Piastów
jaworsko-œwidnickich  na wystêpie skalnym jest on jed-
nym ze sk³adników kompozycyjnych przestrzeni. Ta
monumentalnoœæ architektury staje siê bardziej zrozu-
mia³a, gdy potraktujemy zamek jako element sk³adowy
400 hektarowej przestrzeni parku krajobrazowego.

Administrowany przez Nadleœnictwo Wa³brzych
prze³om potoku Szczawnik stanowi zachodni¹ granicê
parku. P³ytszy, mniej surowy, bliŸniaczy prze³omowi
Pe³cznicy – w¹wóz Szczawnika, by³ urz¹dzony jako
wygodny leœny dukt, swobodnie przejezdny nawet po-
jazdami konnymi. W punktach przekraczania strumie-
nia starannie brukowane brody. W¹wóz przechodzi w
p³askodenn¹ dolinê, daj¹c wra¿enie przestrzennoœci i
swobody, a na horyzoncie zarysowuj¹ siê Góry Wa³brzy-
skie i zabudowania Szczawienka.

Po³udniow¹ granicê wyznacza³ trakt handlowo
– gospodarczy ze Œwiebodzic do Wa³brzycha. Najstar-
sz¹ i najatrakcyjniejsz¹ widokowo jest aleja lipowa –
aktualny dojazd do parkingu. Obsadzona jest ona lip¹

Kompleks

zamkowo - parkowy Ksi¹¿a
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drobnolistn¹ w wieku oko³o 230 – 250 lat. Druga z dróg
dojazdowych, któr¹ obecnie jedzie autobus komunika-
cji miejskiej pod zamek, powsta³a jako najdogodniejsze
po³¹czenie z pobudowan¹ w XIX stuleciu ksi¹¿êc¹ masz-
tarni¹ – obecnym Sudeckim Stadem Ogierów. Najm³od-
sza jest droga ³¹cz¹ca zamek z oran¿eri¹ i palmiarni¹.
Szklarnie dobudowano na pocz¹tku XX stulecia. Celem
nadania reprezentacyjnego charakteru, wjazd na ogrody
zamkowe podkreœlono kolejn¹ bram¹ wjazdow¹.

Zag³êbiaj¹c siê w dalsze rozwa¿ania o parku,
nale¿y zaakcentowaæ jeszcze jeden wa¿ki element prze-
strzenny, jakim jest prze³om rzeki Pe³cznicy. Prze³om
powsta³ w wyniku trwaj¹cego oko³o 300 milionów lat
erozyjnej dzia³alnoœci rzeki. Nadzwyczaj ciekawy geo-
logicznie, imponuj¹cy krajobrazowo, ca³kiem natural-
nie sta³ siê osi¹ symetrii za³o¿enia parkowego. Budow-
niczowie parku ukszta³towali tê czêœæ z nadzwyczajn¹
starannoœci¹. Romantyczny zameczek myœliwski, zwa-
ny nies³usznie “Starym Ksi¹¿em”, specjalnie zbudowa-
ny w I po³owie XIX wieku w pseudogotyckim stylu przez
Tischbeina, by³ kolejnym elementem przestrzeni. Zame-
czek wprowadzi³ klimat dobrego s¹siadowania, a tym
samym bliskoœci ludzi.

Pocz¹tek i koniec prze³omu, wyposa¿one zosta³y
w utwardzone drogi, mosty lub brody; natomiast parti¹
œrodkow¹ po po³udniowej œcianie prze³omu wytrasowa-
no œcie¿kê trawersow¹. Na pewnych odcinkach wyko-
nano murki oporowe w kszta³cie arkad, zabezpieczenia,
schodki, tuneliki, groty itp. chc¹c uatrakcyjniæ spacer.

Podczas ca³ej wêdrówki towarzyszy rzeka. Id¹c
w kierunku Szczawienka, kiedy wydaje siê, ¿e repertuar
atrakcji zosta³ wyczerpany, budowniczowie parku jesz-
cze raz zaskakuj¹ nas pomys³owoœci¹. W odpowiednio
dogodnym miejscu wybudowano system zastaw, kana-
³ów i stawików, które mo¿na nape³niaæ z rzeki poprzez
otwarcie odpowiednich œluz.

Bry³a zamku, znakomicie wyeksponowana, in-
tryguj¹ca plastycznie i ciekawa architektonicznie, jest
piêkna i proporcjonalna w swej naturalnej zielonej opra-
wie. Dlatego te¿, ku po¿ytkowi spo³eczeñstwa, powin-
no siê Ksi¹¿ rozpatrywaæ jako zespó³ zamkowo – par-
kowy i dzie³o ludzi ludziom.

Na podstawie tekstu in¿. Edmunda Steckiewicza.

Widokówki udostêpni³ Pan W. Orzel

Ró¿a Stolarczyk

Zapomniany Twórca

W 1866 roku urodzi³ siê w Œwiebodzicach Gu-
stav Renner. Od dzieciñstwa odznacza³ siê zdolnoœcia-
mi literackimi – tak w szkole powszechnej jak i póŸniej
w gimnazjum, gdzie na ró¿ne uroczystoœci sam pisa³
wiersze i sceny dramatyczne. Zafascynowany by³ mito-
logi¹, œwiatem baœni i przyrod¹. Symbolika jego utwo-
rów by³a œciœle zwi¹zana z tymi obszarami – z nieuchron-
noœci¹ praw natury, z uczuciami, które s¹ silniejsze ni¿
logika dzia³ania i choæ przynosz¹ ból i rozpacz musz¹
byæ udzia³em cz³owieka. Dla pisarza jedyn¹ doskona³o-
œci¹ jest natura, której nie mo¿na pokonaæ, bo nie mo¿-
na pokonaæ doskona³oœci.

Gustav Renner pisa³ do wielu pism nie tylko
lokalnych. Prowadzi³ równie¿ w Œwiebodzicach rodzaj
ko³a edukacyjnego, gdzie zarówno m³odzie¿ jak i doro-
œli poznawali klasykê literatury, sztukê i filozofiê. Jego
utwory zosta³y wydane drukiem, a dramaty wystawiano
na scenie. Wyda³ nastêpuj¹ce utwory :
1904 r.  – zbiór wierszy
1909 r. – Francesca – tragedia
1912 r. – Merlin – dramat
1926 r. – Zbiór wierszy
1935 – Diogenes i Balian – dramaty.

W 1930 roku mieszkañcy Œwiebodzic chc¹c
uhonorowaæ pisarza nadali jego imiê jednej z ulic (obec-
nie Stawowa). Wczeœniej zosta³ uhonorowany tytu³em
„Zas³u¿ony dla miasta Œwiebodzice”. By³ z pewnoœci¹
osob¹ nieprzeciêtn¹ skoro za ¿ycia nadano jego imiê
ulicy. Zmar³ w maju 1945 r.

Na podstawie danych z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wro-

c³awiu.

Kronika Liceum
cz.I (ze strony www liceum)

Nasta³ czas po wyzwoleniu.
Do Œwiebodzic nap³ywa³y
ogromne iloœci osadników -
z kraju i z zagranicy. Sytu-
acja migracyjna stabilizo-
wa³a siê, miasto rozrasta³o,
w efekcie czego zrodzi³a siê
potrzeba zapewnienia mieszkañcom godnych, nor-
malnych warunków ¿ycia. Do wyznaczników owej
“normalnoœci” zalicza siê zawsze mo¿liwoœæ kszta³-
cenia.
Powstanie Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Œwiebodzi-
cach w 1951 roku by³o wiêc odpowiedzi¹ na zapo-
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ul. Polna

trzebowanie mieszkañców i mia³o du¿e znaczenie dla
lokalnego œrodowiska. By³a to jedyna placówka w
naszym szybko rozwijaj¹cym siê mieœcie. Stwarza³a
ona m³odym ludziom mo¿liwoœæ zdobycia œredniego
wykszta³cenia, otwieraj¹cego drogê na studia wy¿sze,
bez koniecznoœci dojazdów do innych miejscowo-
œci.
Zanim jednak w 1951 roku zabrzmia³ pierwszy lice-
alny dzwonek, w Œwiebodzicach wiele siê ju¿ w za-
kresie edukacji zdarzy³o.
Mimo braku podrêczników i programów nauczania,
przygotowania do zorganizowania w Œwiebodzicach
pierwszego po wyzwoleniu roku szkolnego rozpo-
czê³y siê ju¿ w lecie 1945 roku.
W grudniu 1945 roku powsta³a pierwsza polska szko-
³a z siedzib¹ przy ulicy Koœcielnej. Jej organizato-
rem by³ Walerian Adamek.
Ju¿ od wrzeœnia 1946 roku zaczê³y funkcjonowaæ
szko³y podstawowe w Cierniach, w Pe³cznicy oraz
Pañstwowa Szko³a Przemys³u Drzewnego przy “Fa-
bryce Mebli”.
W nastêpnym roku powo³ano do ¿ycia szko³ê TPD,
z siedzib¹ przy ulicy Wolnoœci 23, która stanowi³a
podwaliny dla przysz³ego liceum ogólnokszta³c¹ce-
go (szko³a istnia³a do 1950 roku). Jej dyrektorem by³

Józef Rozumko.
W takiej sytuacji edukacyjnej w 1951 roku przy uli-
cy Pstrowskiego 7 powsta³a placówka oœwiatowa,
której pe³na nazwa brzmia³a: “Szko³a Podstawowa i
Liceum Ogólnokszta³c¹ce TPD”. Funkcjê pierwszych
dyrektorów pe³nili: Kinga Wójcik (1952 - 53), Zyg-
munt Kempel (1954) i Jerzy Szefer (1954 - 59).
Rok 1954 by³ z pewnoœci¹ prze³omow¹ dat¹ w hi-
storii liceum. Na dyrektora LO powo³ano Pani¹ Ali-
nê Mizersk¹- osobowoœæ niepokorn¹, twórcz¹ i
bardzo zaanga¿owan¹ w ¿ycie szko³y, która dziêki
Jej ogromnym staraniom, energii, sk³onnoœci wpro-
wadzania marzeñ w ¿ycie, rozrasta³a siê, przebudo-
wywa³a, rozwija³a.
Wa¿n¹ dat¹ w historii szko³y staje siê równie¿ uro-
czystoœæ wrêczenia sztandaru Dru¿ynie Harcerskiej
im. Tadeusza Koœciuszki - odby³a siê ona 22 czerw-
ca 1960 roku z okazji dziesiêciolecia istnienia szko³y.
Kilka miesiêcy póŸniej, 12 stycznia 1961 roku, na

skutek zabiegów Pani Dyrektor, Ministerstwo Oœwiaty
i Wychowania zatwierdzi³o nazwê liceum w
brzmieniu: “Szko³a Podstawowa i Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce im. Marii Konopnickiej”. Wyboru patro-
na dokonano demokratycznie -by³a to wola nauczy-
cieli, uczniów i rodziców. Na bajkach i baœniach Marii
Konopnickiej wychowywa³y siê wówczas m³odsze i
starsze dzieci - wiêc jej osoba nadawa³a szkole pre-
sti¿. W dniu 28 kwietnia 1962 roku odby³a siê uro-
czystoœæ przekazania szkole sztandaru, na którym
widnia³y s³owa M. Konopnickiej “Lud i praca to s¹
si³y, a œwiat ca³y nimi stoi”.
Te symboliczne akty mia³y du¿e znaczenie dla bu-
dowania wizerunku szko³y. Wymierne znaczenie
mia³y podejmowane przez Pani¹ Dyrektor starania,
by klasy nie by³y przeludnione, pomieszczeñ do na-
uki pod dostatkiem, klatki schodowe szerokie i bez-
pieczne, a zajêcia odbywa³y siê w przeznaczonych
do tego, odpowiednio wyposa¿onych gabinetach
przedmiotowych. Ziœci³y siê marzenia o sali gimna-
stycznej i sprawnie funkcjonuj¹cym klubie szkolnym
z nastrojowym kominkiem.
W 1971 roku, po licznych remontach w budynku g³ów-
nym, podjête zosta³y prace nad zapleczem sali gimna-
stycznej i przebudow¹ budynku mieszkalnego na gabi-
nety zajêæ technicznych i chemicznych. Prace trwa³y do
1973 roku.
Dziêki niespo¿ytej energii Pani Dyrektor szko³a, rozbu-
dowywana w przestrzeni, rozwija³a siê tak¿e w czasie.
We wrzeœniu 1973 r. powsta³a bowiem przy liceum sa-
modzielna placówka - “Liceum dla pracuj¹cych”, która
istnia³a do 1982 roku.
Równie¿ w sferze dydaktyczno - wychowawczej szko³a
rozwija³a siê, ewoluowa³a. Eksperymenty, innowacje...
Nauczyciele zawsze twórczo poszukiwali. Poszukiwa-
nia te wynika³y z tzw. “ducha czasów” i potrzeb uczniów.
I tak w latach szeœædziesi¹tych przenoszono na grunt
praktyczny eksperymenty Muszyñskiego i Freineta -
nauczanie problemowe, politechnizacjê, których celem
by³o powi¹zanie teorii szkolnej z ¿yciow¹ praktyk¹.
Organizowano na przyk³ad praktyki w miejscowych za-
k³adach pracy (“Klimator”, “Refa”), a lekcje fizyki
oprócz nauczycieli prowadzili równie¿ in¿ynierowie z
fabryk.
W latach siedemdziesi¹tych wycofano siê z koncepcji
praktyk w zak³adach produkcyjnych. Zamiast nich roz-
szerzono nauczanie tzw. “prac rêcznych”, kszta³c¹cych
umiejêtnoœci niezbêdne w codziennym ¿yciu. Popular-
noœci¹ cieszy³y siê kursy gospodarstwa domowego, pro-
wadzone przez Pani¹ Zofiê S³owik (1961 -70). Wpro-
wadzono nowe programy, oparte na propozycji ró¿nych
profilów kszta³cenia. Uwzglêdniono szerzej nauki ma-
tematyczno - przyrodnicze, zachowuj¹c te¿ klasy o pro-
filu humanistycznym (z jêzykiem ³aciñskim).
Pasjonaci mogli rozwijaæ swoje zainteresowania i re-
alizowaæ pasje w ko³ach zainteresowañ. Bardzo prê¿-
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nie dzia³a³o ko³o biologiczne, uczniowie wykonywali
pomoce naukowe, wydawali w³asn¹ gazetê - biule-
tyn -“Magazyn Biologiczny” pod kierunkiem Pana
Henryka Urbanika. Zainteresowaniem cieszy³y siê
równie¿ ko³a: fizyczne, chemiczne, matematyczne,
techniczne, fotograficzne, literatury, jêzyka
rosyjskiego i inne.
Istnia³y formacje artystyczne, które umo¿liwia³y rozwi-
janie twórczej aktywnoœci, np. zespó³ “Klementynki”,
kabaret “Pinokio”, zespo³y teatralne, orkiestra szkolna,
zespó³ taneczny, itd.
Do zajêæ pozalekcyjnych w tym okresie natê¿a³y tzw.
“czyny spo³eczne”, które organizowano jeszcze na po-
cz¹tku lat osiemdziesi¹tych. W czynie spo³ecznym
uczniowie m.in. uk³adali p³yty chodnikowe przy drodze
do liceum, pomagali w budowie sali gimnastycznej, sa-
dzili drzewa i krzewy, porz¹dkowali teren wokó³ liceum,
czy te¿ wyje¿d¿ali na “wykopki”. Tradycj¹ szko³y sta³y
siê ogniska, rajdy, wycieczki, obozy wêdrowne, bi-
waki.
Od po³owy lat piêædziesi¹tych prê¿nie dzia³a³ Samorz¹d
Uczniowski (w trzech sekcjach: kulturalno - rozrywko-
wej, redakcyjnej i naukowej). SU organizowa³ wie-
czorki zapoznawcze, bale kostiumowe, zabawy no-
woroczne i szereg imprez okolicznoœciowych.
Obok Samorz¹du, który swoj¹ dzia³alnoœæ dokumento-
wa³ w wydawnictwie “Spacerkiem po szkole” (ukaza³o
siê 60 numerów gazety), istnia³a w szkole Spó³dzielnia
Uczniowska, prowadz¹ca sklepik, a tak¿e ZHP (w la-
tach siedemdziesi¹tych HSPS), TPPR prowadzone przez
Pani¹ Teresê Go³aszewsk¹.
Istotn¹ rolê w kszta³towaniu oblicza szko³y i budowania
jej tradycji mia³ komitet Rodzicielski.
11 czerwca 1977 roku z okazji dwudziestopiêciolecia
liceum odby³ siê pierwszy Zjazd Absolwentów- hucz-
ny, uroczysty, wzruszaj¹cy. Dwa lata póŸniej, po dwu-
dziestu latach pracy na stanowisku dyrektora liceum,
odesz³a na emeryturê Pani Alina Mizerska. Jednak
ze szko³¹ siê nie rozsta³a. Do 1996 roku uczy³a w
niej jêzyka ³aciñskiego, do koñca swoich dni zaszczy-
ca³a swoj¹ obecnoœci¹ wa¿ne szkolne œwiêta i uro-
czystoœci. Aktywnie uczestniczy³a w tworzeniu pro-
gramu obchodów piêædziesiêciolecia.
W latach 1979 - 81 funkcjê dyrektora szko³y pe³ni³
W³adys³aw Góra. Kolejnym dyrektorem zosta³ d³u-
goletni nauczyciel liceum i wychowawca wielu klas
- Kazimierz Chojnowski (1981 - 1990). W tym okre-
sie, mimo piêtrz¹cych siê trudnoœci ró¿nej natury, po-
prawi³a siê baza szko³y -powsta³a pracownia
komputerowa, Izba Tradycji Szko³y (1984 - 1990),
zmodernizowano strzelnicê, przyszkolne boisko do
pi³ki rêcznej i koszykówki, wzbogacono ksiêgozbiór
szkolnej biblioteki.
W owym czasie kontynuowano wszelkie nakreœlone
i wypracowane za czasów Dyrektor Mizerskiej kie-
runki dzia³ania i pracy z m³odzie¿¹.

Wycinki
ze starych gazet

Cyryla ratajskiego

rok 1972
Ochraniaj¹ swego cisa. (Gazeta Robotnicza z dnia
6 stycznia)

Jak nas informuje prezes Oddzia³u Miejskie-
go Ligi Ochrony Przyrody w Œwiebodzicach, mgr H.
Urbanik, za³oga „Sileny” opiekuje siê pieczo³owicie
150-letnim cisem, rosn¹cym na terenie zak³adu. Cis
ogrodzono i wyst¹piono do Wojewódzkiego Konser-
watora Przyrody we Wroc³awiu o uznanie go za po-
mnik przyrody. A wiêc s¹ ludzie, którzy szanuj¹ przy-
rodê, nie niszcz¹ jej, jak to siê zdarzy³o z cisami w
Cierniach.
Rozbudowa „ogólniaka” w Œwiebodzicach. (Gaze-
ta Robotnicza z dnia 18 stycznia)

Ju¿ trzeci rok trwa rozbudowa Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego im. Marii Konopnickiej w Œwiebo-
dzicach. S¹siaduj¹cy ze szko³¹ budynek adaptowa-
ny zostanie na pracownie i gabinety. W ubieg³ym
roku rozpoczêto równie¿ budowê sali gimnastycz-
nej z szatni¹, urz¹dzeniami sanitarnymi itp. Poprawi
to w znacznym stopniu warunki nauczania w œwie-
bodzickim „ogólniaku”. Niestety, wykonawcom –
rzemieœlnikom ze Spó³dzielni Zaopatrzenia i Zbytu
– robota „nie pali siê” w rêkach.
Znajd¹ swoje miejsce w spo³eczeñstwie. (Gazeta
Robotnicza z dnia 15 lutego)

10 lat temu, decyzj¹ wroc³awskiego KOS
zosta³a powo³ana do ¿ycia Podstawowa Szko³a Spe-
cjalna numer siedem w Œwiebodzicach, która mia³a
obj¹æ opiek¹ m³odzie¿ opóŸnion¹ w rozwoju umy-
s³owym oraz zaniedban¹ moralnie. Organizatorka tej
szko³y p. Irena Pilus nie mia³a ³atwego zadania. Brak
by³o przede wszystkim odpowiednio przygotowa-
nych nauczycieli oraz wyposa¿enia do sal lekcyjnych
i pracowni. W miare up³ywu czasu, szko³a rozwija³a
siê, a nauczyciele, którzy podjêli siê tej trudnej pra-
cy nabywali coraz wiêkszego doœwiadczenia oraz
uzupe³niali swoje kwalifikacje na specjalnie organi-
zowanych kursach.

Obecnie do œwiebodzickiej szko³y specjalnej
uczêszcza 80 dzieci. Nie s¹ to oczywiœcie, tacy sami
uczniowie, jakich spotykamy gdzie indziej. Czêsto
losy tych dzieci s¹ dramatyczne. Prze¿ywa³y niekoñ-
cz¹ce siê piek³o w domu na³ogowego alkoholika,
g³ód, tragediê porzuconego dziecka, poniewierkê po
cudzych domach. Nie³atwe wiêc zadania ci¹¿¹ na tej
szkole. Musi ona bowiem zrobiæ wszystko, aby te
nieszczêœliwe dzieci znalaz³y swoje miejsce w spo-
³eczeñstwie i odzyska³y poczucie wartoœci...

... Wa¿n¹ spraw¹ jest tak¿e zatrudnianie ab-
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„Œwiebodzice - Dzieje Miasta” - Adam Rubnikowicz
Korekta: Robert Sysa. Stale wspó³pracuj¹: Boles³aw Kwiatkowski, Edward Ha³daœ, Daniel Wojtuc-
ki, Wojciech Orzel, Ró¿a Stolarczyk.
Podziêkowania dla wszystkich, którzy udostêpnili swoje zbiory oraz dla MBP w Œwiebodzicach.
Kontakt e-mail: adamr@pnet.pl    Tel. (kom) 0-602-380-483     Przedruk mo¿liwy po podaniu Ÿród³a

solwentów szko³y. Do tej pory ukoñczy³o j¹ 120
uczniów. Czêœæ z nich podjê³a naukê w zasadniczych
szko³ach zawodowych, a czêœæ rozpoczê³a pracê za-
wodow¹. Najwiêcej absolwentów podejmuje pracê
w Spó³dzielni Pracy „Szczotka” w Œwiebodzicach.
Wywi¹zuj¹ siê oni dobrze z powierzonych zadañ,
bior¹ udzia³ w ¿yciu zak³adu. Jest to dowód, ¿e œwie-
bodzicka szko³a specjalna, to potrzebna placówka
oœwiatowa, która dobrze wykonuje na³o¿one na ni¹
obowi¹zki.
Woda bli¿ej mieszkañ. (Gazeta Robotnicza z dnia
12 kwietnia)

Mieszkañcy Œwiebodzic maj¹ powód do za-
dowolenia. Pocz¹wszy od pierwszej dekady maja
1972 roku poprawi³o siê zaoptrzenie miasta w wodê.
Nast¹pi³o to dziêki oczyszczeniu zbiornika w trójk¹-
cie ulic: Œwidnickiej, Wolnoœci i Kolejowej. Wydo-
byto z dna 4 pontony wojskowe, butwiej¹ce k³ody
zwalonych drzew, wyciêto krzewy, zbiornik nape³-
niono wod¹ ze strumyków górskich. Poœpieszne fil-
try i stacja pomp na zachodnim brzegu zbiornika
tworz¹ zamkniêt¹ ca³oœæ. W czasie prac wyró¿nili siê:
Antoni Bielañczuk – brygadzista-mechanik, Alojzy
Podgórny – majster wodoci¹gów, Adam Tomczyk –
monter wodoci¹gowy, Konstanty Kêdra – murarz, a
tak¿e brygada Zak³adu Oczyszczania Miasta pod kie-
runkiem Micha³a Anniuka.

Œwiebodzice maj¹ obecnie 3 wodoci¹gi miej-
skie, a ponadto zaopatruj¹ siê w pewn¹ iloœæ wody z
ruroci¹gu spod Strzegomia. W latach 1975-1976
otrzymaj¹ wodê ze studni g³êbinowych z okolic
Pszenna.
Nowe oddzia³y w œwiebodzickim szpitalu. (Gazeta
Robotnicza z dnia 14 kwietnia)

11 kwietnia br. w Œwiebodzicach uroczyœcie
przekazano do u¿ytku nowy obiekt Szpitala Powia-
towego. W rezultacie iloœæ ³ó¿ek w Szpitalu Powia-
towym wzros³a o ponad 100 procent.

Do nowego budynku przeniesiono oddzia³
wewnêtrzny. Poprzedio dysponowa³ on 35 ³ó¿kami,
a obecnie ma 65 miejsc dla chorych. Utworzono tak-
¿e nowe oddzia³y: neurologiczny o 35 ³ó¿kach oraz
pediatryczny z 50 miejscami. W dotychczasowych
pomieszczeniach oddzia³u wewnêtrznego utworzy siê
w najbli¿szym czasie oddzia³ laryngologiczny.
Trybuna Czytelników – W tumanach kurzu. (Ga-
zeta Robotnicza z dnia 15 wrzeœnia)

Panie Redaktorze!
Proszê przyjechaæ do Œwiebodzic i zobaczyæ

co drogowcy zrobili z ulic¹ Zwyciêstwa. Kiedyœ by³o

tu du¿o dziur i wybojów. Ostatnio ktoœ wpad³ na „ge-
nialny” pomys³ posypania ulicy bia³ym py³em, któ-
ry po przejeŸdzie samochodu wzbija siê tumanami
w górê, osiadaj¹c na balkonach, gzymsach budyn-
ków, konarach drzew itp. W tych warunkach nie ma
nawet co myœleæ o otwarciu okna, bo na meblach,
firankach i œcianach od razu osiada gruba warstwa
py³u.

Wiem, Panie Redaktorze, ¿e w podobny spo-
sób posypuj¹ drogowcy jezdnie, ale poza miastami.
Nie mogê sobie wyobraziæ, jak ktoœ móg³ w ten spo-
sób „umiliæ” ¿ycie mieszkañców b¹dŸ co b¹dŸ bar-
dzo ruchliwej ulicy.
Stanis³aw Kolanko Œwiebodzice ul. Zwyciêstwa 1.
Pospieszne bêd¹ stawa³y w Œwiebodzicach. (Gaze-
ta Robotnicza z dnia 14 listopada)

Œwiebodzice licz¹ prawie 20 tysiêcy miesz-
kañców. Mimo to, nie zatrzymuj¹ siê tu poci¹gi po-
œpieszne, co przysparza podró¿nym wielu k³opotów.
Miejscowe w³adze, realizuj¹c postulaty ludnoœci, od
lat upomina³y siê w PKP i Ministerstwie Komunika-
cji o zmianê tej sytuacji.

Jak wynika z ostatnich decyzji, z chwil¹
wprowadzenia (w pierwszym pó³roczu 1973 roku)
nowego rozk³adu jazdy PKP, poci¹gi pospieszne bêd¹
zatrzymywa³y siê w Œwiebodzicach.
Sesja MRN w Œwiebodzicach. (Gazeta Robotnicza
z dnia 25 listopada)

W Œwiebodzicach obradowa³a sesja Miejskiej
Rady Narodowej, poœwiêcona dzia³alnoœci s³u¿by
zdrowia. Zastrze¿enie radnych wzbudzi³ zw³aszcza
brak pe³nej obsady lekarskiej w rozbudowanym w
bie¿¹cym roku Szpitalu Powiatowym, co wynika z
trudnoœci mieszkaniowych. Problem ten wymaga jak
najszybszego rozwi¹zania.

Podczas sesji Jan Koœcielski z³o¿y³ rezygna-
cjê z funkcji zastêpcy przewodnicz¹cego Prezydium
MRN w Œwiebodzicach. Na stanowisko to radni wy-
brali Tadeusza Lalickiego, mieszkañca Œwiebodzic,
dotychczasowego wiceprzewodnicz¹cego Zarz¹du
Powiatowego ZMS w Œwidnicy.
Wyci¹g narciarski w Œwiebodzicach. (Gazeta Ro-
botnicza z dnia 27 paŸdziernika)

W Œwiebodzicach, w dzielnicy Pe³cznica,
gotowy jest ju¿ wyci¹g narciarski. W czynie spo³ecz-
nym wybudowa³y go za³ogi Zak³adów Metalowych
„Premet” oraz Fabryki Urz¹dzeñ Klimatyzacyjno –
Wentylacyjnych „Klimator”. W pobli¿u zlokalizowa-
no ro¿en.

cd. w nastêpnym numerze


