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Ober¿e, zajazdy, hotele, restauracje - cz.I
ul. Piaskowa 16 – Gasthaus zum Weiße Roß – Zajazd pod Bia³ym Rumakiem
Strzegomska (chyba 35) - Gasthof zur Gold Krone –
Ober¿a pod Z³ot¹ Koron¹
Strzegomska (róg £¹cznej) - Gasthaus Goldnes Kreuz
– Zajazd “Z³oty Krzy¿”
£¹czna (w prostej linii ul. Prusa) – Gasthaus zum
Nußbaum – Zajazd pod Orzechem (dawniej Pe³cznica nr 192)
Rynek 17 Schneider Restaurant
Niedaleko k³adki na rzece Pe³cznica ko³o “Conrad
Mûhle” w prawo, obok drogi do Zimnego Folwarku
– Gasthause zum Frieden – Zajazd “Pokój”
Dom przy ul. Strzegomskiej (chyba pod nr 4 i prawdopodobnie zmieni³ nazwê na „Golden Löwe) Gasthaus zum Deutschen Hause (chyba, ¿e by³by to
budynek obok gdzie mieœci siê obecnie “Z³otnik”)
ul. Strzegomska 4 - Hotel zum Golden Lõwe – Hotel
pod Z³otym Lwem. (te dwie ostatnie pozycje mog¹
dotyczyæ tego samego obiektu o ró¿nych nazwach i
przeznaczeniu w ró¿nych okresach czasu).
ul. Wa³brzyska 1 – Hotel zum Bär – Hotel pod NiedŸwiedziem
ul. Wa³brzyska (dawniej 3 – wyburzony budynek stoj¹cy przed kinem ‘Wolnoœæ”) – Gasthof Goldener
Anker – Ober¿a pod Z³ot¹ Kotwic¹.
ul. Wa³brzyska 7 (budynek Meratehu) Gasthaus zum
Kronprinz Preußen (w³ Artur Fuchs)
ul. Wa³brzyska 42 wraz z sal¹ Metalowiec –
Schûtzenhaus
ul. Jeleniogórska (dawna “Oaza”) - Gasthof Fûrst
Blûcher – Ober¿a “Ksi¹¿ê Blûcher”
Pe³cznica nr? – Gasthof „zum Grûndel“
Ciernie, okolica stacji kolejowej (przy drodze do
Milikowic – odcinek dawnej drogi wêglowej) Gasthof zum Hoffnung – Ober¿a “Nadzieja” (w
niektórych ksi¹¿kach adresowych podano ul.
Strzegomsk¹ 32 – mo¿e mieszka³ tu w³aœciciel?)

1
1
2
3
4
4
7

Wycinki
ze starych gazet
W³asne

1979
700 lat Œwiebodzic. (Gazeta Robotnicza z dnia 22
sierpnia)
Dziœ Œwiebodzice licz¹ ponad 22,5 tys. mieszkañców i s¹ prê¿nym oœrodkiem przemys³owym.
Roczna wartoœæ produkcji przekracza 4,5 mld. z³.
Wyroby œwiebodzickiego przemys³u szeroko s¹ znane w ca³ym kraju, niektóre trafiaj¹ do odbiorców zagranicznych.
Na pocz¹tku wrzeœnia miasto uroczyœcie obchodziæ bêdzie jubileusz 700-lecia. Przygotowania
do tego wielkiego wydarzenia zaczê³y siê ju¿ przed
niespe³na 2 laty po poœwiêconej obchodom jubileuszu sesji Miejskiej Rady Narodowej. Ustalono wtedy okreœlone zadania do wykonania i rozpoczêto
wspólnymi si³ami – administracji miasta, zak³adów
przemys³owych, instytucji – ich realizacjê.
Zadbano o Ratusz. Budynek otrzyma³ nowe
elewacje, wokó³ po³o¿ono granitowe p³yty. Zmodernizowano istniej¹c¹ fontannê w Rynku, a drug¹ urz¹dzono ze zbiornika przeciwpo¿arowego. Wymienia
siê oœwietlenie na sodowe, a na pierzejach instaluje
siê stylowe latarnie. W dniu rozpoczêcia obchodów,
tj. 2 wrzeœnia zacznie odmierzaæ czas po wieloletniej
przerwie, ratuszowy zegar.
Od jesieni 1977 r. zrobiono w mieœcie wiele.
Blisko 160 budynków otrzyma³o nowe elewacje.
Powsta³y nowe ulice: Graniczna i Strzelecka, kilka
innych zmodernizowano. Uporz¹dkowano pl. Dworcowy, który w najbli¿szych dniach otrzyma now¹
nawierzchniê. Zak³ady pracy do koñca bie¿¹cego
miesi¹ca zrobi¹ porz¹dek na skarpach przy ul. Œwid-

œlenie dorobku wspó³czesnoœci, a tak¿e na dobr¹ rozrywkê i zabawê.
Od samego rana w odœwiêtnie udekorowanym mieœcie odbywa³y siê liczne imprezy. W klubie
„w³ókniarz” otwarto wystawê plastyków amatorów,
a w „Rafio” gie³dê filatelistyczn¹. Odbywa³a siê sesja popularno – naukowa poœwiêcona 700-leciu Œwiebodzic. T³umy zgromadzi³ festyn w oœrodku sportu i
rekreacji. Ulicami miasta przeszed³ barwny korowód
dzieci i m³odzie¿y.
Na oficjaln¹ inauguracjê jubileuszowych obchodów, która odby³a siê po po³udniu w kinie „Wolnoœæ”, przybyli I sekretarz KW PZPR Jerzy Grochmalicki, wojewoda Antoni Trembulak, przedstawiciele w³adz miejskich oraz aktyw spo³eczno – gospodarczy Œwiebodzic. W okolicznoœciowych przemówieniach przedstawiono historie miasta i osi¹gniêcia wspó³czesnoœci. Podczas uroczystoœci 15 wyró¿niaj¹cym siê aktywnoœci¹ spo³eczn¹ œwiebodziczanom nadano tytu³ „Zas³u¿ony dla Miasta”.
Jubileuszowe obchody trwaæ bêd¹ do 9 wrzeœnia. Ostatni dzieñ obchodów 700-lecia Œwiebodzic
up³ynie pod has³em „Niedziela ze „S³owem Polskim”.

nickiej.
W tym samym czasie w Osiedlu Piastowskim
oddano do u¿ytku pawilon handlowy i przedszkole.
Zaadaptowano budynek na ¿³obek przy ul. Parkowej. W Oœrodku Sportu i Rekreacji zbudowano zespó³ basenów k¹pielowych. Przy ul. Spokojnej powstaje du¿y – o 75 miejscach - jeszcze jeden ¿³obek.
Oœrodek Sportu i Rekreacji wzbogaci siê o krêgielniê i sztuczne lodowisko, a w perspektywie bêdzie
tu jeszcze amfiteatr.
Najbli¿sze zamierzenia w mieœcie to m.in.:
rozbudowa i modernizacja kina „Wolnoœæ”. Bêdzie
du¿a scena, która umo¿liwi zaprezentowanie siê
przed w³asn¹ publicznoœci¹ znanemu w kraju i za
granic¹ zespo³owi pieœni i tañca „Liczyrzepa”. W
Osiedlu Piastowskim budowany bêdzie drugi, du¿y,
piêtrowy pawilon handlowy typu „Borów”. Kosztem
16,5 mln. z³. zbudowana i zmodernizowana zostanie
szko³a nr 3. Miejscowy szpital otrzyma nowe, wiêksze zaplecze.
Na razie miasto ¿yje zadaniami najbli¿szymi, poprzedzaj¹cymi obchody jubileuszowe. Wnieœæ
swoj¹ cegie³kê do przygotowañ bêdzie mia³ okazjê
ka¿dy, bowiem niedziela, 26
sierpnia og³oszona zosta³a w
Œwiebodzicach dniem ogólno
miejskiego czynu spo³ecznego.
Ju¿ ustalony zosta³ zakres prac
porz¹dkowych. Uczestników
nie powinno zabrakn¹æ.
Obchody jubileuszowe
bêd¹ okazj¹ do przypomnienia
równie¿ bogatej historii miasta,
o którego rozwoju, podobnie
jak teraz, równie¿ przed wiekami decydowa³ przemys³. Ju¿ w
XVI wieku wypalano tu wapno dla potrzeb budownictwa.
Potem by³y: sukiennictwo, gorzelnictwo, meblarstwo, produkcja maszyn rolniczych. W
ubieg³ym wieku Œwiebodzice
zas³ynê³y ze swoich zegarów.
W latach 1850 – 85 tutejsz¹
fabrykê opuœci³o 1 mln. zegarów wahad³owych, wisz¹cych i stoj¹cych. Na owe
czasy to imponuj¹ca iloœæ.
Do bogatego programu obchodów 700-lecia
Œwiebodzic jeszcze wrócimy.

Ods³oniêcie rzeŸby w Œwiebodzicach. – (Gazeta Robotnicza z dnia 3
wrzeœnia)
W sobotê w 40 rocznicê wybuchu drugiej wojny œwiatowej na placu 22 Lipca w Œwiebodzicach odby³a siê manifestacja pokojowa m³odzie¿y z udzia³em 1,5
tys. dziewcz¹t i ch³opców. Uroczystoœæ zgromadzi³a tak¿e licznie przyby³ych doros³ych mieszkañców miasta. Byli obecni gospodarze Œwiebodzic, cz³onkowie organizacji kombatanckich.
Manifestacja odby³a siê przy
ods³oniêtej jednoczeœnie monumentalnej rzeŸbie d³uta artystki rzeŸbiarki Marii Bor z Wa³brzycha. RzeŸba
poœwiêcona jest bojownikom o wolnoœæ i demokracjê.

Zamek Ksi¹¿. Ksiê¿na ba³a siê kl¹twy, pojecha³a
wiêc rodziæ do Berlina.

Legenda o dziecku na podusi.

700-lecie Œwiebodzic – (S³owo Polskie z dnia 03
wrzeœnia)
Wczoraj rozpoczê³y siê w Œwiebodzicach obchody
700-lecia miasta. Z okazji jubileuszu przygotowano
wyj¹tkowo bogaty i urozmaicony program. Jest w
nim miejsce i na refleksjê historyczn¹, i na podkre-
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Kiedy u schy³ku wieku osiemnastego Jan
Henryk VI pan na Ksi¹¿u, zaplanowa³ zmiany na
swoich w³oœciach, nie przypuszcza³ zapewne, i¿ zostawi po sobie zagadkê, która po 200 latach trapiæ
bêdzie ciekawskich i dociekliwych.
Zamek przebudowany zosta³ gruntownie za

jego poprzednika – Konrada Ernesta Maksymiliana.
Jan Henryk VI zabra³ siê wiêc za otoczenie: powsta³
np. ogród w stylu angielskim, budyneczki bramne,
dziœ stoj¹ce przy drodze od strony Œwiebodzic, ba¿anciarnia, Stary Ksi¹¿ i inne obiekty. Przygotowanie planów rozbudowy powierzono Wilhelmowi Christianowi Tischbeinowi. To on m.in. w³aœnie w okolicy dzisiejszej Pe³cznicy wymyœli³ i zaprojektowa³
staw, a na jego œrodku wysepkê.
Po stawie p³ywa³y gondole ku uciesze dam, a na
wysepce stan¹³ pomniczek. Na kamiennej poduszce
le¿¹cej na udrapowanej tak¿e kamiennej materii spoczywa³ œpi¹cy ch³opiec. Postument opatrzono napisem, który w t³umaczeniu brzmi mniej wiêcej: Dzieñ
¿niwa nadszed³ 13.12.1795 rok. W zarodku ziemi
spocz¹³ ponownie.
Kto? Tego ju¿ napis nie dopowiada.
Tradycja, która przetrwa³a w rodzinie Hochbergów i wœród miejscowej ludnoœci, przypisuje ten
pomnik pierwszemu synowi Jana Henryka VI – opowiada Kazimierz Jankowski, przewodnik ksi¹¿añski.
–Ale nie zgadzaj¹ siê daty. Pierworodny syn Jana Henryka VI by³by w rodzinie Hochbergów Janem Henrykiem IX, a wiadomo, ¿e Jan Henryk IX urodzi³ siê
ostatniego grudnia 1802 roku i zmar³ ju¿ po dwóch
dniach.
Data na pomniczku – 1795 – wyklucza wiêc
przypuszczenia o uwiecznieniu tej w³aœnie rodzinnej tragedii. – Tak¿e kolejne dziecko Jana Henryka
VI ¿y³o krótko, zaledwie 10 miesiêcy. Zaczêto ponoæ przeb¹kiwaæ o kl¹twie ci¹¿¹cej na Hochbergach.
Aby oduroczyæ j¹ ciê¿arna ma³¿onka Jana Henryka
VI wyjecha³a do Berlina i tam urodzi³a œlicznego i
dorodnego bobasa, który Ksi¹¿em w³ada³ d³ugo.
A pomniczek doczeka³ siê legendy. Opowiadano, ¿e pewnego dnia piastunka wysz³a na spacer z
ma³ym ch³opcem. Dzieñ by³ ³adny, s³oneczny, przysiad³a wiêc na ³¹ce usnê³a. Spa³o te¿ dziecko. Ale
obudzi³o siê wczeœniej ni¿ niania, wygramoli³o siê
na ³¹kê i zauroczone kwiatami, a mo¿e motylami
drepta³o dalej i dalej, a¿ do brzegu rzeki, i dalej, w
jej nurt. I utonê³o.
Czy dlatego postawiono ten pomniczek?
¯eby przypomina³ o tragedii? Jeœli tak, to czyje by³o
dziecko? A mo¿e pomniczek nic nie znaczy, mo¿e
jest tylko – jak Stary Ksi¹¿ – elementem wzbogacaj¹cym nastrój posiad³oœci, kolejn¹ ruin¹ romantyczn¹? O tym wie tylko architekt Tischbein i ponosz¹cy koszty jego wizjonerskich fantazji Jan Henryk
VI. Lecz oni ju¿ nie odpowiedz¹.
Dziœ nie ma wody w dawnym stawie. Na niewielkim wzniesieniu, które zapewne by³o wysepk¹,
mo¿na wypatrzyæ postument ogo³ocony z ch³opca i
jego poduszki.

Stare widokówki

Marek Miko³ajczak

Jeszcze o obozach
Zainteresowany artyku³em p. Ró¿y Stolarczyk
w numerze 2 (64) chcia³bym podzieliæ siê posiadanymi wiadomoœciami z okresu ostatniej wojny.
Niedaleko Œwiebodzic, obok Ksi¹¿a, na terenie gdzie dzisiaj mieœci siê parking samochodowy, istnia³o komando „Furstenstein” za³o¿one w
1944 roku, na terenie kwatery Luftwaffe. Po dwuletnich poszukiwaniach w ³atach ³986-87 prowadzonych
przez GKBZH w Polsce, odkopano zw³oki 12 wiêŸniów. Badania prowadzone na podstawie opisu by³ego wiêŸnia, mieszkaj¹cego w USA, p. Weissa.
W materia³ach o obozie Gross-Rosen wspomina siê o podobozie w Pe³cznicy pn. „Bruckenfelde” (Przedmoœcie). Nazwa ta dotyczy prawdopodobnie podobozu usytuowanego u podnó¿a zamku Ksi¹¿
(piwnice i kanalizacja istniej¹ do dzisiaj). Oprócz obozu Czechów w Pe³cznicy (którzy pracowali w obecnym Klimatorze - Flug Zeug Fabrik Kurt Hoberman
- a nie w Termecie) istnia³ tak¿e obóz pracy przymusowej W³ochów. Znajdowa³ siê obok budynku dzisiejszych wodoci¹gów, na wzgórzu za budynkami
Nowej Brazylii, naprzeciw SP nr 4. To w³aœnie ich
Niemcy obwiniali o rozpowszechnianie tajemnic budowli pod Ksi¹¿em.
Na terenie ul. Leœnej, vis a vis piwiarni „Kufelek” znajdowa³a siê ferma kur, przy obs³udze której pracowali jeñcy wojenni. Podobna ferma tyle, ¿e
trzody chlewnej mieœci³a siê przy obecnej ul Strzegomskiej, na terenie ogródków dzia³kowych obok hurtowni „Faktor”. Produkcja sz³a na potrzeby frontowe. To
na terenie tej drugiej odnajdowano po wojnie wyroby z metali szlachetnych.
W latach 1941-42 istnia³o komando wiêŸniów
Gross-Rosen „Freiburg” przeznaczone tylko do prac
przy transporcie, dzielone w terenie na dwie ma³e bry-

Autor artyku³u – Anna Skunka (S³owo Polskie z dnia 23 czerwca 2000 r.)Wycinek prasowy udostêpni³a Pani Maria Palichleb.
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gady, zale¿nie od potrzeb, jedna grupa zatrudniona przy
prze³adunku transportów kolejowych
Komando „Freiburg” powsta³e w 1944 r dla
Zak³adów Mechaniki Precyzyjnej w Œwiebodzicach
(Termet l? Œnie¿ka? Silena). 200 osobowe sta³e Komando zewnêtrzne powsta³o w tutejszej fabryce do
koñca lutego. Byæ mo¿e miejscem zakwaterowania
by³y baraki mieszcz¹ce siê na miejscu obecnego osiedla Metalowców.
Na mapie z 1941 roku jest umiejscowiony
szereg budowli (baraki?) na obecnej ul. Chmielnej.
Przeznaczenia tych¿e nie znamy do dzisiaj.
Z opowiadañ wiêŸniów wynika, i¿ czêœæ z nich by³a
zakwaterowana w domach prywatnych m.in. przy obecnej ul Ofiar Oœwiêcimskich 24, w domu krawca, mieszkali Belgowie. W fabryce czêœci lotniczych pracowali tak¿e mieszkañcy Lotaryngii przeznaczeni do
kilkuletniego pobytu w Rzeszy, celem przymusowej
germanizacji.

Kronika
Szko³y Podstawowej Nr 2
cz.II
Rok szkolny 1964/65-to
czas nauki dla 780 uczniów w
23 oddzia³ach. Rozwijaj¹ oni
swoje pasje i zainteresowania
ju¿ w 10 ko³ach przedmiotowych i artystycznych: SKO
ZHP , PCK , SKS , SKTK, chór
i ko³a polonistyczne, biologiczne, bibliotekarskie,
jêzyka
rosyjskiego.
Pracê
pedagogiczn¹
rozpoczynaj¹: panie Halina Janicka i Zofia Poks.
Przedmiotem szczególnej troski kierownictwa szko³y
jest nadal niewystarczaj¹ca baza lokalowa , warunki
nauki i pracy zarówno dzieci jak i nauczycieli. Z
pomoc¹ spiesz¹ zak³ady patronackie. ZAE „Mera Refa” wyposa¿a pracowniê techniczn¹ w narzêdzia
pracy i obrabiarki. Kolejni przewodnicz¹cy Komitetu
Rodzicielskiego p. Hieronim Jawicz a od 1967 r p.
Artur Filipiszyn szukaj¹ dodatkowych funduszy na
potrzeby szko³y. Wspólne cele, wspólne dzia³ania
tworz¹ niepowtarzaln¹ atmosferê. M³odzie¿
odwdziêcza siê przyjacio³om szko³y, bior¹c udzia³ w
okolicznoœciowych wystêpach na terenie klubów
zak³adowych i uczestnicz¹c w pracach porz¹dkowych
na rzecz miasta, fabryk i instytucji, jako, ¿e pierwsz¹
i podstawow¹ zasad¹ w kszta³towaniu postaw dzieci
i m³odzie¿y by³o wychowanie przez pracê i w
szacunku do pracy. W latach szeœædziesi¹tych
dzia³alnoœæ szko³y , tê wa¿n¹ jakoœæ ukszta³towa³o
œrodowisko. „ Dwójka” mog³a przystaæ na
przeciêtnoœæ, szaroœæ , stanie z boku, zw³aszcza, ¿e
problemów ekonomiczno-organizacyjnych nie
brakowa³o.
Mog³a
wybraæ
drogê
inn¹,
koresponduj¹c¹ z oczekiwaniami, aspiracjami i
pragnieniami rodziców, nauczycieli i kolejnych jej
dyrektorów: pani Leokadii Bogdanowicz (1973 -1975
), pana W³adys³awa Góry ( 1975 - 1977 ) pani Marii
B³aszczyk (1977 - 1979 ). To œrodowisko wywiera³o
na szko³ê presjê obiektywnie wysokich wymagañ ,
ale mia³o te¿ pewne mo¿liwoœci niesienia pomocy,
co nale¿a³o dostrzec, doceniæ i przyj¹æ. Tak te¿ siê
sta³o. Szko³a wesz³a w ambitny i trudny nurt. Dziêki
wspó³pracy z instytucjami - sojusznikami realizowa³a
elementarne zadania edukacyjne i wychowawcze ,
poszukuj¹c twórczych i efektywnych form i metod.
Wiadomo , ¿e „szko³a nauczycielem stoi”, st¹d w
polityce kadrowej kolejnych dyrektorów na
przestrzeni lat pracy istnia³ ci¹g³y wymóg gruntowego

•ród³o: Internet, Opisy pierwszych mieszkañców, Wspomnienia by³ych jeñców, Mapy p. Dominika ¯ebrowskiego, p. Tadeusz S³owikowski

Œwiebodzickie zegary
Zegar po³ówkowy (œl¹ski) firmy
G. Becker z lat dwudziestych - ca³kowicie sprawny - cyferblat zielonkawy (z
powodu flesza nie
widaæ tego na zdjêciach) - gong spiralny - skrzynia zdobiona, pod whad³em pó³eczka na kluczyk.
Ca³oœæ orygina³ (motyw cyferblatu zgodny z wahad³em) - zegar wybija godziny i
ich po³owy.
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przygotowania do wykonywanego zawodu,
poszerzania w³asnej wiedzy, promocji dla
nauczycielskich dzia³añ niekonwencjonalnych i
twórczych.
Ustawiczna praca nad kszta³ceniem pedagogów sta³a
siê w naszej szkole elementem trwa³ym, co
zaowocowa³o wysokim poziomem edukacyjnym
szko³y. Dziœ mo¿na zilustrowaæ ten fakt
nastêpuj¹cymi porównaniami: w roku szkolnym 1973
/ 74 na 23 nauczycieli rozpoczynaj¹cych pracê 3
ukoñczy³o studia magisterskie (pani L. Bogdanowicz
, pani l. Ujma , pan W. Naronowicz ), dziœ natomiast
na 50 zatrudnionych nauczycieli 37 legitymuje siê
dyplomami i tytu³ami magistra , wielu zdoby³o l i II
stopieñ specjalizacji (p. Niewiadomska, p. K³yszejko,
p. Próchno ), jeszcze inni - ukoñczyli studia
podyplomowe. Permanentna edukacja nauczycieli
by³a i jest wizytówk¹ naszej szko³y na przestrzeni lat
jej istnienia. Z postêpu pedagogicznego zrodzi³a siê
koncepcja szko³y aktywnej i przyjaznej. To za³o¿enie
domaga³o siê znacznie bogatszego ¿ycia szko³y ni¿
powszechne lekcyjne moralitety. Potrzeba bazy dla
aktywnoœci uczniów-to tworzenie im mo¿liwoœci. W
latach siedemdziesi¹tych na teren szko³y wkroczy³y
eksperymenty pedagogiczne i badania naukowe. By³
to czas wprowadzania metod pracy aktywizuj¹cych
ucznia. Nast¹pi³a te¿ nowa organizacja pracy
nauczyciela i uczniów w czasie lekcji. Dokonano
równie¿ wielu wysi³ków na rzecz wzbogacenia
w³asnego systemu wychowawczego szko³y w
oparciu o jej tradycjê i wspó³pracê z lokalnym
œrodowiskiem.
W czasie kadencji dyr. mgr R. Konieckiego
(1979-1987 ) a potem mgr H. Serafin (1987-1991 )
szczególnie nasili³a siê wiêŸ œrodowiskowa szko³y z
zak³adami opiekuñczymi ZAE „Mera- Refa” i z
„Famalenem”.
To
w
wyniku
corocznie
podpisywanych dwustronnych umów o wspó³pracy
polepszy³a siê baza lokalowa szko³y , wyposa¿enie
sal, realizowano wiele dzia³añ wychowawczoopiekuñczych i rekreacyjnych. Przedstawiciele
zak³adu w osobach by³ego dyr. St. Szymeckiego i
koordynatora wspó³pracy p. mgr A. Hobot rozumieli
potrzeby szko³y i aktywnie w³¹czali siê w realizacjê
postanowieñ o wspó³pracy. Na mocy porozumieñ
uczniowie klas ósmych mogli realizowaæ program
praktyk, uczestnicz¹c tym samym w procesie
preorientacji zawodowej. Po ukoñczeniu szko³y wielu z nich zasili³o za³ogê pracownicz¹ zak³adu
opiekuñczego. Sojusznicy z „Mera - Refy”
udostêpniali swoje oœrodki wypoczynkowe dla grup
wyró¿niaj¹cych siê uczniów (pamiêtne wyjazdy do
Zakopanego , Mi³kowa , Miêdzyzdrojów), zapewniali

transport
turystyczny,
wycieczkowy,
dofinansowywali imprezy szkolne i nagrody dla
prymusów, dopomagali finansowo i materialnie. Z
kolei szko³a wspó³uczestniczy³a w ¿yciu za³ogi prezentowa³a programy okolicznoœciowe, artystyczne
w klubie „Reklan”, opiekowa³a siê seniorami,
porz¹dkowa³a teren przedszkolny, przyzak³adowy.
Niekwestionowanych przyjació³ szko³y i sojuszników
w rozwi¹zywaniu problemów materialnych i
bazowych znalaz³a szko³a równie¿ w drugim
zak³adzie opiekuñczym - „Famalen”, i jego ówczesnej
dyrekcji reprezentowanej przez in¿. M.
£apczyñckiego. To za spraw¹ paktów o wspó³pracy
w naszej szkole zorganizowano pierwsz¹ w
Œwiebodzicach pracowniê komputerow¹ dla celów
oœwiatowych ze sprzêtem przekazanym przez
„Famalen” i ZAE „Mera-Refa” a Spó³dzielnia
Mieszkaniowa -jako wspó³organizator aktywnoœci
osiedlowej dzieci - udostêpni³a pomieszczenia w
swoich budynkach.
Z czasem rejonizacja SP Nr 2 zaczê³a
obejmowaæ dzieci z nowobudowanego Osiedla
Piastowskiego, tote¿ istnia³a potrzeba uwzglêdnienia
w mini systemie wychowawczym szko³y dzia³añ
wyzwalaj¹cych aktywnoœæ dzieci w najbli¿szym im
œrodowisku.
Koordynatorem tej pracy byli
nauczyciele ( m. in. p. J. Dwornik , R. Ryszawy , p.
Z. Kubiñska ) przy wspieraj¹cej postawie pani prezes
Spó³dzielni Mieszkaniowej in¿. E. Krzan. Ta
wspó³praca owocowa³a wieloma efektami: estetyk¹
osiedla , piêknem klatek schodowych , ukwieceniem
ogródków. W efekcie dla najbardziej aktywnych
uczniów Sp-nia charytatywnie fundowa³a wycieczki
do Pragi Czeskiej, ponadto udostêpnia³a sprzêt
sportowy , muzyczny , sale , finansowa³a nagrody i
potrzeby materialne szko³y, wspó³uczestniczy³a w
organizacji Osiedlowego Festynu Rekreacyjnego.
Tak wiêc wszystko siê splata. Nie mo¿na tu
oddzieliæ szko³y od œrodowiska ani te¿ dziœ od
wczoraj. Ka¿dy nowy sukces siêga w bli¿sz¹ i dalsz¹
przesz³oœæ. Ma szko³a wypróbowanych sojuszników
równie¿ w rodzicach a to dziêki pedagogom , którzy
wspó³pracuj¹c z dyr. mgr H. Serafin zainicjowali
zupe³nie inn¹ formu³ê spotkañ i kontaktów ze szko³¹.
Odformalizowano popularne wywiadówki na rzecz
szerokiej prezentacji osi¹gniêæ uczniów w ramach
„Drzwi Otwartych Szko³y” i „Festynu M³odoœci”.
Spotkaniom tym towarzyszy³a niepowtarzalna
atmosfera - uczniowie w ramach samorz¹dowej
dzia³alnoœci przygotowywali stanowiska swoich
prac, osi¹gniêæ, prezentowali umiejêtnoœci i
uzdolnienia, realizowali siê jako przewodnicy po
salach, korytarzach, kiermaszach, przygotowywali
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okolicznoœciowe audycje emitowane przez
radiowêze³ a adresowane do rodziców. Jednoczeœnie
prowadzili szlachetn¹ akcjê zbierania funduszy, a to
na rzecz Szpitala Centrum Zdrowia Matki - Polki, a
to na Spo³eczny Fundusz Budowy Domu Starców, a
to na szko³ê , a to Narodowy Czyn Pomocy... mo¿na
mno¿yæ te intencje organizuj¹ce aktywnoœæ dzieci i
wra¿liwoœæ rodzicielsk¹. Wa¿ne, ¿e ¿adna z
humanitarnych idei pomocy innym nie pozostawa³a
bez echa wœród uczniów, pedagogów, rodziców.
W tej atmosferze ³atwo
by³o
sformu³owaæ
g³ówne
za³o¿enie w systemie wychowawczym szko³y obejmuj¹cym
lata 1987-1991. Brzmia³o ono
„Szko³a ciekawa - szko³¹
lubian¹.” Mimo, ¿e nadal nauka
odbywa siê w bardzo trudnych
warunkach lokalowych, na dwie
zmiany, to jednak w tym w³aœnie
czasie uda³o siê za³atwiæ ówczesnemu dyrektorowi pani mgr H. Serafin odwieczny problem:
wyasfaltowano boisko szkolne, szko³y pod
kasztanami. By³ to na ówczesne „oszczêdnoœciowe”
czasy fakt godny historycznego odnotowania. Przez
40 lat uczniowie i nauczyciele, gdy nastawa³ czas
relaksu - przerwa miêdzylekcyjna - tonêli w kurzu
piasku lub g³êbokich ka³u¿ach wody. Asfaltowane
boisko zawdziêcza „Dwójka” - i to trzeba mocno
podkreœliæ - bezinteresownemu dzia³aniu prawdziwych przyjació³ szko³y, pañstwu A. J. Wróblewskim
i panu Zb. Kurpiszowi (ówczesnym pracownikom
PGKiM). Synonimem nowoczesnoœci powinna byæ
estetyka - st¹d dba³oœæ o wystrój sal, gabinetów,
korytarzy i innych szkolnych pomieszczeñ. Ta
dba³oœæ o piêkno ,to nie chêæ olœnienia, zrobienia
wra¿enia na odwiedzaj¹cych „stare gmaszysko”
Szko³y Nr 2 przy ul. Nowotki 2 (obecnie Szkolnej),
ale troska ucznia, który w szkole mia³ czuæ siê dobrze,
swojsko. Ukwiecono pomieszczenia, nadano im
indywidualny charakter. Wszystkie te wysi³ki bêd¹ce
- oczywiœcie - wynikiem inicjatyw nauczycieli i
uczniów, zosta³y wysoko ocenione w organizowanym
co roku konkursie pt. „Szko³a Roku”.
W tym wspó³zawodnictwie nasza placówka osi¹ga³a
wysokie lokaty. O¿ywia siê równie¿ dzia³alnoœæ
Samorz¹du Szkolnego, który inicjuje pracê poprzez
tzw. „Forum Organizacji M³odzie¿owych” i patronuje
dzia³aniom we wspó³zawodnictwie klas. Trzeba
przyznaæ, ¿e jakoœæ prac i dokonañ poszczególnych
zespo³ów klasowych typowanych jako zwyciêzców
by³a imponuj¹ca. W nagrodê “Klasa Roku”
wyje¿d¿a³a na wycieczkê, finansowan¹ przez

równie¿ aktywnie dzia³aj¹cy w tym czasie Komitet
Rodzicielski pod kierunkiem prawdziwego
przyjaciela szko³y - wieloletniej jego przewodnicz¹cej
-pani Haliny Banaszkiewicz. Wespó³ z rodzicami od
zawsze dbaliœmy o wszechstronny rozwój
osobowoœciowy ucznia , daj¹c mu mo¿liwoœci do
realizacji w³asnych pomys³ów nie tylko na lekcjach,
ale przede wszystkim w ramach zajêæ
pozalekcyjnych. Szczególn¹ ró¿norodnoœæ i
aktywnoœæ zajêæ pozalekcyjnych odnotowano w
latach 1981 -91, kiedy to
dzia³a³y:
Szkolny
Klub
Filmowy, Niezale¿ne Ko³o
Dziennikarzy, M³odzie¿owa
Trybuna Literacka, Ko³o
Komputerowe, Ko³o Taneczne, Klub Turysty, Ko³o
Recytatorskie,
Warsztaty
Teatralne, 80-osobowy chór
prowadzony przez p. J.
DroŸdziaka. Ogromn¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê
takie masowe - œrodowiskowe imprezy jak: „Majowy
Przegl¹d Zespo³ów Artystycznych”, „Wystawy
dorobku prac plastycznych i technicznych”,
“Wiosenna Fiesta”, „Kabareton”, Festyn
Rekreacyjny, „Ma³a Olimpiada Sportowa”, Turniej
Sprawnoœciowy: nauczyciele - uczniowie , Œwiêto
Klasy zwi¹zane z postaci¹ patrona klasy, zawody
latawcowe, happeningi ekologiczne, itd... Pracê tych
kó³ i zespo³ów mo¿na by³o obserwowaæ na co dzieñ
a dope³nieniem jej atrakcyjnoœci by³ udzia³ w
„Przegl¹dach Majowych”, miejskich i wojewódzkich
konkursach „¯ywego S³owa”, Przegl¹dach
Teatralnych,
olimpiadach
i
konkursach
przedmiotowych, w których odnosiliœmy znacz¹ce
sukcesy.
Opracowanie kroniki z okazji 50 lecia Szko³y Podstawowej
Nr 2 - mgr H. Serafin, 1997r.
Zdjêcie - Boles³aw Kwiatkowski

Stare widokówki
ul. M³ynarska
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roku wyposa¿ono koœció³ w organy pochodz¹ce z koœcio³a pokarmelitañskiego w Strzegomiu oraz w dwa o³tarze.
Koœció³ oprócz
po¿aru przeszed³ tez inne
koleje losu. W czasach
reformacji mieszczanie
gremialnie przechodzili
na luteranizm. Z pocz¹tku nie przynios³o to ¿adnych konfliktów. W koœciele odbywa³y siê nabo¿eñstwa katolickie i luterañskie, ba – u¿ywano
tych samych szat i naczyñ. Luteran by³o jednak tak wielu, ¿e ksiêdza
katolickiego po prostu
wypêdzili. Schroni³ siê on
w Œwidnicy. Na potrzeby
nowej religii luterañskiej
w 1616 roku koœció³
przebudowano. W 1653 roku na mocy pokoju westfalskiego koœció³ musiano zwróciæ poprzednim w³aœcicielom, a wiêc koœcio³owi katolickiemu. Wspomnieæ tu nale¿y, ¿e du¿y wp³yw na mieszczan œwiebodzickich mieli Hochbergowie, którzy w³aœnie w
tym czasie przeszli na luteranizm i stali siê jakby wzorcem do naœladowania dla œwiebodziczan.
W 1850 roku koœció³ otrzyma³ o³tarz g³ówny
i ambonê w stylu ³¹cz¹cym póŸny renesans i barok.
W o³tarzu g³ównym znajduj¹ siê dwie XVIII wieczne figury œw. Jadwigi i œw. Miko³aja. W latach 194143 koœció³ wzbogaci³ siê o witra¿e zrobione w firmie
R. Süssmund – w o³tarzu g³ównym znajduje siê wizerunek
Chrystusa Pankreatora, w
oknach bocznych – siedem sakramentów, w kaplicy Bo¿ego
Grobu – Archanio³ Micha³,
Z³o¿enie do Grobu, Zmartwychwstanie i podró¿ do
Emaus.
Ostatnim niemieckim
duchownym by³ ks. Söllmer,
pierwszym powojennym ks.
W³adys³aw Lorek. Obecnie
proboszczem jest ks. Augustyn
Nazimek.

Ró¿a Stolarczyk

Koœcio³y w Œwiebodzicach
czêœæ II
Koœció³ œw. Miko³aja.
Koœció³ œw. Miko³aja zosta³ wybudowany w
XIII wieku w stylu romañskim. Jego konsekracja
odby³a siê w 1228 roku przez tego samego biskupa
Wawrzyñca, który konsekrowa³ koœció³ œw. Franciszka.
W tym czasie proboszczem by³ Henryk, który by³ cz³owiekiem wielce operatywnym i cenionym
przez ówczesnych hierarchów. Jego podpis jako
œwiadka znajduje siê na wielu dokumentach koœcielnych i tych sygnowanych przez ksiêcia. On to za³atwi³ podporz¹dkowanie koœcio³a w Pe³cznicy i przywilej odpustowy dla wszystkich nawiedzaj¹cych koœció³.
Koœcio³owi nadano imiê œw. Miko³aja, który
jest patronem kupców, a miasto w tym czasie g³ówne dochody czerpa³o z kupiectwa.
W 1450 roku przebudowano koœció³ w stylu gotyckim. Mia³ on wtedy dwie wie¿e – w jednej by³ jeden
dzwon, a w drugie – trzy. Œciany pozosta³y murowane, natomiast stropy zrobiono z drewna. Przed o³tarzem g³ównym znajduje siê kaplica Hochbergów „renesansowa z he³mem dwuprzeœwitowym krytym
miedzi¹”. Taki opis koœcio³a zamieœci³ wizytator diecezji wroc³awskiej w swoim sprawozdaniu w 1667 r.
W tym te¿ czasie koœció³ wzbogaci³ siê o organy.
W 1774 roku w Œwiebodzicach mia³ miejsce wielki
po¿ar, który strawi³ miasto doszczêtnie. Sp³on¹³ te¿
koœció³, z którego zosta³o prezbiterium i kaplica Hochbergów. Odbudowano go w 1811 roku. W tym te¿

Koœció³ œw. Piotra i Paw³a.
Zosta³ wybudowany
jako koœció³ ewangelicki wed³ug projektu Ch. F. Schultza.
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Fundatorem koœcio³a by³ ksi¹¿ê
Hochberg, który do projektu
architekta wprowadzi³ znacz¹ce
zmiany. Istnia³a
potrzeba budowy takiej œwi¹tyni. Ewangelicy swoje nabo¿eñstwa odprawiali w ratuszu.
Nie by³o to wygodne dla w³adz
miasta, które
musia³y na potrzeby magistratu wynaj¹æ pomieszczenia
przy ul. Strze-

dla zas³u¿onych dla parafii osób.
W takim stanie koœció³ przetrwa³ do 1952
roku. Do tego te¿ roku znajdowa³a siê tu parafia ewangelicka. Zosta³a ona zlikwidowana, gdy¿ wyznawcy
po prostu wyjechali, a nowa, nap³ywowa ludnoœæ by³a
wyznania rzymsko – katolickiego. Ostatnim pastorem parafii by³ pastor Berg, który ze Œwiebodzic
wyjecha³ do Legnicy. Pierwszym powojennym proboszczem by³ ksi¹dz Bolek, by³ nim jednak tylko
kilka miesiêcy. Po nim proboszczem zosta³ ks. Józef
Lach, któremu koœció³ zawdziêcza swój obecny wygl¹d.
W pierwszym rzêdzie usuniêto lo¿e kolatorskie, które by³y w bardzo z³ym stanie i grozi³y zawaleniem, ambonê zabrano z o³tarza g³ównego i zamontowano po lewej stronie. Druga inwestycj¹ w koœciele by³o za³o¿enie centralnego ogrzewania. Jak mówi³
ksi¹dz Lach: „Ludzie do koœcio³a przychodz¹ siê
modliæ, a nie szczêkaæ zêbami”. W dalszej kolejnoœci zrobiono kaplicê chrzcieln¹ z obrazem Chrystusa
id¹cego wœród zbo¿a, nastêpnie koœció³ zosta³ pokryty polichromi¹, zbudowano dwa boczne o³tarze i
wy³o¿ono pod³ogê kamiennymi p³ytami. Projekty
tych przedsiêwziêæ zrobi³ Stanis³aw Stolarczyk. On
te¿ namalowa³ obrazy i wyrzeŸbi³ o³tarze. W latach
70-tych w bocznych o³tarzach znalaz³y siê witra¿e a
w koœciele nowe ³awki. W 1993 roku koœció³ zosta³
wyremontowany z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Jaœkiewicza. Wyremontowano
dach i zamalowano polichromiê
nadaj¹c
œwi¹tyni wygl¹d jaki mia³a,
gdy by³a koœcio³em ewangelickim. Obecnym proboszczem
jest
ksi¹dz
Jan
Mrowca.

gomskiej.
W 1778 roku koœció³ ju¿ funkcjonowa³, choæ
w budowie wci¹¿ by³a wie¿a. Wie¿ê dobudowano
do przedniej czêœci koœcio³a i umieszczono w niej
wejœcie do œwi¹tyni. W 1781 roku budowa siê zakoñczy³a i zawis³y na niej 3 dzwony po 12 cetnarów.
W 1786 roku organist¹ zosta³ Engler, który czêsto
grywa³ równie¿ w zamku Ksi¹¿. Ksi¹¿ê cieni³ sobie
Englera, bo w ogóle by³ cz³owiekiem bardzo muzykalnym, ufundowa³ wiêc koœcio³owi organy. By³ to
instrument niewielki – zdatny tylko do akompaniowania. Engler by³ jednak cz³owiekiem wysoko ceni¹cym muzykê – i to nie tylko z racji wykonywanego zawodu – stworzy³ wiêc chór z³o¿ony z 30 œpiewaków, a na niewielkich organach dawa³ wspania³e
koncerty. Koncerty te sta³y siê tradycj¹. Engler zmar³,
ale Hochbergowie byli ludŸmi znaj¹cymi siê na muzyce i wysoce je ceni¹cy. Dlatego postanowili ufundowaæ koœcio³owi organy koncertowe. W 1852 roku
Ch. G. Schlag – organmistrz z Turyngii mieszkaj¹cy
w Œwidnicy – rozpocz¹³ budowê nowych organów.
Zbudowa³ instrument trzydziestog³osowy, ale ju¿ w
1864 roku rozbudowa³ go o 9 g³osów. Graæ na tych
organach przyje¿d¿ali najlepsi organiœci œl¹scy i nie
tylko. Czêstym goœciem na koncertach by³ ksi¹¿ê
Hochberg. W tym czasie koœció³ wygl¹da³ zupe³nie
inaczej. Na œrodku o³tarza g³ównego znajdowa³a siê
ambona, a w miejscach gdzie s¹ obecnie o³tarze boczne – znajdowa³y siê lo¿e kolatorskie, czyli miejsca

Widokówkê wnêtrza koœcio³a œw. Miko³aja z 1907 roku udostêpni³ Pan Boles³aw Kwiatkowski.
Warto zwróciæ uwagê na inny obraz w o³tarzu bocznym po
prawej stronie oraz na przykrycie chrzcielnicy które obenie
prawdopodobnie zaginê³o.
Zdjêcie dzwonu na wie¿y koœcio³a œw. Piotra i Paw³a - Boles³aw Kwiarkowski.

„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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