Sierpieñ 2000
Numer 8 (34)

W numerze:

Chronologia dziejów
str.1
wiebodzice w okresie wojny
trzydziestoletniej
str.1
Warto wiedzieæ
str.2
ul. St. ¯eromskiego 27
str.3
Plan ul. Zamkowej z 1938r. str.4
Ciekawostka
str.4
Kronika Z.S.Z. cz.II
str.5
Warto zobaczyæ
str.6
ul. Henryka Sienkiewicza str.6

Chronologia dziejów
2000 cd.
- W I kwartale na terenie Gminy wybuch³y 53 po¿ary.
- 4 kwietnia dokonano odbioru odbudowanych i zmodernizowanych po powodzi z lipca 1997 roku, ulic:
Moniuszki, Lenej, Wodnej i Cierni.
- W dniach od 10 do 14 kwietnia uzupe³niano w miecie drzewostan, posadzono ponad 10 tysiêcy sadzonek drzew i krzewów ró¿nych gatunków.
- 3 maja ods³oniêto tablicê upamiêtniaj¹c¹ tych, któ-

-

-

-

rzy oddali ¿ycie za wolnoæ i niepodleg³oæ.
7 maja odby³ siê wycig kolarski I Memoria³u im.
Paw³a Sosika. Zwyciêzc¹ zosta³ Marek Kamiñski,
ten, który ocala³ z wypadku w którym zgin¹³ Pawe³
Sosik.
8 maja w czêci pomieszczeñ wydzier¿awionych od
Zak³adów Przemys³u Lniarskiego Silena ruszy³a
masowa produkcja wyrobów lniarskich. Nowa fabryka przyjê³a nazwê: Fabryka Wyrobów Lniarskich
wiebodzice.
15 maja na Osiedlu Sudeckim bandyta poci¹³ no¿em 13 letni¹ dziewczynkê. Policja ujê³a go dopiero
25 maja.
Zdjêcie: Boles³aw Kwiatkowski

wiebodzice w okresie wojny
trzydziestoletniej.
Wojna trzydziestoletnia toczona w latach 16181648 miedzy Habsburgami popieranymi przez katolickich ksi¹¿¹t Niemiec i Hiszpaniê, a niemieckim obozem protestanckim oraz jego sprzymierzeñcami : Francj¹, Szwecj¹, Holandi¹, Sabaudi¹ i okresowo Dani¹, ciê¿ko dotknê³a ziemiê l¹sk¹, a z ni¹ i wiebodzice. l¹sk
opowiedzia³ siê po stronie opozycji antyhabsburskiej
W lipcu 1618 roku na zebraniu stanów l¹skich
postanowiono podj¹æ zbrojenia. Kraj podzielono na okrêgi wyznaczaj¹c ka¿demu z nich dostarczenie okrelonej
liczby ¿o³nierzy pieszych i konnych, wiebodzice nale¿a³y do okrêgu czwartego. W okrêgu tym przeprowadzono cztery æwiczenia wojskowe. Jedno z nich odby³o
siê w widnicy. Brali w nim udzia³ oprócz widniczan
przedstawiciele Strzegomia, Wa³brzycha, Kamiennej
Góry, Bolkowa, Lubawki, Che³mska, Kowar, Sobótki,
Dzier¿oniowa i wiebodzic
l¹sk do wojny trzydziestoletniej wci¹gniêty zosta³ dopiero w 1621 r. a zie1
mia widnicka nie zosta³a
bezporednio w³¹czona tak
prêdko do dzia³añ zbrojnych. Jednak w pierwszym
etapie wojny, mimo braku
dzia³añ wojennych na naszym terenie, dotknê³a ona
bardzo mocno wszystkich
mieszkañców, którzy uginali
siê pod ciê¿arem podatków p³aconych na rzecz cesarza, elektora saskiego i wojska. Dro¿yzna, zw³aszcza na artyku³y
¿ywnociowe sprowadzi³a do
wielu domów g³ód. Mieszkañcy pêdzili niemal ¿ebraczy ¿ywot. Pod ciê¿arem tej
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wojny ugi¹³ siê nawet ksi¹¿ê Jan Henryk Hochberg,
w³aciciel Ksi¹¿a, przekazuj¹c zarz¹d dobrami swemu
krewnemu a sam wraz z rodzin¹ schroni³ siê w wielkopolskim Kominie. Do ca³kowitej ruiny doprowadza³y
ten kwitn¹cy kraj przemarsze nie tylko wrogich, ale
przede wszystkim wojsk cesarskich oraz kwaterunki
wojska w miecie i okolicznych wioskach. Stosunkowo
nawet ma³e jednostki taktyczne, tj. regimenty i kompanie, mog³y bowiem doprowadziæ ca³y kraj do nêdzy.
¯o³nierze zaciê¿ni, bo ci przede wszystkim brali udzia³
w tej straszliwej wojnie, zabierali ze sob¹ na wojnê czêsto ¿ony i dzieci. St¹d te¿ ka¿de wojsko sk³ada³o siê z
du¿ej liczby osób nie bior¹cych udzia³u w walce, które
jednak nale¿a³o wy¿ywiæ. Nie daj Bo¿e, ¿eby wojsko to
znalaz³o siê w jakiej okolicy. Nie to by³o najgorsze, ¿e
kwateruj¹cy na izbie ¿o³nierze zjadali ostatnie okruchy
chleba, ale ¿¹dali jeszcze codziennie jedzenia, dobrego
picia, drewna opa³owego i gotówki.
W roku 1630 przeciw Habsburgom wyst¹pi³a
Szwecja i wojska jej króla Gustawa Adolfa wraz ze sprzymierzeñcami (wojska brandenburskie i saskie) w roku
1632 zajê³y l¹sk. Przez ca³y rok 1633 trwa³y przemarsze wojsk szwedzkich i cesarskich. I jedne i drugie ograbi³y i spl¹drowa³y Ksi¹¿ i wiebodzice. Na blankach
wie¿ ksi¹¿añskich grzmia³y armaty odpieraj¹ce szturmy obcych wojsk. Twierdza przyjmowa³a na przemian
oddzia³y szwedzkie, saskie, to ¿o³nierzy Wallensteina,
wodza wojsk cesarskich. Niepogrzebane cia³a poleg³ych
¿o³nierzy sta³y siê
powodem zarazy
która latem 1633 r.
poch³onê³a ¿ycie
wielu mieszkañców
wiebodzic i okolicy. 3 i 5 czerwca
1635 roku cesarscy
z³upili mieszkañców
wiebodzic, którzy
stracili ca³e swoje
mienie. Wielu pró2
bowa³o uciec przed
z³ym traktowaniem.
11 czerwca pewien oddzia³ tej zgrai (tego monstrum) dokonywa³ nowej próby grabie¿y wiebodzic,
która udaremniona zosta³a rêkami uzbrojonego mieszczañstwa. Przejmuje zgroz¹ czytanie listy okropnoci,
które wynotowa³a historia. ¯o³nierze wlewali wiadrami
niektórym wodê do gard³a tak, ¿e ci musieli siê udusiæ,
rubowali innym kciuki tak, ¿e pojawia³a siê im krew
pod paznokciami. Innych znów ci¹gali ze stryczkiem na
szyi albo wpychali ich do pieca, podpalali w nim s³omê
i wêdzili ich w ten sposób. Ten straszliwy los dotkn¹³
mianowicie zarz¹dcê maj¹tku ksi¹¿añskiego Johanna
Seidla, który tak d³ugo w miejscowoci Ciernie by³ wpy-

chany do i wyjmowany z rozgrzanego pieca, a¿ umar³.
Soldateska stwarza³a jeszcze jedno ogromne niebezpieczeñstwo dla mieszkañców regionu, poniewa¿ roznosi³a najprzeró¿niejsze choroby, na przyk³ad chorobê
wêgiersk¹, swego rodzaju tyfus plamisty, b¹d malariê, która wród zara¿onych wybucha³a co jaki czas
(pojawia³a siê okresowo) zbieraj¹c dodatkowe tragiczne ¿niwa.
Od 1635 roku do 1639 zapanowa³ na tych ziemiach okres pokoju ale ju¿ 1939 r. nast¹pi³ ponowny
najazd wojsk szwedzkich na l¹sk. Walki miêdzy oddzia³ami szwedzkimi a cesarskimi toczy³y siê a¿ do 1648
roku tj. do zawarcia Pokoju Westfalskiego.
W wyniku wojny trzydziestoletniej wiebodzice trac¹ zdobywany wiekami rozkwit. Mieszkañcy prze¿yli dos³ownie wszystkie tragedie i dramaty : grabie¿e,
po¿ary, epidemie tyfusu i cholery a tak¿e epidemiê d¿umy. Z 337 budynków pozosta³o w miecie tylko 90, a z
ponad 2 tysiêcy mieszkañców  10 rodzin.
Zdjêcia:
1 - Rajtar - ¿o³nierz wojsk saskich i szwedzkich
2 - Albrecht Wenzel Eusebius von Wallenstein (1583-1634)
wódz wojsk cesarskich w wojnie trzydziestoletniej
Literatura :
Wa³brzych  zarys monografii miasta na tle regionu  Wydawnictwo DTSK Silesia - Wroc³aw 1993
Stanis³aw Nowotny  Wojna trzydziestoletnia ...Wiadomoci widnickie 08.12.1998 r.

Warto wiedzieæ
wiebodzice, Gryfici, mo¿ny polski ród rycerski herbu
Gryf, w XII - XIII wieku osiad³y g³ównie w Krakowskiem i na l¹sku. G³ówni przedstawiciele rodu:
- Jan (zm. 1167?), kanclerz ksi¹¿êcy, nastêpnie biskup
wroc³awski i arcybiskup gnienieñski. Doprowadzi³ ród
wiebodzice do szczególnego znaczenia.
- Miko³aj (zm. 1202) wojewoda krakowski,
- w XIII wieku Teodor i Klemens z Ruszczy.
Przedruk z 4 tomowej encyklopedii PWN.

Widokówkê udostêpni³ Pan Edward Ha³da

Turystyczny szlak wiebodzic

ul. Stefana ¯eromskiego nr 27

Budynek z oko³o po³owy XIX w. (powsta³y na
terenie folwarku burmistrza?). W 1852 r. znajdowa³a siê
tu gospoda Zur Burg. Po zakoñczeniu I wojny wiatowej w 1919 r. budynek wykupi³a gmina i przeznaczy³a
go na kasê oszczêdnoci (Sparkasse). Budynek czêciowo przebudowany na pocz¹tku XX w., remontowany
po II wojnie wiatowej. Obecnie mieci siê tu Biblioteka Miejska (oddzia³ dzieciêcy), Orodek Pomocy Spo³ecznej i Urz¹d Miejski, który zaj¹³ pomieszczenia po
Powszechnej Spó³dzielni Spo¿ywców (która mieci³a
siê tu od 1948 r. do 1992r.). Budynek wolnostoj¹cy,
usytuowany u zbiegu ulic St. ¯eromskiego, J. Krasickiego i Strzegomskiej, murowany z ceg³y, tynkowany,
jedno i dwutraktowy, dwukondygnacyjny, z dodatkow¹
ni¿sz¹ kondygnacj¹ pseudomezzanina, za³o¿ony na planie prostok¹ta, z ryzalitami bocznymi przy elewacji tylnej, dach konstrukcji drewnianej, p³aski, kryty pap¹.
Elewacja frontowa  siedmioosiowa, na cokole licowanym p³ytkami ceramicznymi, z podzia³ami w formie profilowanych gzymsów podokiennych, gzymsu miêdzykondygnacyjnego, z fryzem z z¹bków, przesuniêtego pod
okna II kondygnacji i gzymsu wieñcz¹cego z fryzem z
ukonie ustawionych cegie³. Osie skrajne lekko zryzalitowane, podwy¿szone i dekorowane na naro¿nikach podwieszonymi wielobocznymi filarkami. Lico obu kondygnacji dekorowane boniowaniem w tynku (bonie rysowane w tynku). Na osi elewacji frontowej prostok¹tny wysoki otwór wejciowy, w profilowanych w tynku
opaskach, drzwi dwuskrzyd³owe, p³ycinowe, z nadwietlem, stolarka stylowa z koñca XIX wieku. Od rodka
akcentowana dodatkowo przez wprowadzenie balkonu
w kondygnacji II. P³yta balkonu wsparta na murowa-

nych wspornikach, balustrada pe³na, dekorowana arkadami rysowanymi w tynku. Okna prostok¹tne dwuskrzyd³owe w profilowanych w tynku opaskach z naczó³kami z profilowanej listwy ujmuj¹cej okna w górnej czêci. W osiach skrajnych opaski opadaj¹ poni¿ej gzymsu
podokiennego (kond.I.) pod oknami kondygnacji II fryz
arkadowy. Stolarka okienna nie wykazuje cech stylowych. Okna pseudomezzanina ma³e kwadratowe (piêæ
rodkowych osi) i trzy w¹skie prostok¹tne (osie skrajne).
Elewacja po³udniowa  (od ul. ¯eromskiego)  siedmioosiowa, podzia³y i dekoracja oraz kszta³t i obramienia
okien analogiczne jak w elewacji frontowej, osie skrajne zryzalitowane, rozwi¹zane analogicznie jak w elewacji frontowej.
Elewacja boczna pó³nocna, siedmioosiowa. O skrajna
pó³nocno-zachodnia lekko cofniêta od lica elewacji,
podzia³y uproszczone, bez fryzów. Szecioosiowa partia elewacji bocznej rozwi¹zana analogicznie, jak elewacja frontowa, osie skrajne zryzalitowane. Niektóre
okna kondygnacji I przebudowane, du¿e, kwadratowe.
Elewacja tylna, jednoosiowa (okna klatki schodowej),
bezstylowa. Skrzyd³a boczne jedno i dwuskrzyd³owe.
Przy elewacji tylnej, pomiêdzy skrzyd³ami bocznymi
niewielkie podwórko.
Wnêtrza  budynek podpiwniczony, piwnice sklepione
odcinkowo, schody murowane, jednobiegowe. Na parter wejcie (z ulicy) po jednobiegowych szerokich murowanych schodach, schody na podwórze jednobiegowe murowane. Sieñ przechodnia, przedzielona wahad³owymi drzwiami. Klatka schodowa usytuowana w trakcie tylnym, schody dwubiegowe powrotne, drewniane,
balustrada tralkowa, jednolalkowa. W sieni sklepienie
krzy¿owe, dzielone gurtami. W jednym z pomieszczeñ
kondygnacji II zachowa³ siê stylowy XIX-wieczny piec.
Ikonografia  zachowa³y siê widokówki
ukazuj¹ce budynek. Jedna z widokó-

wek znajduje siê w zbiorach prywatnych w³acicieli sklepu ul. Strzegomska nr 3.
ród³o: Studium historyczno - urbanistyczne miasta wiebodzice. Wroc³aw 1991r.
Opis udostêpni³ dr Henryk Urbanik.
Rysunek piórem kulkowym wykonany przez Pani¹ Agnieszkê K³ossowsk¹ - pracownicê Miejskiej Biblioteki Publicznej.
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Ciekawostka

Plan zabudowy ulicy Zamkowej
z roku 1938
4

Mapê udostêpni³a Pani mgr in¿. Krystyna Górczyñska

Wejcie do Ratusza ze stylowymi latarniami, obok nieistniej¹ce ju¿ schody i wejcie do obecnego Urzêdu
Stanu Cywilnego.

Fragment widokówki Ratusza (powiêkszony) udostêpnionej przez Pana Edwarda Ha³dasia.

Kronika

Zespo³u
Szkó³ Zawodowych
cz. II
W czerwcu 1968 r. nast¹pi³o uroczyste oddanie do
u¿ytku stadionu. Wszyscy
uczestnicy otwarcia z uznaniem wyra¿ali siê o wspania³ym przedsiêwziêciu i o osi¹gniêtym celu, ale szczególna satysfakcja wyra¿a³a siê w tym, ¿e szko³a wzbogaci³a swoj¹ bazê dydaktyczno-wychowawcz¹ konkretnym
miejscem do uprawiania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
Koniec lat szeædziesi¹tych to dalszy dynamiczny rozwój bazy szkolnej pod wzglêdem gospodarczym,
spo³ecznym i socjalnym. Du¿o uwagi tym sprawom powiêca by³y dyrektor szko³y mgr in¿. Czes³aw Góra,
który wspólnie z zastêpc¹ dyrektora do spraw administracyjnych Wojciechem Klemeckim i przy wydatnym
wsparciu wielu innych wspó³pracowników dokonali
znacznych odnowieñ szko³y. Warto przypomnieæ, i¿ w
tym czasie wymieniono drewniane schody na betonowe
z metalowymi porêczami w czterech budynkach, wyremontowano drewniane pod³ogi lub wymieniono na posadzkowe np. na korytarzach, odnowiono elewacje trzech
budynków, zmodernizowano g³ówne wejcie do internatu, wykonano remont
sali gimnastycznej, uzupe³niono owietlenie terenu
oraz rozpoczêto betonowanie nawierzchni
g³ównej drogi, w internacie w kilku pomieszczeniach wykonano meblocianki.
W roku 1970 przyst¹piono do zorganizowania wzorcowego gabinetu
BHP. Pracami projektowymi oraz nadzorem wykonawczym zaj¹³ siê technik bhp Szczepan Skibicki. W czynie spo³ecznym wykonano wystrój wnêtrza, owietlenie
i radiofonizacjê. Gabinet wyposa¿ono w urz¹dzenia audiowizualne, oraz w nowe pomoce naukowe z zakresu
bhp. Odbywa³y siê tam nie tylko zajêcia dla m³odzie¿y
z przedmiotu bhp, ale tak¿e i szkolenia nauczycieli.
W maju 1977 roku gabinet bhp zwiedzi³ i wyg³osi³ prelekcjê mgr Jan Fu³awka - g³ówny inspektor
BHP w Ministerstwie Lenictwa i Przemys³u Drzewnego.
Du¿e s³owa uznania nale¿¹ siê by³emu dyrektorowi Ob. Jerzemu Mizerskiemu, który nie tylko w du¿ej
czêci kontynuowa³ wy¿ej wymienione prace, ale tak¿e

inicjowa³ nowe. Zaliczyæ do nich trzeba: adaptacjê poddasza szkolnego na czytelniê i wietlicê, budowê trzech
domków campingowych w celu stworzenia w³asnego
orodka wypoczynkowego. Orodek powsta³ w Olejnicy na Pojezierzu Leszczyñskim, by³ on wykonany w
czynie spo³ecznym przy szczególnym zainteresowaniu
i zaanga¿owaniu Boles³awa Stypy i Szczepana Skibickiego. W czasie wakacji, w ka¿dym turnusie z domków
korzystaæ mog³y cztery rodziny. Szkolne ko³o szkutnicze prowadzone przez nauczyciela zawodu W³adys³awa
Jamroziñskiego wykona³o dla orodka: 6 kajaków, ¿aglówkê typu Tramp o pow. 11 m2 ¿agla, która uzyska³a atest PZ¯ ¯aglówka i kajaki s³u¿y³y do przyjemnych wêdrówek wodnych po jeziorze a ponadto ¿aglówka
pozwoli³a grupie kilkudziesiêciu uczniów na zorganizowanych kursach uzyskaæ stopnie ¿eglarza.
Od roku 1974 obowi¹zki dyrektora szko³y pe³ni
mgr W³adys³aw Szczerbak i tak jak jego poprzednicy z
pe³nym zaanga¿owaniem wzbogaca bazê i unowoczenia metody i techniki nauczania teoretycznego i praktycznego. zarówno w szkole jak i w warsztatach.
Z dniem l wrzenia 1975 r. przy Zasadniczej
Szkole Zawodowej w wiebodzicach zostaj¹ otwarte
dwa dodatkowe kierunki kszta³cenia. Powstaje wówczas
Technikum Mechaniczne o specjalnoci obróbka skrawaniem oraz Zaoczne Technikum Przemys³u Drzewnego o specjalnoci meblarskiej. W tym czasie dzia³alnoæ
swoj¹ przy szkole rozpocz¹³ Miêdzyzak³adowy Uniwersytet Robotniczy Zwi¹zków Zawodowych, który przeprowadza³ egzaminy kwalifikacyjne na tytu³y kwalifikowanego robotnika
oraz mistrza. Dziêki
dzia³aniu MUR szko³a uzyska³a wiele cennych pomocy i urz¹dzeñ, które zosta³y
wykonane w ramach
prac egzaminacyjnych.
Ze wzglêdu
na wieloprofilowoæ
szkolenia oraz du¿¹
iloæ kszta³c¹cych siê osób, a tak¿e stosownie do panuj¹cej w szkolnictwie tendencji integruj¹cej proces kszta³cenia, wychowania i zarz¹dzania, od dnia 1.09.1976 r.
Zasadnicza Szko³a Zawodowa zostaje przez w³adze
owiatowe przemianowana na Zespó³ Szkó³ Zawodowych - Zarz. Nr 3 Kuratora Owiaty i Wychowania w
Wa³brzychu z dnia 4 maja 1976 r. W sk³ad Zespo³u wesz³y ni¿ej wymienione jednostki pedagogiczne:
 Zasadnicza Szko³a Zawodowa,
 Zasadnicza Szko³a Zawodowa Dokszta³caj¹ca,
 Technikum Mechaniczne dla Pracuj¹cych,
 Technikum Przemys³u Drzewnego Zaoczne.
W nastêpnym roku na mocy Zarz¹dzenia Nr
7/77 zostaje utworzone przy Zespole Szkó³ Zawodowych
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 rednie Studium Zawodowe o kierunku ogólno-mechanicznym. W tym samym roku do Zespo³u w³¹czona
zostaje Zasadnicza Szko³a Odzie¿owa dla Pracuj¹cych
Zak³adów Przemys³u Odzie¿owego Rafio, kszta³c¹ca
uczniów w zawodzie krawiec-szwacz.
Nowa struktura organizacyjna jak¹ jest Zespó³
Szkól Zawodowych tworzy zintegrowany system wychowania, umo¿liwiaj¹cy realizacjê zadañ stawianych
polskiemu systemowi owiatowemu. Potwierdzeniem
tego, s¹ poni¿sze fakty mówi¹ce o wielu sukcesach
uczniów o kierunku mechaniczno-elektrycznym, którzy
dziêki pomocy nauczycieli i opiece z-cy dyr. d/s pedagogicznych in¿. A. Szulika osi¹gnêli:
 II miejsce w wojewódzkim konkursie o tytu³ najlepszego ucznia w zawodzie elektromechanik,
 II miejsce w wojewódzkim konkursie o tytu³ najlepszego ucznia w zawodzie lusarz w roku szkolnym
1978/79,
 wyró¿nienie w Wojewódzkim Turnieju Mistrzów
Techniki w roku szkolnym 1977/78,
 II miejsce w Wojewódzkim Turnieju M³odych Mistrzów Techniki w grupie prac dyplomowych 1978/79.
Wspania³e osi¹gniêcia ma na swoim koncie m³odzie¿ ucz¹ca siê w zawodzie krawiec-szwacz, bowiem
w siedmiu rozegranych konkursach w skali miêdzywojewódzkiej we Wroc³awiu zajê³a dru¿ynowo: raz drugie
miejsce, cztery razy trzecie, zosta³a wielokrotnie wyró¿niona za ciekawe prace wykonane na warsztatach
szkolnych.
W roku szkolnym 1977/87 zosta³a zorganizowana w tutejszej szkole wystawa powiêcona prezentacji 32 letniego dorobku szko³y. W ciekawie zaprojektowanej formie plastyczno-przestrzennej eksponowany by³ ca³y dorobek szko³y.
Rok 1979 przyniós³
dwa wa¿ne wydarzenia w ¿yciu szko³y. Pierwsze, to oddanie w dniu 13 padziernika do
u¿ytku nowej hali warsztatowej do praktycznej nauki zawodu, która wraz z urz¹dzeniami socjalnymi dla m³odzie¿y, zapewnia³a nowoczesn¹,
dobrze wyposa¿on¹ bazê dydaktyczn¹. Ca³oci¹ tego wa¿nego przedsiêwziêcia kierowa³ d³ugoletni kierownik warsztatów szkolnych Boles³aw Stypa. Drugie, wa¿ne wydarzenie mia³o miejsce
równie¿ 13 padziernika. By³ to dzieñ nadania szkole
imienia prof. S. Prosiñskiego oraz przekazania sztanda-
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ru ufundowanego przez Dolnol¹sk¹ Fabrykê Mebli w
widnicy (jednostkê nadrzêdn¹ Fabryki Mebli w wiebodzicach). Patron szko³y by³ profesorem Akademii
Rolniczej w Poznaniu, st¹d te¿ obecnoæ na tej uroczystoci przedstawicieli senatu tej uczelni oraz ma³¿onki
profesora, Marii Prosiñskiej, która dokona³a ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej.
Zdjêcie na str. 5 - widok budynku obecnego internatu z pocz¹tku XX wieku.

Warto zobaczyæ
w kociele w. Piotra i Paw³a
Krzes³o drewniane, o wysokoci 120 cm , wykonane w
stylu rokoko przez nieznanego autora w XVIII wieku,
malowane farb¹ olejn¹ na bia³o. rodkowa czêæ oparcia i siedzisko wyplatane. Nogi przednie wygiête, ³¹cznik miêdzy nimi profilowany. Oparcie gór¹ rzebione 
ornament rokokowy  kwiaty i grzebieñ.
Zapisane w rejestrze zabytków woj. wa³brzyskiego pod nr 6,
kartoteka nr 534

ul. Henryka Sienkiewicza
kolejne zdjêcie z przebudowy

(w tle zabudowania DZPC nie¿ka)

Pomys³, sk³ad i wykonanie: Adam Rubnikowicz (ze zbiorów w³asnych i udostêpnionych)
Korekta: Robert Sysa
Stale wspó³pracuj¹: Boles³aw Kwiatkowski (zdjêcia), Edward Ha³da, dr Henryk Urbanik.
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

