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Freiburg  in Schlesien
Tam, gdzie bezkres œl¹skiej równiny do ciem-

nych lasów wspania³ych gór wa³brzyskich siêga, le¿¹
Œwiebodzice pod Ksi¹¿em, œl¹skie miasto zegarów, s³aw-
ne i znane daleko poza granicami naszej ojczyzny.

Stulecia drzemi¹ w zabudowie tego miasta, roz-
tropnoœæ i powaga przez stulecia kszta³towa³y jego losy.
Dumnie wznosz¹ siê w niebo jego wie¿e. Spi¿owo
brzmi¹ dzwony ponad ulicami i zau³kami miasta i we
wszystkich sercach jego mieszkañców. Piêkne ulice no-
wych dzielnic mieszkaniowych pn¹ siê w górê a¿ na
³agodne stoki pobliskich gór, poroœniêtych wspania³ymi
i ogromnymi lasami, które czyni¹ miasto jednym z naj-

bardziej zdrowych miejsc zamieszkania w naszej pro-
wincji, wyposa¿onego we wszystkie urz¹dzenia i osi¹-
gniêcia techniczne naszych czasów.

Œwiebodzice, korzystnie po³o¿one przy g³ów-
nym szlaku kolejowym Wroc³aw - Jelenia Góra, s¹ ce-
lem nie tylko dla turystów spragnionych czynnego wy-
poczynku, lecz tak¿e i dla tych, którzy têskni¹ za cisz¹ i
spokojem.

Cudowne jest bliskie i dalsze otoczenie Œwie-
bodzic z wieloma ma³o znanymi piêknymi zak¹tkami
gór i dolin. Znany na ca³ym œwiecie ze szczególnej piêk-
noœci, jest szumi¹cy w dole ksi¹¿añskiego jaru potok,
przy którym “Nowa Szwajcaria” jest pocz¹tkiem szlaku
turystycznego. Wêdruj¹c dalej do ruin “Starego Ksi¹¿a”,
z wie¿y jego mo¿emy podziwiaæ rozleg³y widok na oko-
licê, a nastêpnie zajrzeæ do ksi¹¿añskiego ogrodnictwa
Lubiechów, raju kwiatów, który z powodu s³awnej pal-
miarni i pokazu georginii corocznie gromadzi olbrzy-
mie masy zwiedzaj¹cych. Po krótkiej, dalszej wêdrów-
ce mo¿emy obejrzeæ dumny zamek ksiêcia Pless, z jego
jedynymi w swoim rodzaju skalistymi tarasami, wodo-
tryskami, kosztownymi zbiorami i stajni¹.

W Fohlenbusch, przy drodze powrotnej do Œwie-
bodzic, oko³o Zielonych Œwi¹tek kwitn¹ niezliczone
krzewy rododendronów Rzadkoœci¹, wart¹ obejrzenia w
ksi¹¿añskim ogrodzie, s¹ ¿yj¹ce tu muflony.

Liczne, schludne i mi³e gospody oferuj¹ po tru-
dach zwiedzania najlepszy wypoczynek i poczêstunek.

Kto zna ju¿ Ksi¹¿, lub rozporz¹dza dodatkowym
wolnym czasem, znajdzie tu sposobnoœæ do dalszych
ciekawych wypadów w okolice Œwiebodzic. Warte zwie-
dzenia jest uzdrowisko Szczawno Zdrój z lasem wyso-
kopiennym, uzdrowisko Altreichenau z Sattelwald, Do-
bromierz z Gór¹ Zwyciêstwa, pobliskie Cisy z ruin¹ zam-
ku. Ka¿dy turysta bêdzie tu oczarowany.

Wszelkich informacji udziela Urz¹d Komunika-
cji (Ruchu) miasta Œwiebodzice na Œl¹sku.

“Czar starego foldera”
T³umaczenie w³asne

Folder  z ok. 1935r. ,ze zbiorów Pana Erwina Scholza udostêpni³
Pan Burmistrz Stanis³aw Szymecki, któremu sk³adam podziêkowa-
nie.
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Fragment „Chronik der Stadt Freiburg in Schl.”
1220 - 1937r.

T³umaczenie w³asne.

LaLaLaLaLattttta 1653 - 1691a 1653 - 1691a 1653 - 1691a 1653 - 1691a 1653 - 1691
1653 23 stycznia spali³y siê dwa domy, mianowicie Mi-
cha³a Kramersa i Georga Krähersa. Podpisuj¹c pokój ze
Szwedami, na wniosek króla szwedzkiego cesarz obie-
cywa³ Ksiêstwom Œl¹skim wolnoœæ wyznania, jednak
ksiêstwom dziedzicznym tylko obiecywa³, ¿e z powodu
religii nikt nie bêdzie musia³ opuszczaæ swego miejsca
zamieszkania.Ewangelicy wówczas pozwolenie na wy-
budowanie trzech koœcio³ów, w Œwidnicy, Jaworze i G³o-
gowie otrzymali i na tym cesarz poprzesta³. W ksiêstwach
dziedzicznych wydawanie decyzji uzale¿ni³ od swego
upodobania. 16 stycznia Œwiebodzice zosta³y wskazane
jako miasto do zlikwidowania ewangelickiego koœcio³a
z woli jego cesarskiego majestatu. Jednak wykonanie tej
decyzji dla naszego miasta przeci¹gnê³o siê a¿ do grud-
nia. 20 grudnia przed po³udniem (oko³o 12 godziny)
ukaza³o siê zlecenie cesarskie i biskupie aby w Œwiebo-
dzicach, tak jak w innych miejscowoœciach koœció³ za-
braæ. Komisja sk³ada³a siê z : pra³ata i oficja³a Sebastia-
na von Rostock z Wroc³awia, by³ego cesarskiego pod-
pu³kownika i radcy Christopha von Churschwandta dzie-
dzica i lennodawcy na Dietzdorf w Striegauschen, Geo-
rga Steinera z koœcio³a œw. Macieja we Wroc³awiu oraz
proboszcza i arcykap³ana ze Steinau. Jak ci panowie przy-
byli, na cmentarzu znajdowa³o siê mnóstwo ludzi, któ-
rzy pieœñ „Erhalt uns Herrbei deinem Wort” œpiewali. W
Rynku równie¿ wielu mieszczan gromadzi³o siê. Opie-
kuna koœcio³a reprezentowa³ sêdzia z Ksi¹¿a. Komisja
zarz¹da³a od Magistratu aby usuniêto ludzi z cmentarza
i Rynku, i aby wszyscy pozostali w swoich domach. Tym-
czasem wezwano do stawienia siê przed komisjê obu ka-
znodziei, pastora Wawrzyñca i diakona Tanke, by im
zapowiedzieæ zdjêcie z urzêdu. Jak wezwani udali siê do
miejsca pobytu komisji (które by³o w hotelu „Czerwony
Zdrój” ), towarzyszy³o im mnóstwo parafian z g³oœnym
krzykiem i lamentami. Kilku nawet chcia³o razem z nimi
przed komisj¹ stawiæ siê, w czym jednak przemoc¹ prze-
szkodzono. To kosztowa³o zarówno sêdziego z Ksi¹¿a
jak i Magistratu wiele trudu, aby t³um uspokoiæ. Skoro
zdjêcie duchownych z urzêdu sta³o siê znane ogó³owi,
podniós³ siê tak wielki zgie³k, ¿e Komisja nawet przed
drzwi hotelu wyjœæ siê ba³a. Wys³ali pos³añca do kapita-
na kraju w Œwidnicy prosz¹c jego ochrony i pomocy.
Teraz komisja rozkaza³a sêdziemu z Ksi¹¿a koœció³ za-
mykaæ. Ten zacz¹³ wykonywaæ rozkaz, jednak wstrzy-
ma³ siê czekaj¹c na dalsze decyzje. Pod wieczór, towa-
rzysz¹cy komisji genera³ - adjutant Hanns Haertel z oko-
licznych wsi, kilku tam pojedynczo zakwaterowanych
kawalerzystów œci¹gn¹³ do Œwiebodzic  i przed siedzib¹
komisji ustawi³ stra¿. Noc¹, oko³o godziny dziewi¹tej
przysz³o od kapitana kraju postanowienie nastêpuj¹cej

treœci „Nie uwa¿am, skoro sytuacja zosta³a ju¿ opano-
wana, aby istnia³a koniecznoœæ interwencji i nakazujê
aby pan von Hochberg z Ksi¹¿a wzi¹³ komisjê pod swoj¹
opiekê i panowie z komisji zechcieli tam siê udaæ”. Ta
jednak, jeszcze tej samej nocy wys³a³a do Œwidnicy wy-
jaœnienie, ¿e oni wczeœniej Œwiebodzic nie opuszcz¹, a¿
ich zlecenie - koœció³ zabraæ - zostanie wype³nione. Na-
stêpnego dnia w niedzielê, wczesnym rankiem o godzi-
nie 600, 2 kaprali z 40 muszkieterami z kampanii kapita-
na Persianer oraz wachmistrz z 10 dragonami, przybyli
z garnizonu Œwidnickiego. Jednoczeœnie kapitan kraju,
pan von Hochberg, poprosi³ sam o wpuszczenie do Œwie-
bodzic, by przy zabraniu koœcio³a byæ obecnym. Oko³o
godziny 10, w towarzystwie dowództwa wojskowego
uda³a siê komisja do koœcio³a i przejê³a go w posiada-
nie. Kaznodzieje zostali teraz wydaleni z miasta. Pastor
Wawrzyniec (Lorenz) odszed³ do Wroc³awia, a diakon

Tanke do Nimptsch. Rektor Barth pozosta³ tymczasem
na swoim urzêdzie, otrzyma³ jednak nakaz aby pieœni
„Erhalt uns Herr” nie pozwoli³ wiêcej spiewaæ. Kantor i
organista, pomimo zostawienia ich na urzêdzie oœwiad-
czyli, ¿e sytuacja ta jest w sprzecznoœci z ich sumieniem
i sami dobrowolnie odeszli. W likwidowanym koœciele
pozosta³y: msza³, srebrny kielich, srebrna monstrancja,
4 lichtarze, organy i kilka starych rejestrów czynszu ko-
œcielnego (daniny). Koœció³ szpitalny, tak jak i koœció³
w Cierniach zosta³ równie¿ zabrany i ojciec duchowny,
gwardian Melchior Beck z klasztoru franciszkanów w
Jaworze, tak d³ugo s³u¿bê przy tych koœcio³ach pe³ni³,
a¿ przyby³ pierwszy rzeczywisty proboszcz, kanonik
Piotr Winkler. Jemu podlega³y tak¿e koœcio³y w Cier-
niach, Mokrzeszowie i Szczawnie (Mokrzeszów nale¿a³
wówczas do Henryka von Gelhorn). Przy koœciele w
Œwiebodzicach by³ zatrudniony tak¿e wikariusz, ojciec
duchowny Marcin Aust. Wypêdzony pastor Lorenz
(Wawrzyniec) zosta³ diakonem w koœciele œw. El¿biety
we Wroc³awiu, z³o¿y³ jednak swój urz¹d w roku 1670 z
powodu podesz³ego wieku, i zmar³ 14 lipca 1671 roku.
Odt¹d mieszkañcy Œwiebodzic wyznania ewangelickie-
go, którzy nie chcieli korzystaæ z pos³ugi tutejszego ka-
tolickiego proboszcza, musieli kupiæ od niego pozwole-
nie aby mogli udaæ siê o pos³ugê do Œwidnicy. Przy
chrztach, œlubach i tak dalej, by³o to (szczególnie przy
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z³ej drodze i pogodzie) jedn¹ z najbardziej uci¹¿liwych
rzeczy. Na nabo¿eñstwa udawali siê œwiebodziczanie
równie¿ do Œwidnicy i kupowali tam swoje w³asne miej-
sca.
1654 Odszed³ ze Œwiebodzic proboszcz Winkler i jego
nastêpc¹ zosta³ ojciec duchowny Franciszek Jung - fran-
ciszkanin z Jawora. Zatrudniony jako wikariusz ojciec
Marcin Aust odszed³ tak¿e obejmuj¹c probostwo w Dit-
tmannsdorf i Tannhausen. A¿ do roku 1660 zarz¹dzali
franciszkanie z Jawora tutejsz¹ parafi¹.
1660 Jako proboszcz w tutejszym koœciele zosta³ powo-
³any pewien Kirchbitter i 23 listopada 1661 roku przez
arcykap³ana Lassel z Kamiennej Góry wprowadzony na
urz¹d. W tym roku baron von Hochberg z Ksi¹¿a do ran-
gi hrabiego zosta³ podniesiony.
1666 Odszed³ proboszcz Kirchbitter i na jego miejsce
przyszed³ Jan Gaspar Jacobi, który przedtem przy kate-
drze we Wroc³awiu mia³ posadê (wg innych zapisków
nazywa³ siê on jednak Gaspar Bernard Jacobi). Z jego
inicjatywy w roku 1667 ma³y drewniany o³tarz otrzy-
ma³ podmurówkê.
1669 12 lipca, w dniu imienin hrabiego von Hochberga
na wie¿y zamkowej zainstalowano ga³kê tak du¿¹, ¿e
mieœci³o siê w niej 7 i pó³ korca owsa.
1670 Hrabia Hanns Heinrich I przekaza³ panowanie swo-
jemu synowi Hannsowi Heinrichowi II a sam zamiesz-
ka³ odt¹d w tzw. ma³ym domu pañskim w Lubiechowie
w wiejskiej ciszy. Panowa³ on w bardzo niespokojnych
czasach wojny 30-letniej (wiêcej o tym doskona³ym hra-
bii patrz w „ A.Zemplin - Fürstenstein w przesz³oœci i
obecnie” wyd. we Wroc³awiu).
1671 9 sierpnia w swoim zaciszu w Lubiechowie umar³
hrabia Hanns Heinrich I.
1672 19 grudnia œwiebodziccy mieszczanie, którzy byli
zobowi¹zani do obs³ugi polowañ zostali od tego uwol-
nieni i mieli za to po 5 nowych groszy zap³aciæ (3 Sgr,
4Pf.). Wynagrodzenie kopaczy (górników?) nie by³o jed-
nak do tego w³¹czone.
1673 By³a bardzo ³agodna zima. 7 maja w górach, w
okolicy wsi Wüstegiersdorf ju¿ trawê koszono. Zbo¿e
obrodzi³o dobrze i cena pó³ korca ziarna spad³a do 12
Sgr.
1675 Przy „Ofterdienstag” wczeœnie rano, miêdzy go-
dzin¹ 5 a 6 przy fosie miejskiej przed Bram¹ Œwidnick¹
mur miejski na d³ugoœci 40 ³okci zapad³ siê. Jednak od-
budowa tego muru zosta³a natychmiast rozpoczêta i jesz-
cze wiosn¹ tego roku zakoñczona.
1679 Posadê katolickiego kantora w Œwiebodzicach
obj¹³ Jan Obmann, a posadê dzwonnika po Miko³aju
Ulbrichu zaj¹³ Hanns George Pröll i a¿ do roku 1715 ten
urz¹d piastowa³. Potem zosta³ on baka³arzem w Cier-
niach. Jako wikariusz by³ jeszcze w tym roku wybrany
Melchior Roth, który w nastêpnym roku 1680 przyst¹-
pi³ do urzêdowania.
1680 25 maja sp³onê³a s³odownia Rothgerbersa. 19 sierp-
nia przesz³a tak wielka burza, ¿e dachy z domów kilku

mieszczan, m.in. cukiernika Weissa by³y zerwane. Sto-
do³a Kaspara Böhmsa mia³a zerwany dach  i gonty roz-
rzuca³a burza po polach. Na cmentarzu z³ama³ wiatr  naj-
bardziej mocn¹ lipê i poczyni³ szkody w sadach zanim
usta³. 5 wrzeœnia spali³ siê dom Georga Heinricha Man-
tela.
1681 10 kwietnia w s¹siednim Dobromierzu spali³y siê
doszczêtnie 2 domy. 28 wrzeœnia zostaje zniszczony w
po¿arze pa³acyk i zabudowania gospodarcze folwarku
w Cierniach.
1682 Otrzyma³ wikariusz Roth powo³anie jako pro-
boszcz do Schwammelwitz ko³o Nysy a w Œwiebodzi-
cach jego miejsce otrzyma³ wikariusz Israel Sebastian
Krebs. 20 kwietnia spali³ siê folwark ksi¹¿añski i prawie
ca³a rogacizna przy tym zginê³a.
1683 21 marca spali³ siê ponownie w Ksi¹¿u ledwo co
odbudowany folwark a razem z nim 300 owiec i kilka
sztuk rogacizny. To zdarzy³o siê w niedzielê, oko³o 4
godziny po po³udniu. W tym roku hrabia Hanns Henryk
II przez cesarza Leopolda I podniesiony zosta³ do rangi
hrabiego pañstwowego (porównaj lata 1650, 1660 i
1840).
1684 Wg innych w 1686 r. umar³ proboszcz Jacobi i przy-
szed³ na jego miejsce Jan Kryzsztof Bägati, syn w³oskie-
go kupca z Nysy. W tym roku Mokrzeszów nale¿a³ do
Hannsa Ernesta von Gelhorn und Psiederwitz.
1686 umar³ kantor Obmann i zast¹pi³ go na tym urzê-
dzie Michael  Gabriel Ritter. 21 lipca przesz³a tak silna
burza, ¿e domy i stodo³y przewraca³a.
1687 22 lipca nad Szczawnem przesz³a niezwykle silna
burza. Piorun uderzy³ w tamtejsz¹ wie¿ê koœcieln¹ i ta
spali³a siê prawie ca³kowicie.

1688 4 lutego tutejszy najwy¿szy s¹d odnowiony roz-
pocz¹³ pracê . Kiedy tworzono miejsce straceñ dla kata,
nad wszystkimi, którzy przy tym pracowali chor¹giew
powiewa³a. Poniewa¿ wed³ug ówczesnych pojêæ hono-
ru, ka¿dy kto ko³o kata przechodzi³ lub jego rzeczy do-
tyka³ stawa³ siê nieczysty, dlatego ta farsa z chor¹gwi¹
by³a dla nich swego rodzaju oczyszczeniem. Nastêpne-
go dnia, 5 lutego odby³y siê ju¿ dwa stracenia. Najpierw
stracony by³ ogrodnik z Cierni, rodem z Norymbergi,
który w Ksi¹¿u ukrad³ 200  talarów. Nastêpnie 30-to let-
nia kobieta, von Lehmwasser, która swoje w³asne dziec-
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TTTTTurystyczny szlak Œwiebodzicurystyczny szlak Œwiebodzicurystyczny szlak Œwiebodzicurystyczny szlak Œwiebodzicurystyczny szlak Œwiebodzicko ¿ycia pozbawi³a. Oboje delikwenci byli  œciêci mie-
czem. 30 marca noc¹, miêdzy godzin¹ 11 i 12 w piekarni
majstra Döringa po¿ar wybuch³, który jednak szybko
zosta³ ugaszony. 25 sierpnia noc¹ oko³o godziny 12, na-
gle tak du¿a woda rzek¹ Pe³cznic¹ przechodzi³a, ¿e przy
górnym m³ynie jaz uszkodzi³a i po³ama³a ko³o, przy m³y-
nie œrednim du¿e rzeczne koryto i rynnê wraz z ³añcu-
chami na których ona wisia³a zosta³o wyrwane. W tym
roku, tak¿e zosta³a za³o¿ona apteka.
1689 7 lipca o 10 godzinie przed po³udniem, piorun ude-
rzy³ w dom kapelusznika, stoj¹cy przed Œwidnick¹ Bram¹
i porazi³ mê¿czyznê. W tym roku kantor Ritter odszed³
do Schmiedeberg a na jego miejsce przyszed³ dotych-
czasowy baka³arz ze Szczawna Krzysztof Brasse.
1690 23 czerwca tutejszy ewangelicki mieszczanin imie-
niem Gaspar Täuber nie móg³ byæ pochowany na cmen-
tarzu. Przy licznym udziale ludzi, ale bez rozg³osu, po-
grzebano go w jego ogrodzie, przy murze miejskim przed
Œwidnick¹ Bram¹. Przypuszczalnie by³ on garncarzem,
poniewa¿ w mur gdzie on by³ pochowany, dla zaznacze-
nia miejsca pochówku, wmurowany zosta³ kafel. Ten
kafel dopiero oko³o 1820 roku stamt¹d znik³. Powód dla
którego odmówiono mu pochówku na cmentarzu, nie jest
znany.
W tym roku powsta³ po¿ar na zamku ksi¹¿añskim, jed-
nak zosta³ szybko st³umiony.
1691 Wikariusz Krebs zosta³ proboszczem w Falkenha-
in, a na jego miejsce do Œwiebodzic przyby³ wikariusz
Henryk Gener, którego brat by³ opatem w Grüssau.
W tym roku u majstra Scholza z Cierni po¿ar wybuch³,
jednak nie pozwolono aby rozprzestrzeni³ siê na inne bu-
dynki.

Zdj.1 - ul. Kolejowa
Zdj.2 - ul. Œwidnicka (warto zwróciæ uwagê, ¿e nie istnieje jeszcze
ulica Browarowa).
Widokówki ze zbioru Pana E. Ha³dasia.

Dawny dom katolików ”Katholische vereinhaus”

ul. Wolnoœci nr 13.

Budynek z oko³o 1900 roku (w 1900 po³o¿ono
kamieñ wêgielny), wzniesiony na rzucie prostok¹ta zbli-
¿onego do kwadratu, dwukondygnacyjny, przykryty da-
chami dwuspadowymi, przenikaj¹cymi siê, z nadbudo-
wan¹ czêœciowo trzeci¹ kondygnacj¹ po ostatniej woj-
nie, w miejsce pierwotnych wystawek. Budynek wznosi
siê na wysokim cokole z kamienia ³amanego, w którym
umieszczone s¹ okna wysoko posadowionej partii piw-
nicznej. Elewacje budynku o zró¿nicowanej fakturze w
postaci tynku i detalu architektonicznego wyprowadzo-
nego w cegle klinkierowej. Fasada 5-cio osiowa, z silnie
zaznaczon¹ lew¹ osi¹ skrajn¹, któr¹ tworzy p³aski ryza-
lit zwieñczony szczytem. Ryzalit ujmuj¹ pasy z ceg³y
klinkierowej. Szczyt zdobi¹ na osi œrodkowej dwie ce-
glane lizeny wychodz¹ce ponad dach w formie pseudo-
sterczyn wieñcz¹cych. Pomiêdzy lizenami okna zamkniê-
te odcinkowo. Kondygnacjê parteru i piêtra wype³nia
wielkie okno, zamkniête ostro³ucznie, w obramowaniu
ceglanego pasa. Pierwotnie œwiat³o okna gór¹ wype³nia³
owal, do³em prostok¹t zamkniêty odcinkowo. (Przez pe-

wien czas 2/3 okna  od do³u by³o zamurowane, co wi¹-
za³o siê z wtórnym podzia³em wnêtrza na dwie kondy-
gnacje). Partia czteroosiowa fasady na parterze posiada
dwa bliŸniaczo ustawione okna zwieñczone pó³okr¹g³o,
ujête w ceglane, pasowe obramienia z pseudouszakiem.
W osi skrajnej znajduje siê wejœcie zamkniête pó³okr¹-
g³o, z pseudoarchiwolt¹ z ceg³y. Nad nim dwa bliŸnia-
cze w¹skie okienka oœwietlaj¹ce sieñ, posadowione w
prostok¹cie licowanym ceg³¹. Parter od piêtra oddziela
gzyms kordonowy w ceg³y. Ponad nim fryz zêbnikowy.

W dniu 15 grudnia
2000r. zmar³ Pan Hen-
ryk Urbanik, dr nauk
przyrodniczych, który
wspó³pracowa³ przy
tworzeniu „Œwiebodzi-
ce - Dzieje Miasta”.
Zosta³ pochowany w
dniu 21 grudnia w Kra-
kowie - Nowej Hucie.

Po¿egnanie
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Warto zobaczyæ
w koœciele œw. Franciszka

Piêtro o licu nieco cofniêtym, dziel¹ ceglane lizeny
wsparte na gzymsie kordonowym. Pomiêdzy nimi pro-
sto wyciête otwory okienne, bez obramieñ, zwieñczone
pó³koliœcie. W zwieñczeniu podwójny fryz zêbnikowy i
konsolkowy. Elewacja boczna 3 osiowa, okna skrajne
du¿e i szerokie, zbli¿one do kwadratu, okna w osi œrod-
kowej prostok¹tne, wê¿sze. Elewacja tylna opracowana
podobnie jak fasada, w ryzalicie tak¿e du¿e okno. W osi
skrajnej wejœcie poprzedzone schodkami. Piwnice kry-
te stropami na dŸwigarach. Sieñ przelotowa o zró¿nico-
wanym poziomie wyrównanym stopniami, posadzka ce-
ramiczna. W tylnym trakcie klatka schodowa dwubie-
gowa o kamiennych stopnicach. W lewej, skrajnej partii
budynku, umieszczona zosta³a obszerna sala o wysoko-
œci dwóch kondygnacji, zajmuj¹ca w osi wzd³u¿nej ca³¹
szerokoœæ budynku, oœwietlona wielkimi oknami w œcia-
nach krótszych. Wnêtrze sali nakrywa strop drewniany,
odeskowany, wsparty na trzech poprzecznych, sfazowa-
nych belkach podci¹gowych, osadzonych na profilowa-
nych wspornikach. Œrodek stropu zdobi p³aski pseudo-
kaseton. W œcianie przylegaj¹cej do korytarza wewnêtrz-
nego znajdowa³ siê przeœwit arkadowy.

Widokówka ze zbiorów Pana Edwarda Ha³dasia.
Zdjêcie wykonane przez Pana Boles³awa Kwiatkowskiego.

•ród³o: Studium Historyczno - Urbanistyczne miasta Œwiebodzice,
Wroc³aw 1991r.

Maswerki w oknach (2 szt) -  wykonane z piaskowca w
stylu gotyckim przez nieznanego autora, oko³o po³owy
XIV wieku.
Okna dwudzielne, zamkniête ostro³ucznie. Laska dzie-
l¹ca z pó³wa³kiem. Ostro³uczne zamkniêcie obu czêœci
okna wype³nione a¿urowym trójliœciem. Pole górne zaj-
muj¹ trzy a¿urowe trójliœcie.

Zapisane w rejestrze zabytków woj. wa³brzyskiego pod poz. 536,
kartoteka nr 11. Ikonografia Ewa Stepa

CMENTARZ  DAWNEJ  WSI PE£CZNICA

Po³o¿ony w klinie miêdzy ulic¹ Jeleniogórsk¹, a
drog¹ do Kamiennej Góry zajmuje teren o kszta³cie nie-
regularnego, mocno wyd³u¿onego prostok¹ta wzd³u¿
ulicy Jeleniogórskiej. W 1832 r. wymieniony jest cmen-
tarz w Pe³cznicy. Obecnie cmentarz nie jest czynny i ule-
ga ca³kowitej dewastacji. Ze starego ogrodzenia pozo-
sta³a wysoka podmurówka z nowym metalowym parka-
nem, a z wejœcia g³ównego od strony Jeleniogórskiej,
jedynie dwa filary granitowe bramy œrodkowej, oraz dwa
po boku, ni¿sze, dawnych przejœæ pieszych – furtek. Za-
chowane zadrzewienie cmentarza pozwala odczytaæ ty-
powy uk³ad dróg - drogê okrê¿n¹ wzd³u¿ ogrodzenia,
oraz krzy¿uj¹ce siê aleje poœrodku. Drogê okrê¿n¹ obrze-
¿a jeden rz¹d kasztanowców, krzy¿uj¹ce siê drogi cen-
tralne podwójny rz¹d kasztanowców.  W czêœci pó³noc-
nej cmentarza znajdowa³a siê kaplica zbudowana w 1934
r, po której pozosta³ œlad w postaci resztki podmurówki.
By³a to niewielka budowla wzniesiona na kamiennym
cokole, na planie dwóch prostok¹tów (korpus i czêœæ o³-
tarzowa), kryta dachami 4 - ro spadowymi z wejœciem w
krótszej œcianie, umieszczonym we wnêce arkadowej,
zwieñczonej pó³okr¹g³o. Korpus oœwietla³y po 4 - ry okna
w ka¿dej z d³u¿szych œcian, oraz po jednym oknie w ele-
wacji wejœciowej. Okna zamyka³ pó³okr¹g, oraz obra-
mia³a opaska kamienna.

Wnioski  konserwatorskie - cmentarz podlega
ochronie jako element dawnego zagospodarowania prze-
strzennego i funkcjonalnego wsi, oraz znacz¹cy zespó³
w krajobrazie przyrodniczo – kulturowym. Wobec za-
gêszczonego ju¿ cmentarza przy ul. Wa³brzyskiej wyda-
je siê bardzo wskazane cmentarz ten uporz¹dkowaæ oraz
przywróciæ mu tradycyjn¹ funkcjê miejsca pochówku.

Na cmentarzu pochowanych by³o 159 osób z 61
Pe³cznickich rodzin.
Archiwalia
Rysunek elewacji kaplicy z 1933 r. przechowywany w WAP
Wroc³aw oddzia³ w Boguszowie, sygn. Pe³cznica nr 119.

•ród³o: Studium Historyczno - Urbanistyczne miasta Œwie-
bodzice, Wroc³aw 1991r .
Patrz równie¿ Nr 18 (kwiecieñ 1999r.)
Zdjêcie: Boles³aw Kwiatkowski
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Wycinki
ze starych gazet

Cyryla ratajskiego

rok 1959

Œwiebodzice musz¹ otrzymaæ drug¹ aptekê (S³owo
Polskie 19-20 sierpieñ)

... Œwiebodzice posiadaj¹ 13 wiekszych przed-
siêbiorstw i oko³o 16 tys. mieszkñców. £¹cznie z pobli-
skimi gromadami Ciernie, Mokrzeszów, Olszany i Szy-
manów rejon ten zamieszkuje oko³o 25 tys. osób. Ob-
s³uguje go tylko jedna apteka i tylko jedna farmaceutka,
p. E. Knobel. Drugi pracownik, mgr P., jest od szeregu
miesiêcy ob³o¿nie chory.

Jest chyba zrozumia³e, ¿e nawet obowi¹zkowa i
ofiarna pracownica, jak¹ jest pani Knobel, nie jest w sta-
nie podo³aæ tak wielkiemu zadaniu. Praktycznie wiêc
znaczna czêœæ œwiebodziczan jeŸdzi po lekarstwa do
Œwidnicy i Wa³brzycha. Zw³aszcza, ¿e apteka w Œwie-
bodzicach czynna jest od 9 do 18 z przerw¹ obiadow¹
od 13 do 15 i nie pe³ni nigdy dy¿urów nocnych.

Prezydium MRN w Œwiebodzicach od 5 lat (!)
domaga siê otwarcia drugiej apteki w przygotowanym

ju¿ nawet lokalu
w Rynku 2/4.....

Tylko nie cho-
rowaæ (Gazeta
Robotnicza 10
sierpnia)

G d y b y
obudziæ którego-
kolwiek z miesz-
kañców Œwiebo-
dzic z najg³êb-
szego snu, zapy-
taæ czego najbar-
dziej siê boi - od-
powiedz ia ³by
natychmiast -

kupowania lekarstwa w aptece i usn¹³by drêczony z³ymi
snami. Rzeczywistoœæ przekracza najgorsze sny. Jedna
apteka pracuj¹ca na jedna zmianê, daleka od uprzejmo-
œci obs³uga, nieidealny stan zaopatrzenia. ...

... Rejon leczniczy liczy oko³o 24 tys. ludzi. Jest

poradnia ogólna, z wszystkimi niemal podstawowymi
gabinetami specjalistycznymi, lecz bez pe³nej obsady le-
karskiej. Najbardziej daje siê odczuæ brak rengenologa.
Pó³ roku liczy sobie jedna z naj³adniejszych w wojewódz-
twie, izba porodowa. Cieszy siê powodzeniem, przysz³o
w niej na œwiat ju¿ 188 obywateli. Od niedawna pracuje
równie¿ podstacja Pogotowia Ratunkowego, czynna od
godziny 16 do 8 rano. Stan zaopatrzenia w leki i narzê-
dzia podstacji Pogotowia to te¿ pretensja. Je¿eli lekarz
musi drutem usuwaæ groch z nosa dziecka, a z zaszy-
ciem skaleczenia trzeba jechaæ do Œwidnicy, bo dyspo-
nuj¹ tu tylko niæmi odpowiednimi do skury s³onia - to
coœ jest nie tak. .... Na razie kontakty z Pogotowiem zbyt
czêsto koñcz¹ siê awanturami. Pogotowie przyjecha³o
do Zak³adów Lniarskich do zemdlonej kobiety w ci¹¿y.
Pierwasz¹ czynnoœci¹ by³o uzyskanie danych personal-
nych chorej. Majstra ponios³o i niezbyt parlamentarnie
powiedzia³ co o tym myœli. To co us³ysza³ w odpowie-
dzi od przedstawicielki Pogotowia przesz³o jego naj-
œmielsze oczekiwania.....

... Brak pediatrów powoduje, ¿e nie ma opieki
lekarskiej w szko³ach. Ponad 3 tysi¹ce m³odzie¿y znaj-
duje siê pod opiek¹ jednej higienistki. Miêdzyszkolna
poradnia dentystyczna pracuje krótko i niesie tylko do-
raŸn¹ pomoc. •le przedstawia siê równie¿ lecznictwo
przemys³owe. W poradni ogólnej by³a dotychczas
wzglêdnie wystarczaj¹ca iloœæ lekarzy. Od pocz¹tku lip-
ca z ró¿nych przyczyn uby³o trzech, pozostaje czterech,
co stwarza sytuacjê ju¿ katastrofaln¹... Odbudowa gma-
chu na szpital dla ca³ego powiatu œwidnickiego ci¹gnie
siê od 1953 roku i najwiêksi optymiœci ju¿ zw¹tpili czy
szpital kiedykolwiek powstanie ....

Zdj.1 - Jedna z latarni stoj¹cych przy wejœciu do ratusza w
roku 1959 (zlikwidowane w latach 60-tych).
Zdj.2 - Remont szpitala miejskiego w 1959 roku.


