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Chronologia dziejów
2000 cd.

-     19 � 20 maja odby³y siê uroczysto�ci zwi¹zane z
obchodami �150 rocznicy urodzin Jana Mikulicza �
Radeckiego. Na �cianie domu rodzinnego w Pe³cz-
nicy ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹, a na Placu Le-
gionów Polskich pomnik z popiersiem znakomitego

lekarza. W jednej z sal Szpitala Rejonowego otwar-
ta zosta³a �Izba Pamiêci�.

Zdjêcia:
tablica - dr Henryk Urbanik
obelisk -  Boles³aw Kwiatkowski

Wielki po¿ar �wiebodzic w roku 1774
Opisa³ Georg Wrobel

S¹ zdarzenia w ¿yciu ma³ych spo³eczeñstw jak i
ca³ych narodów, które swoim ogromem lub groz¹ w
pamiêci ¿yj¹cych odcisn¹ i przez dziesi¹tki lat lub na-
wet wieki ustnie i na pi�mie potomnym jako historycz-
ne zdarzenia s¹ przekazywane. Niedostatki w czasie
wojny, gro�ne powodzie, trzêsienia ziemi, pustosz¹ce
zarazy, ogromne po¿ary itp. g³êboko w pamiêæ ludzk¹
wnikaj¹ i nie prêdko mog¹ byæ zapomniane. W wieki
�rednie i jeszcze poprzednie stulecie* wpisa³y siê ogrom-
ne po¿ary, których przyczyna le¿a³a w ciasnej drewnia-
nej zabudowie, w¹skich ulicach i trudno dostêpnych
zau³kach a przede wszystkim jednak w niedostatku �rod-
ków ga�niczych. Skutki ich by³y katastrofalne i czêsto
ca³e miasta k³ad³y siê w popiele.

Takim zdarzeniem by³ dla �wiebodzic pod Ksi¹-
¿em ogromny po¿ar w roku 1774, który prawie ca³e
miasto w kilka godzin zniszczy³. Bardzo du¿o z³ego
spotka³o �wiebodzice w czasie wojny trzydziestoletniej
i w roku 1633 (...)  ale to wszystko nie dorównuje temu
co tak niszczycielsko w dotychczasowy rozwój miasta
wtargnê³o, we wtorek, 26 lipca 1774 roku. Jak powie
pó�niej kronikarz Wuerffel �Z tym nieszczê�liwym ro-
kiem w historii miasta jakby nowa rachuba czasu siê
zaczê³a�. My pozostañmy przy opisie tego zdarzenia,
przekazanym przez tegorz pisarza, w stylu kroniki tam-
tego czasu.

26 lipca oko³o godziny drugiej po po³udniu po-
winien byæ pochowany zmar³y Dr med. Joh. Christian
Lindner, którego zw³oki le¿a³y w domu jego te�ciowej
Anny Blandiny z domu Gossow przy Rynku nr 26. Oko³o
wpó³ do drugiej wybuch³ jednak w oficynie ogieñ, któ-
ry z ogromn¹ si³¹ zacz¹³ ogarniaæ wszystko dooko³a.
Poniewa¿ w tym budynku wiele palnych rzeczy znajdo-
wa³o siê, a nikt z ludzi szybko z sikawk¹ tam nie dotar³,
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silny wiatr który zerwa³ siê przed burz¹ sprawi³, ¿e po-
¿ar nadzwyczaj szybko siê rozprzestrzenia³. Po tej stro-
nie pogorzeliska by³a apteka Wilhelma Thiela, obok
niedaleko mydlarnia Johanna Gottleba Stolle. W obu
zak³adach zgromadzone by³o du¿o materia³ów ³atwo-
palnych, takich jak t³uszcze i spirytus co by³o bardzo
dobr¹ po¿ywk¹ dla ognia i st¹d jego niewyobra¿alna
gwa³towno�æ. Zanim jednak te s¹siednie domy zapali³y
siê, burza ognia ju¿ a¿ do Pe³cznicy prowadzi³a.

Ludzie chcieli teraz mo¿liwie jak najszybciej
trupa pochowaæ, co uda³o siê z najwiêkszym trudem, bo
jak tylko zjawili siê na cmentarzu, pali³a siê ju¿ piêknie
pokryta miedzi¹ wie¿a ko�cio³a katolickiego i sypa³ siê
ogieñ na cmentarzu dooko³a.

Niszcz¹ca susza i brak wody, silna burza i oko-
liczno�æ, ¿e prawie wszystkie domy drewniane by³y,uda-
remni³y wszelkie próby gaszenia. Burza rozrzuca³a ogieñ
wszêdzie i zapala³a miasto w kilku miejscach jednocze-
�nie. Dochodzi³o do tego, ¿e mieszkañcy przedmie�æ,
którzy spieszyli z pomoc¹ w mie�cie nie wiedzieli, ¿e
tymczasem ich w³asne domy siê spali³y. Spiesz¹cych z
pomoc¹ wprawdzie nie brakowa³o, przybyli nawet
mieszkañcy okolic, ale w�ciek³o�æ ¿ywio³u podsycana i
pêdzona przez burzê by³a tak straszna, ¿e wszelka po-
moc by³a nie mo¿liwa. Miasto mo¿na by³o porównaæ
do morza p³omieni, które wydawa³o siê, ¿e same ze sob¹
walcz¹ i bardzo wysoko, do nieba siê wznosz¹. W¹skie
ulice utrudnia³y nie tylko niesienie pomocy, ale nawet
ucieczkê ich mieszkañców, o ratowaniu rzeczy nie mo¿-
na by³o nawet my�leæ.

Przy Bramie Strzegom-
skiej, przez któr¹ ludzie ucie-

kaæ chcieli, spali³y siê trzy
osoby a dwie inne tak zo-
sta³y poparzone, ¿e do koñ-
ca ¿ycia stali siê nêdznymi,
u³omnymi lud�mi. Ta-
gelõhner ucieka³ Szos¹
Strzegomsk¹, jego ubranie
zajê³o siê ogniem przez co
stawa³ siê ¿yw¹ pochodni¹.

Skoczy³ do M³ynówki, ale by³
tak poparzony, ¿e umar³. Rze�nik

Johan Benjamin Müller, kiedy zaczyna³ siê po¿ar, tak
daleko jak to by³o mo¿liwe do �ród³a ognia odwa¿y³ siê
wej�æ, by po¿ar ugasiæ; powiedzia³ pó�niej, ¿e natrafi³
na �lad powstania ognia, ale cz³owiek, który stara³ siê
ocaliæ od po¿aru swoje rzeczy zosta³ zabity przez wal¹-
cy siê szczyt domu i tak prawdziwa przyczyna po¿aru
zosta³a tajemnic¹. Wszystkie pó�niejsze badania nic
ponad to nie wyja�ni³y. Mieszkañcy domu utrzymywa-
li, ¿e ogieñ zosta³ z³o�liwie pod³o¿ony.

Jak straszne by³o to popo³udnie, nie mo¿na tego
wyrazami opowiedzieæ ani w inny sposób oddaæ. Tu
g³o�no lamentuj¹c i z nadziej¹ do koñca, rodzice szuka-
³y swoich dzieci; tam b³¹ka³y siê dzieci gorzko p³acz¹c i

pytaj¹c ka¿de o swoich rodziców. Mê¿czy�ni szukali
swoich ¿on, kobiety swoich mê¿ów. S³abi starcy i leci-
we matrony musia³y mozolnie o lasce z pal¹cego siê
miasta uciekaæ aby ¿ywcem sie nie spaliæ i prawie
wszystkie musia³y siê wed³ug szacunków szczê�liwie z
tego strasznego po¿aru wydostaæ.

Ewangelicki ko�ció³ pali³ siê ju¿ oko³o dwóch
godzin, poniewa¿ on po�ród pier�cienia ognia sta³, tak
samo pali³ siê katolicki ko�ció³ z pokryt¹ miedzian¹ bla-
ch¹ wie¿¹ i dzwonnic¹, równie¿ ratusz i szpital wraz z
ko�cio³em szpitalnym. Oko³o godziny szóstej wieczo-
rem le¿a³o w popiele 16 publicznych budynków, 173
prywatne albo mieszczañskie domy, 12 stodó³ i 120 ofi-
cyn, stajni itd.

W Pe³cznicy by³ maj¹tek ziemski sk³adaj¹cy siê
z 3 budynków, szynku i 6 domów ogrodniczych. W³a-
�ciciel Bogu dziêkowa³ za ich oszczêdzenie, gdy nagle
od strony miasta przysz³a masa ognia, niczym ogromna
kurtyna, objê³a szybko zabudowania i spali³a je zupe³-
nie,

Tylko cztery godziny po-
trzebowa³ nieposkromiony
¿ywio³ aby zniszczyæ ca³e
miasto. Pozosta³y tylko 4 bu-
dynki w mie�cie nale¿¹ce do
ko�cio³a katolickiego, w tym
probostwo, równie¿ wie¿a
Bramy �widnickiej z miesz-
kaniem pisarza, folwark, 16
drewnianych i 6 murowanych
domów, przy czym jeden z nich
spali³ siê jeszcze tej samej nocy; na
przedmie�ciach zosta³y 3 budynki publiczne, 51 domów
prywatnych i 23 stodo³y.

Z powodu mnóstwa pogorzelców, nie by³o mo¿-
liwo�ci, aby w tym samym dniu dla wszystkich pomiesz-
czenia jakie� znale�æ; wielu musia³o koczowaæ w ogro-
dach przy murach miejskich, z dala od dymi¹cych
zgliszcz czekaæ, a¿ lito�ciwy i bezinteresowny s¹siad
nieszczê�nika pryzgarnie do siebie i pomocy mu udzie-
li.

W niedzielê 31 lipca z po-
wodu mocno jeszcze dymi¹cego
pogorzeliska nie odby³o siê w
mie�cie nabo¿eñstwo, dopie-
ro w 10 niedzielê (...)  w Ryn-
ku, po�ród gruzowiska na
wolnym powietrzu, zosta³o
odprawione i trwa³o to tak
d³ugo, a¿ miejsce do modli-
twy urz¹dzone zosta³o. Na pa-
mi¹tkê tego nieszczê�cia, w
rocznicê po¿aru, jedno kazanie
z nim zwi¹zane wyg³aszane byæ
musia³o.

Wszyscy, których nie do-
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tknê³o to straszne nieszczê�cie
czynnie uczestniczyli w nie-
sieniu pomocy pogorzelcom.
Ze wszystkich stron p³ynê³y
dary od bezinteresownych
bobroczyñców. Urz¹dzano
zbiórki i ludzie dawali ob-
ficie co mogli. W pomocy
przodowa³ Pan na Ksi¹¿u
hrabia Hochberg. 31 sierp-
nia do podzia³u by³o 1476

talarów. Jeden rze�nik �widnic-
ki dostarczy³ zabitego wo³u i mnó-

stwo piwa; s¹siednie miejscowo�ci jak Pe³cznica, Cier-
nie, Mokrzeszów przez d³ugi okres czasu bezp³atnie do-
starcza³y poszkodowanym chleb, m¹kê, jarzyny, miêso,
piwo i p³ótno.

Oko³o karnawa³u przeje¿d¿a³ przez �wiebodzi-
ce król Fryderyk II. Zatrzyma³ siê w Rynku. Jak opisa³
kronikarz Kerber z Ksi¹¿a �Nieszczê�liwi mieszczanie
st¹pali z cichym smutkiem oko³o powozu ukochanego
monarchy, a on mówi³ do nich z ojcowsk¹ ³agodno�ci¹,
pocieszaj¹c i uspokajaj¹c jak swoje dzieci. Królewskie-
go przemówienia nie powinien nigdy zapomnieæ ¿aden
�wiebodziczanin. A ¿e by³o ono niezwykle wa¿ne �wiad-
czy o tym szybka odbudowa miasta. Szybko zjawi³a siê
w mie�cie królewska komisja z zaleceniem obejrzenia i
oszacowania pogorzeliska i podjêcia odpowiednich czyn-
no�ci. Pogorzelcy � w³a�ciciele domów otrzymali sze-
�cio, a nie osiadli mieszkañcy jednoroczn¹ wolno�æ po-
datkow¹. Król zapewni³ miastu sumê 60.000 talarów jako
darowiznê pod warunkiem, ¿e w ci¹gu trzech lat miasto
bêdzie zabudowane budynkami murowanymi. Chocia¿
budowy szybko postêpowa³y naprzód, poniewa¿ wielka
czê�æ podstawowego materia³u budowlanego bezp³at-
nie dana by³a, a do kasy budowy oprócz wcze�niejszego
daru wp³ynê³o jeszcze 45.000 talarów i dalsze �rodki
mog³y byæ przyznane, jednak termin ustalony przez króla
nie by³ mo¿liwy do realizacji. W nastêpstwie tego po-
wsta³ spór i dosz³o nawet do przerwania odbudowy mia-
sta tak, ¿e zupe³na jego odbudowa przewlek³a siê a¿ do
roku 1782�.

Ogromne masy gruzu z pogorzeliska by³y na
okoliczne pola i ³¹ki wywo¿one tak, ¿e wiele lat pó�niej
ludzie zbieraj¹c siano w ka¿dym przypadkowo zrobio-
nym do³ku mogli widzieæ czarne warstwy ziemi i natra-
fiali na popió³, rozbite kafle itp., �wiadectwo tego strasz-
nego po¿aru.

W poszczególnych latach w mie�cie wybudo-
wano � tym razem budynków murowanych: 1775 przez
lato i jesieñ 29 domów ca³kowicie wykoñczonych; 1776
� 37 domów; 1777 � 55 domów i rozpoczêto budowê
ratusza; 1778 � nowy ewangelicki ko�ció³ po�wiêcono;
1780 � rozpoczêto budowê 35 domów. W 1781 roku
miasto liczy³o 1470 mieszkañców. W 1811 roku ukoñ-
czono budowê ko�cio³a katolickiego, jak równie¿ ratu- 3
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sza. Tak wiêc powoli nowe �wiebodzice powsta³y. Zgod-
nie z duchem czasu nowoczesne budynki murowane sta-
wa³y wzd³u¿ szerokich ulic. Zaczê³y powstawaæ budyn-
ki przemys³owe i przys³aniaæ sob¹ obraz miasteczka z
czasów Fryderyka. O jednym �wiebodziczanie nie mo-
gli d³ugo zapomnieæ � o wielkim po¿arze z 1774 roku.

Przyczyna po¿aru jest do dzisiejszego dnia okry-
ta tajemnic¹ a która prawdopodobnie nigdy nie bêdzie
wyja�niona. Kronikarz Wuerffel otrzyma³ od majstra ry-
marskiego Hartwiga w roku 1841 odnaleziony list pani
Dr Lindner, który wprowadzi³ na po¿ar pogl¹d do dzi�
utrzymuj¹cy siê.

�Ja mogê chyba s³usznie krzykn¹æ, jak mnie
Wszechmocny tak zasmuci³. On zabra³ mi mojego uko-
chanego mê¿a, On dopu�ci³, ¿e mi najbli¿szy s¹siad dom
podpali³ i ca³e miasto przez to leg³o w popiele. Pan ze-
zwoli³ na jeszcze wiêcej, ¿e ci, którzy nam to zrobili,
naszemu domowi przemoc narzuciæ czcieli. Przecie¿ my
wszyscy w domu mamy czyste sumienia, a ci co nam to
zrobili, mam nadziejê, wstyd d³ugo nosiæ bêd¹. Pan, któ-
ry mnie zasmuci³, bêdzie mi pomagaæ i sprawi, ¿e ujaw-
nione bêdzie, kto to ogromne nieszczê�cie przygotowa³�.
- ten list by³ do krewnej w Legnicy pisany i datowany:
Fryburg, 21 listopad 1774 rok.

* tekst ten pochodzi z 1884 roku, a wiêc ponad sto lat pó�niejszy.
T³umaczenie w³asne.

Ryciny wg. F. B. Wernhera z po³awy XVIII wieku.
1 - Brama Strzegomska
2 - Brama �widnicka
3 - Brama Bolkowska
4 - Szpital i ko�ció³ cmentarny

Boles³aw Kwiatkowski

Tajemnica  grobu
Zagadka tajemniczego grobu znajduj¹cego siê

w ogrodach dzia³kowych dzielnicy Pe³cznica, tu¿ obok
ruin kaplicy ��w. Anny�, zosta³a rozwi¹zana. Przypa-
dek sprawi³, ¿e mieszkaniec �wiebodzic Pan Zygmunt
Kulik, ogl¹daj¹c zdjêcia miasta i okolic wykonane pod-
czas moich wycieczek, zwróci³ uwagê na zdjêcie grobu
jak i opis zamieszczony na jego odwrotnej stronie. Jak
siê okaza³o opis by³ niewiarygodny. Opowiedzia³ mi hi-
storiê zwi¹zan¹ z grobem, któr¹ zna od swojego ojca do
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dzi� mieszkaj¹cego w Pe³cznicy.
W koñcowej fazie wojny, zbli¿aj¹cy siê front

wywo³a³ panikê w�ród mieszkañców Pe³cznicy i �wie-
bodzic. W mie�cie pozosta³a z³o¿ona z ¿o³nierzy nie-
mieckich ochrona obiektów, jakie znajdowa³y siê na tych
terenach. Jeden z oddzia³ów ¿o³nierzy Wojsk Radziec-
kich zbli¿a³ siê tyralier¹ od strony �Zimnego Dworu� w
kierunku Pe³cznicy. W trakcie penetracji terenu nast¹pi-
³a wymiana ognia. Ciê¿ko ranny ¿o³nierz niemiecki,
resztkami si³ przyczo³ga³ siê pod star¹ gruszê, która w
tym miejscu ros³a i skona³. Po zakoñczonej potyczce,
jeden z mieszkañców Pe³cznicy pochowa³ zw³oki ¿o³-
nierza, jak siê jednak okaza³o � zbyt p³ytko. Po pew-
nym czasie, powodowani ciekawo�ci¹, dzieci i m³odzie¿
rozkopali p³ytki grób, odgrzebuj¹c zw³oki a przy tym
he³m, buty itp. Wówczas okaza³o siê, ¿e by³ to ¿o³nierz
niemiecki urodzony w Wiedniu. Ponownie dokonano
pochówku, tym razem g³êbiej. Dokona³ tego kowal, który
pracowa³ w jednym z zak³adów w �wiebodzicach. Oso-
bi�cie, na wózku przywióz³ betonowe obramowanie gro-
bu z cmentarza przy ul. Wa³brzyskiej i wykona³ z rur
metalowych krzy¿ który istnieje do dzisiaj.

Mieszkañcy Pe³cznicy opiekuj¹ siê tym grobem,
czego dowodem jest jego schludny wygl¹d jak i �wie¿e
kwiaty na nim.

Postaram siê o dodatkowe szczegó³y w tej spra-
wie i z chwil¹ ich uzyskania zamieszczê w �Dziejach
Miasta�.

�wiebodzice, lipiec 2000 r.

Stara fotografia (1903r.)

Budynek przy ul. Aleje  Lipowe obok nieistniej¹-
cego jeszcze  wówczas budynku Banku Zachodniego,
ani te¿ budynku Pogotowia Ratunkowego.

Zespó³ zabytkowych zabudowañ
Pañstwowego  Stada Ogierów w Ksi¹¿u.

Wybudowano je w roku 1884 w miejscu daw-
nego ogrodu pszczelego. Obiekt zaprojektowany na pla-
nie czworoboku robi wra¿enie wa-
rownego podzamcza. Tu znajdu-
je siê jedna z najpiêkniejszych w
Europie krytych uje¿d¿alni (18 na
36 m). W ca³o�ci zosta³a wyko-
nana z drewna modrzewiowego,
bez jednego gwo�dzia. To unikat
architektoniczny.

Ciekawostk¹ jest, ¿e do
zabudowañ tych z zamku prowa-
dzi ¿eliwny kana³ ciep³owniczy,
który ma oko³o 2 m wysoko�ci,
1,5 m szeroko�ci i d³ugo�ci oko-
³o 1,5 km. Mo¿na nim such¹ nog¹
przej�æ z zamku do stadniny. W zamku takich kana³ów
jest znacznie wiêcej, jednak ¿aden z nich na razie nie
jest przygotowany do zwiedzania przez turystów.

Zdjêcie: Boles³aw Kwiatkowski

Ciekawostka

T³umaczenie w³asne.

W maju 1936 roku zmar³ Wilhelm Niepelt z
Cierni. Jego sklep w swoim czasie szeroko rozs³awi³ w
�wiecie Ciernie. Dzi� nazywano by go menad¿erem,
poniewa¿ w tamtych czasach rozumia³, ¿e hobby mo¿-
na po³¹czyæ z zawodem i zyskownym interesem. By³ z
zami³owania entomologiem (zbieraczem motyli). Wil-
helm Niepe³t wyuczy³ siê zawodu introligatora w �wie-
bodzicach (przy ul. Strumykowej). By³ cz³owiekiem nie-
zwykle oszczêdnym i praktycznym. Krótko po ukoñ-
czeniu nauki zawodu wyruszy³ w podró¿ do Ameryki -
nie w celach turystycznych ale w celu realizacji swoje-
go hobby. Jak inni ludzie zbieraj¹ znaczki pocztowe,
tak Niepelt zbiera³ motyle. To by³ cel jego podró¿y do
�obszaru zamorskiego�. Tam zatrudni³ ludzi do szuka-

nia dla niego egzo-
tycznych motyli.
Przesy³ki które
otrzymywa³ do
domu w Cierniach
sortowa³, katalogo-
wa³ i oferowa³ w
sprzeda¿y. Wydawa³
równie¿ opracowane
przez siebie katalogi,
pisa³ rozprawy na-
ukowe i w ko³ach
entomologów by³
bardzo wysoko ce-

nionym bieg³ym. W roku 1920 bra³ udzia³ w kongresie
entomologów w Zurychu.

Zmys³ interesu sk³oni³ go do tego, ¿e nawet
skomplikowane sprzêty do realizacji entomologicznego

Wilhelm Niepelt



5

ul. Henryka Sienkiewicza
kolejne zdjêcie z przebudowy
(w tle zabudowania DZPC �nie¿ka)

hobby konstruowa³ i wykonywa³ sam. Urz¹dzi³ zak³ad
stolarski, który w latach 1905-1910 zatrudnia³ a¿ sied-
miu pracowników. Kolej¹ ze �wiebodzic by³y wysy³a-
ne wyroby niemal do wszystkich krajów. Do dworca w
�wiebodzicach wyroby transportowane by³y do�æ du-
¿ym wózkiem rêcznym, ci¹gnionym przez dwa wielkie
psy.

Wilhelm Niepelt by³ niegro�nym dziwakiem.
Nie by³ ¿onaty i zamieszkiwa³ w Cierniach w okaza³ej
willi, któr¹ zdobi³ wielki, wykonany w stiuku motyl
(dom nr 144). Z wielu pokoi w domu, zamieszkiwa³ tyl-
ko kuchniê oraz jeden pokój i bardzo ma³¹ sypialniê.
Wszystkie inne pokoje i wolne pomieszczenia w budyn-
ku by³y zastawione skrzyniami i szafami pe³nymi mo-
tyli oraz sprzêtami i narzêdziami do pracy. Gospodar-
stwo domowe prowadzi³a s³u¿¹ca i jednocze�nie kuchar-
ka Pani Paulina Böer. By³a to osoba niezwykle mi³a i
pracowa³a w tym domu przez wiele lat. Umia³a w wy-
j¹tkowy sposób nie tylko prowadziæ dom uzdolnionego
gospodarza, ale i zarz¹dzaæ ca³ym gospodarstwem.

Sam Niepelt by³ cz³owiekiem czu³ym na ludzk¹
biedê. Sam zobowi¹za³ siê do utrzymywania jednego z
dzieci z wielodzietnej rodziny zamieszka³ej naprzeciw-
ko. Dziecko otrzymywa³o sta³e obiady i potrzebne ubra-
nia. Tak¿e dzieci szkolne, kiedy przynosi³y mu rzadkie-
go motyla by³y odpowiednio wynagradzane.

Jego sta³ym zwyczajem by³y wyjazdy na kon-
certy muzyczne do uzdrowiskowego Szczawna. Chêt-
nie pozwala³ wówczas innym ludziom jechaæ razem z

nim powozem. Kiedy w latach trzydziestych pierwsze
auta zaczê³y je�dziæ w Cierniach, majster piekarski Pa-
we³ Wit by³ u niego kierowc¹ i wozi³ go do Wroc³awia
albo w odwiedziny do krewnych.

Oprócz zbierania motyli mia³ Niepelt jeszcze
jedno wielkie zami³owanie - sad z oko³o 150 drzewami
najbardziej wyszukanych gatunków. Z tego powodu mia³
z Gmin¹ zatarg, chcia³ powiêkszyæ obszar sadu o grunt
na którym Gmina budowa³a kilka domów osiedlowych.

A¿ do pó�nej staro�ci mia³ Wilhelm Niepelt
dobry wzrok i pewn¹ rêkê, co pozwala³o mu do koñca
prowadziæ prace przy motylach. Tych czynno�ci nie po-
zwala³ nikomu wykonywaæ nawet wtedy, gdy ju¿ by³
ciê¿ko chory na raka.

Po jego �mierci posiad³o�æ przesz³a na w³asno�æ
siostrzenicy El¿biety Berner. Zbiory w roku 1938 zosta-
³y sprzedane do muzeum w Dre�nie i pó�niej pad³y ofiar¹
strasznych nalotów alianckich. Tylko sad by³ dalej pie-
lêgnowany i poszerzany.

Wiele innych cennych zbiorów przywo¿onych
przez Wilhelma Niepelta z zagranicznych podró¿y (zbio-
ry kolibrów z Brazylii, indiañskich w³óczni, znaczków
pocztowych z ca³ego �wiata) zosta³o utraconych bezpow-
rotnie. Piotr Berner - syn siostrzenicy, który w roku 1993
odwiedzi³ dom w Cierniach odnalaz³ jeszcze pismo z
ekspedycji do wschodniego Ekwadoru. Niestety, braku-
je do tego zdjêcia.
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         Kronika
      Zespo³u

       Szkó³ Zawodowych
                  cz. III

Warsztaty szkolne
oprócz normalnej dzia³alno�ci
dydaktycznej realizowa³y bar-
dzo powa¿ne zadania produk-
cyjne, wykonuj¹c meble szkol-
ne, kompletne wyposa¿enie pracowni przedmiotowych
oraz pracowni � laboratorium do nauczania jêzyków
obcych.

Od pocz¹tku istnienia szko³y prowadzony jest
w niej internat, który umo¿liwia naukê i zdobywanie
wiedzy m³odzie¿y zamiejscowej. Mieszka³a w nim m³o-
dzie¿ z ró¿nych regionów kraju, m.in.: z woj. ³om¿yñ-
skiego, rzeszowskiego, zamojskiego, lubelskiego i in-
nych.

1 wrze�nia 1981 roku otwarto Szko³ê Przyspo-
sabiaj¹c¹ do Zawodu, która kszta³ci³a w zawodzie sto-
larz na podbudowie programowej szóstej i siódmej kla-
sy szko³y podstawowej. Ukoñczenie tej szko³y umo¿li-
wia³o jednoczesne zdobycie zawodu i podstawowego
wykszta³cenia. W tym¿e samym roku powo³ano klasê
zawodow¹ specjaln¹, która kszta³ci³a m³odzie¿ upo�le-
dzona umys³owo w stopniu lekkim.

W roku 1982, po raz pierwszy w historii szko³y
otwarto dzienne Technikum Zawodowe piêcioletnie na
podbudowie szko³y podstawowej o kierunku technik
technologii drewna, specjalno�æ � meblarstwo.

Z dniem 1 wrze�nia 1983 roku w sk³ad Zespo³u
Szkó³ Zawodowych w �wiebodzicach w³¹czono O�ro-
dek Doskonalenia Zawodowego, dzia³aj¹cy od 1977 roku
jako o�rodek Kursowy. W zajêciach tych brali udzia³
uczniowie klas wielozawodowych z ró¿nych stron Pol-
ski, zdobywaj¹c tu wiedzê teoretyczn¹ z przedmiotów
zawodowych. ODZ prowadzi³ równie¿ internat dla m³o-
dzie¿y.

Lata 1987-1989 przynios³y powa¿ne osi¹gniê-
cia inwestycyjne. Przeprowadzono kapitalny remont in-
ternatu oraz zaadaptowano  halê warsztatow¹ na nowo-
czesn¹ salê gimnastyczn¹.

1 wrze�nia 1991 roku otwarto nowy kierunek
kszta³cenia dziennego, a mianowicie czteroletnie Liceum
Zawodowe na podbudowie szko³y podstawowej o spe-
cjalno�ci sprzedawca � magazynier.

W roku 1993, w zwi¹zku z now¹ koncepcj¹

kszta³cenia zawodowego na poziomie �rednim, otwo-
rzono Liceum Techniczne o profilu technologia drewna
i le�nictwo na podbudowie programowej szko³y podsta-
wowej, wed³ug autorskiej dokumentacji programowej
opracowanej przez mgr in¿. Urszulê Przystalsk¹ i mgr
Mariê Rozkwitalsk¹. Dwa lata pó�niej otwarto Labora-
torium Techniczne dla potrzeb tego kierunku z nowo-
czesn¹ sal¹ komputerow¹. Wychodz¹c naprzeciw potrze-
bom lokalnego przemys³u uruchomiono w tym samym
roku dwa nowe kierunki kszta³cenia:
- Liceum Zawodowe o specjalno�ci obróbka skrawa-

niem, tworz¹c jednocze�nie Laboratorium Mecha-
niczne jako bazê zajêæ praktycznych dla uczniów
tego kierunku,

- Liceum Zawodowe o specjalno�ci krawiec konfek-
cyjno � us³ugowy.

W tym roku równie¿, szko³a otrzyma³a odznakê za za-
s³ugi dla województwa wa³brzyskiego, przyznan¹ przez
Wojewodê Wa³brzyskiego.

W 1995 roku dokonano adaptacji pomieszczeñ
i wyposa¿ono w niezbêdne urz¹dzenia i maszyny Labo-
ratorium Odzie¿owe, w którym uczniowie kierunku kra-
wieckiego ucz¹ siê zawodu.

Dla poprawienia warunków pracy szko³y i po-
wiêkszenia bazy dydaktycznej, w roku 1994 przyjêto
od Urzêdu Miejskiego (za symboliczn¹ z³otówkê) bu-
dynek po Szkole Podstawowej nr 7 (przy ul. Boles³awa
Prusa 14), w którym po adaptacji urz¹dzono 6 pracowni
przedmiotowych: jêzyka polskiego, jêzyka niemieckie-
go, jêzyka francuskiego, matematyki, chemii i geogra-
fii.

Z dniem 1 wrze�nia 1996 roku utworzono pu-
bliczn¹ szko³ê �redni¹ � Liceum Ekonomiczne na pod-
budowie programowej szko³y podstawowej oraz publicz-
n¹ Szko³ê Policealn¹ na podbudowie programowej li-
ceum ogólnokszta³c¹cego. Obydwa typy szkó³ kszta³c¹
w zawodzie technik � ekonomista o specjalno�ci finan-
se i rachunkowo�æ.

Nale¿y podkre�liæ otwarto�æ szko³y na ci¹gle
zmieniaj¹ce siê potrzeby �rodowiska i regionu. Obecnie
trwaj¹ rozmowy i przygotowania do otwarcia w �wie-
bodzicach filii Akademii Rolniczej.

Opis dziejów szko³y dobieg³ koñca, ale tylko w
zapisie monograficznym, bowiem ¿ycie szko³y nadal bije
ludzkimi sercami i têtni prac¹ ich r¹k.

Do opracowania wykorzystano:
- ZSZ 1946-1979
- 50 Lecie Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. St. Prosiñskiego w

�wiebodzicach - 1997


