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Rok 1981 d.c
Œwiebodzice... (Trybuna Wa³brzyska 20 – 26 lutego)
Tutejsza wytwórnia termalitów produkuje rocznie 9
mln. sztuk ceg³y termoizolacyjnej. S¹ one wypalane
z ziemi krzemionkowej i glinki ogniotrwa³ej  wed³ug
specjalnej technologii opanowanej przez za³ogê do
perfekcji. Zapotrzebowanie na wyroby tej unikalnej
w skali kraju cegielni wielokrotnie przewy¿sza mo¿-
liwoœci przerobowe zak³adu. Szkoda, ¿e Przedsiêbior-
stwo Ceramiki Budowalanej we Wroc³awiu (podlega
mu œwiebodzicka cegielnia) nie pomyœla³o dot¹d o
rozbudowie tej potrzebnej placówki. Sprowadzaliby-
œmy wówczas o wiele mniej wyrobów termalitowych
za ciê¿kie dewizy.
Chluba miasta ... (Trybuna Wa³brzyska 31 marca –
6 kwietnia)
... orkiestra dêta przy zak³adzie „Predom – Termet”
stoi w obliczu likwidacji. Powodem tego jest brak
funduszy na jej utrzymanie. Zak³ad nie ma pieniê-
dzy, a zwi¹zki zawodowe od trzech miesiêcy nie wy-
powiadaja siê wi¹¿¹co w tej sprawie. Orkiestra dêta
nale¿y do najlepszych w województwie. Jej rozwi¹-
zanie stanowi³oby olbrzymi¹ lukê w krajobrazie mia-
sta i województwa.
Jan Br¹giel – Œwiebodzice (Magazyn Tygodniowy
Gazety Robotniczej 14-21 czerwca)
W mieœcie krytyczna sytuacja mieszkaniowa. Ponad
2 tys. rodzin czeka na mieszkania. Jednoczeœnie Spó³-
dzielnia Mieszkaniowa zawiesi³a dzia³alnoœæ inwe-
stycyjn¹ w Œwiebodzicach na 10 lat motywuj¹c to
brakiem infrastruktury. Ze spraw innych: niezbêdna
jest odnowa od do³u. Nale¿y usun¹æ ludzi skompro-
mitowanych. (przyp. w³. – Jan Br¹giel by³ sekreta-

Wycinki
ze starych gazet

Cyryla Ratajskiego

Stare widokówki
Widok miasta z lotu ptaka w roku 1930
udostêpniony przez Pana Bajalskiego

Chronologia dzie jów

20 maja podczas porz¹dkowania posesji przy
ul. Wa³brzyskiej 24 ods³oniêto niewypa³ pocisku ar-
tyleryjskiego z czasów II wojny œwiatowej. Pocisk
zabezpieczy³a Stra¿ Miejska, a przejê³a go do uniesz-
kodliwienia jednostka saperska z G³ogowa.

W dniu 30 czerwca, na XII sesji Rady Miej-
skiej w Œwiebodzicach podjêto uchwa³ê w sprawie
nadania nazwy kolejnej ulicy na Osiedlu S³onecz-
nym, biegn¹cej w prawo od ulicy Kamiennogórskiej
(równolegle do ul. Jeleniogórskiej). Ulica otrzyma³a
nazwê „Jasna”.

Na tej samej sesji podjêto równie¿ uchwa³ê o
za³o¿eniu z dniem 1 wrzeœnia 2003 r. Publicznego
Zespo³u Szkó³ Podstawowo – Gimnazjalnych w od-
dzia³ami integracyjnymi. W sk³ad Zespo³u wesz³y:
Szko³y Podstawowe nr 2 i 6 oraz Publiczne Gimna-

zjum nr 2.
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rzem KM PZPR w Œwiebodzicach)
Bêdzie du¿a i funkcjonalna. (Gazeta Robotnicza z
dnia 2 wrzeœnia)
Od roku trwa , prowadzona kosztem 16,5 mln. z³,
modernizacja Szko³y Podtstawowej Nr 3 w Œwiebo-
dzicach. W budowie jest ³¹cznik miêdzy g³ównym
budynkiem a sal¹ gimnastyczn¹. Bêdzie to nie tylko
przejœcie miêdzy obu budynkami, ale du¿y obiekt,
który pomieœci ca³e zaplecze szko³y z kuchni¹ i sto-
³ówk¹ a tak¿e 8 izb lekcyjnych.
Roboty, które prowadzi brygada remontowa oœwiaty
w Œwiebodzicach zostan¹ zakoñczone do wrzeœnia
1982 roku. Tym samym najwieksza w mieœcie szko-
³a podstawowa bêdzie bardziej funkcjonalna. Moder-
nizacja nie utrudnia zajêæ lekcyjnych.
Przys³owiowe egipskie ciemnoœci... (Gazeta Robot-
nicza z dnia 27 paŸdziernika)
... panuj¹ po zapadniêciu zmroku na ulicy Kolejo-
wej w Œwiebodzicach. Nie œwieci tu ani jedna latar-
nia a jest to ulica ruchliwa prowadz¹ca na dworzec
PKP i przystanek PKS.
1982
Zmiany kadrowe w Œwiebodzicach. ( Gazeta Ro-
botnicza z 12 stycznia)
Ze stanowiska zastêpcy naczelnika Œwiebodzice od-
wo³any zosta³ na w³asn¹ proœbê, Leszek Macuda. Na
to stanowisko wojewoda wa³brzyski powo³a³ Zbignie-
wa Kurpisza – dotychczas specjalistê do spraw in-
westycji w Zak³adach Zmechanizowanego Sprzêtu
Domowego „Predom – Termet” w Œwiebodzicach

1983
Bywa³o gorzej, ale dzwonki alarmowe nie mog¹
zamilkn¹æ. Trybuna Wa³brzyska 21.12.82 – 3.I.83r.
Susza tegoroczna da³a nam siê we znaki, a jej skutki
bêdziemy jeszcze zapewne d³ugo odczuwali. Zaczy-
na siê ju¿ przecie¿ zima, a od maja nie by³o wiêk-
szych opadów. Mo¿e to mieæ konsekwencje tak¿e
przysz³ej wiosny – zw³aszcza gdy przyjdzie bezœnie¿-
na zima, co siê przecie¿ na Dolnym Œl¹sku zdarza.
Poziom wód w rzekach bardzo niski, katastrofalnie
obni¿y³o siê lustro wód podskórnych. Wiele miast
odczuwa niedostatek wody, a w Œwiebodzicach trze-
ba by³o og³osiæ stan klêski ¿ywio³owej. Dawno ju¿
nie by³o takiej suszy. Podkreœlaj¹c to trzeba jednak
pamiêtaæ, ¿e susze nie s¹ na Dolnym Œl¹sku zjawi-
skiem nieznanym i zdarza³y siê dosyæ czêsto. Po
dotkliwej suszy, która nawiedzi³a Dolny Œl¹sk wiosn¹
i jesieni¹ 1959 r. i mia³a wielki wp³yw na plony zbó¿
jarych i buraków cukrowych Wroc³awskie Towarzy-
stwo Naukowe zorganizowa³o ogólnopolsk¹ sesjê
naukow¹. Z materia³ów tej sesji pochodz¹ wykorzy-
stane tu fakty œwiadcz¹ce o tym, ¿e susza nie jest w
naszym regionie czymœ wyj¹tkowym.
Historycy zajmuj¹cy siê zjawiskami klimatyczno –
meteorologicznymi  na Œl¹sku stwierdzaj¹, ¿e w ka¿-

dym wieku zdarza³o siê 20-30 lat, w których posu-
cha mocno dawa³a siê we znaki.
W 1504 roku w okolicach Lubania deszcz nie pada³
przez 10 miesiêcy. W 1540 roku wszystkie kroniki
stwierdzi³y, ¿e w ci¹gu pó³ roku suszy, rzeki tak po-
wysycha³y, ¿e nawet Odrê mo¿na by³o przejechaæ w
ka¿dym miejscu, co by³o zjawiskiem nie notowanym
od stu lat. Przez 6 tygodni po œw. Janie nie by³o na-
wet rosy. W niektórych okolicach nie pada³o przez
ca³y rok, a za ceber wody p³acono ogromne sumy.
W 1590 roku powysycha³y wszystkie stawy i takie
rzeki jak Bóbr, Kwisa, Kaczawa, Widawa, O³awa i
inne. Równie¿ w 1599 roku by³a wielka susza a wodê
musiano dowoziæ ze znacznych odleg³oœci. Takie
susze zdarza³y siê równie¿ w nastêpnych wiekach.
Suszom czêsto towarzyszy³y wielkie upa³y. W 1804
roku w okolicach Œwiebodzic w sierpniu temperatu-
ra siêga³a 38 st. C. Najgorsze by³y te lata, w których
posucha nawiedza³a jak¹œ okolicê wiosn¹ i latem.
Mia³o to ogromne, wiêksze chyba ni¿ dziœ, skutki
gospodarcze. Woda by³a przecie¿ wówczas bardzo
wa¿nym noœnikiem energii. Stawa³y m³yny, bielniki,
huty ¿elaza i szk³a, a tak¿e browary i gorzelnie. Su-
sze powodowa³y przede wszystkim nieurodzaj, wy-
pala³y zbo¿a i trawy. Brak paszy powodowa³ pomór
i padanie byd³a, pojawienie siê robactwa, myszy lub
nawet szarañczy, a w rezultacie g³ód. W latach su-
chych nêka³y Dolny Œl¹sk po¿ary ³¹k i lasów. Na-
stêpstwem suszy by³a na ogó³ wielka dro¿yzna. Oso-
bliwoœci¹ suchych lat by³o powtórne kwitnienie kwia-
tów, drzew owocowych. W 1552 roku w czasie wrze-
œniowych i paŸdziernikowych upa³ów ponownie doj-
rza³y poziomki a w niektórych miejscowoœciach na
Wszystkich Œwiêtych zbo¿a mia³y zielone k³osy. W
okolicach Namys³owa jêczmieñ i owies dojrza³ na-
wet ponownie. W 1625 roku styczeñ by³ tak ciep³y,
¿e ludzie chodzili boso. Ale pozytki z suszy by³y na
ogó³ ¿adne, a kroniki pe³ne s¹ dramatów.

Zjawiskiem towarzysz¹cym suszy by³a nawet
szarañcza. W XVI  i XVII wieku pojawia³a siê ona
na Dolnym Œl¹sku kilkanaœcie razy. W 1541 roku
nawiedzi³a ona okolice Œwidnicy i Pogórze. W oko-
licy Boles³awca pozosta³a ona na polach przez 6 ty-
godni a gdy pojawi³a siê tu w sierpniu 1693 roku
wyniszczy³y j¹ dopiero przymrozki. Oprócz szarañ-
czy w latach suchych pojawia³y siê plagi myszy lub
nadmiernych iloœci g¹sienic, które tak¿e potrafi³y wy-
rz¹dzaæ ogromne szkody. W 1501 roku g¹sienice
zniszczy³y liœcie i zatru³y trawê na ³¹kach, wskutek
czego ginê³o byd³o. W 1580 roku g¹sienice w opac-
twie krzeszowskim wyniszczy³y zbo¿a i len. W 1618
roku g¹sienice tak zniszczy³y na Pogórzu liœcie i
kwiaty drzew owocowych, ¿e w ogóle w tym roku
nie owocowa³y. Czêste by³y tak¿e plagi myszy. W
1623 spowodowa³y ogromne zniszczenia w hrabstwie
k³odzkim i ksiêstwie œwidnickim. W niektórych oko-
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licach myszy doszczêtnie zniszczy³y zbo¿a. Niekie-
dy susze tak utwardza³y ziemiê, ¿e nie mo¿na by³o
jej oraæ. W 1811 roku w okolicach Legnicy nie by³o
czym paœæ byd³a, bo wysch³y trawy. Zdarza³o siê to
tak¿e w innych suchych latach. Jesieni¹ 1820 roku
trzeba by³o karmiæ byd³o zimow¹ pasz¹, bo zabra-
k³o trawy na pastwiskach. •le uprawiane w czasie
suszy pola dawa³y póŸniej kiepskie plony.

Susze powodowa³y niegdyœ wielkie straty,
którym dziœ cz³owiek usi³uje ró¿nymi metodami prze-
ciwdzia³aæ. Mimo jednak rozwoju techniki i licznych
sposobów przeciwdzia³ania ujemnym zjawiskom kli-
matycznym ci¹gle jesteœmy od nich bardzo powa¿-
nie uzale¿nieni. Kiedyœ wysycha³y studnie dziœ mamy
suche krany. W wielkich nowych osiedlach ludzie
pozbawieni wody s¹ teraz bardziej bezradni ni¿ kie-
dyœ przy wyschniêtych studniach. Mieszkañcy wa³-
brzyskiego Podzamcza nie pójd¹ przecie¿ nad Pe³cz-
nicê. W 20 miastach naszego województwa woda jest
racjonowana. Gdy zanotujemy pierwsze wiêksze
opady dzwonki alarmowe nie powinny zamilkn¹æ.
* (Trybuna Wa³brzyska 18-24 stycznia)
W zwi¹zku z odwo³aniem sekretarza KM PZPR w
Œwiebodzicach Jana Br¹giela wybrano na t¹ funkcjê
Jerzego D¹browskiego dotychczasowego pracowni-
ka politycznego KW partii.
G³ówna nagroda dla lodowiska w Œwiebodzicach.
(Trybuna Wa³brzyska 26 kwietnia – 2 maja)
W konkursie Telewizji Polskiej i G³ównego Komite-
tu Kultury Fizycznej i Sportu pod nazw¹ „Srebrne
³y¿wy” jedn¹ z g³ównych nagród zdoby³ OSiR w
Œwiebodzicach za znakomite zorganizowanie zajêæ
dla dzieci i m³odzie¿y na swoim lodowisku. Nagrod¹
t¹ jest maszyna „Rolba”, która s³u¿y do wyg³adzania
lodu na sztucznym lodowisku.
10 lat „Liczyrzepy” (Trybuna Wa³brzyska 14 – 20
czerwca)
W miniona sobotê w sali œwiebodzickiego kina odby³
siê uroczysty koncert z okazji jubileuszu 10-lecia
Zespo³u Pieœni i Tañca „Liczyrzepa”. Przybyli na nie-
go mieszkañcy Œwiebodzic oraz przedstawiciele wo-
jewódzkich w³adz z I sekretarzem KW PZPR Józe-
fem Nowakiem, sekretarzem KW Danut¹ Mik¹ i wi-
cewojewod¹ Marianem Goleni¹. Zespó³ odznaczo-
ny zosta³ z tej okazji odznak¹ „Za zas³ugi dla woje-
wództwa wa³brzyskiego”.
Wróciæ do œredniowiecza? (Wieczór Wroc³awia Nr
173 z dnia 5 wrzeœnia)
Ciekawego odkrycia dokonano w Œwiebodzicach
podczas prac ziemnych na placu przy dworcu PKP.
Natrafiono tam na 2,5 metrowe pnie z wydr¹¿onymi
wewn¹trz otworami o œrednicy 10 cm. Zdaniem spe-
cjalistów s¹ to najprawdopodobniej pozosta³oœci
drewnianego ruroci¹gu s³u¿¹cego niegdyœ mieszkañ-
com. Znawcy przedmiotu twierdz¹, ¿e w czasach,
gdy funkcjonowa³ ruroci¹g, œwiebodziczanie nie

mieli tylu k³opotów z wod¹ co obecnie. Przypomnij-
my, i¿ w 700-letnim mieœcie od listopada ubieg³ego
roku obowi¹zuje stan klêski ¿ywio³owej spowodo-
wany niedostatkami wody, które to trudnoœci wziê³y
siê z kolei z wieloletnich zaniedbañ inwestycyjnych.

Kronika
Szko³y Podstawowej Nr 6

Historia szko³y swoimi korzeniami
siêga pionierskich czasów wyzwo-
lonej Polski. Ju¿ wtedy przy-
je¿d¿aj¹cy i osiedlaj¹cy siê w
Cierniach Polacy, spoœród wie-
lu spraw pilnych, ¿ywotnie
byli zainteresowani losem
nauki swoich dzieci.
W 1945 roku, 17 wrzeœnia,
pierwszy rok szkolny po zakoñczeniu wojny, oœmioro
dzieci z Cierni rozpoczê³o w szkole w Œwiebodzi-
cach. A w roku nastêpnym - dnia l wrzeœnia postano-
wiono zainaugurowaæ naukê we w³asnej szkole w
budynku nr 30. Pod opiek¹ doje¿d¿aj¹cego ze Œwie-
bodzic nauczyciela Romana Bernackiego naukê w
trzech klasach rozpoczê³o ogó³em 58 dzieci - 32
ch³opców i 26 dziewcz¹t.
25 listopada - Kuratorium Wroc³awskie mianowa³o
sta³ego nauczyciela, który zamieszka³ na terenie szko-
³y i uczy³ dzieci - by³a to pani Waleria Œliwowa -
pierwszy kierownik szko³y.
W tym samym czasie dzieci z Cierni uczêszczaj¹ce
do szko³y w Œwiebodzicach, zosta³y przeniesione do
naszej szko³y, powiêkszaj¹c ogóln¹ liczbê uczniów
do 81.
1 stycznia 1947 roku zatrudniono w szkole drug¹
nauczycielkê pani¹ Karolinê Borowcow¹. Pierwszy
inauguracyjny rok szkolny 28 czerwca z sukcesem
ukoñczy³o 77 uczniów, czwórka musia³a repetowaæ.
Drugi rok dzia³alnoœci szko³y rozpocz¹³ siê od po-
wo³ania czwartego oddzia³u klasowego, zwiêksze-
nia liczby uczniów do 102 oraz powiêkszenia grona
nauczycielskiego o trzeci¹ nauczycielkê pani¹ Regi-
nê Jaskólsk¹, która w styczniu 1948 roku zrezygno-
wa³a z pracy i zosta³a zast¹piona przez pana Mieczy-
s³awa Pietrzaka. Kolejne lata dzia³alnoœci szko³y to
du¿a rotacja kadry nauczycielskiej. W roku 1950 do
szko³y przychodzi i zaczyna pe³niæ obowi¹zki kie-
rownika szko³y pan Aleksander ¯ukowski wraz z
¿on¹ nauczycielk¹ Janin¹ ¯ukowsk¹.
Rok nastêpny 1951 koñczy pierwszy, najciê¿szy etap
formowania siê szko³y. Czwartym, sta³ym nauczy-
cielem zostaje bardzo zas³u¿ony dla naszej szko³y
pan Józef Marczak. O szczególnych trudnoœciach
pracy w tym okresie niech œwiadczy fakt, ¿e w sied-
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miu klasach uczy³o siê 139 uczniów, by³o czterech
nauczycieli, ka¿dy by³ wychowawc¹ dwóch klas, a
nauczyciele doje¿d¿ali do szko³y ze Œwiebodzic.
22 czerwca 1951 mury szko³y w Cierniach opuszcza
pierwsza 17 osobowa grupa absolwentów klasy siód-
mej.
Rok szkolny 1956/57, to pocz¹tek drugiego
dziesiêciolecia szko³y i wa¿ne zmiany. Pracê w tym
roku rozpoczyna szczególnie zas³u¿ony, d³ugoletni
kierownik a potem dyrektor, pan Roman Dyba³a wraz
ze swoj¹ ¿on¹ Janin¹. Pan Roman Dyba³a prowadzi³
szko³ê przez 30 lat. W szkole uczy siê ju¿ 277
uczniów, którzy czynnie uczestnicz¹ w ¿yciu kultu-
ralnym wsi, organizuj¹c zespó³ muzyczny, liczne
wieczory literackie i uroczystoœci okolicznoœciowe z
udzia³em mieszkañców.
1 paŸdziernika 1957 roku 274 uczniów, ucz¹cych
siê w 10 oddzia³ach, zaczê³o nosiæ tarcze szkolne z
napisem Szko³a Podstawowa w Cierniach. Pocz¹tek
lat szeœædziesi¹tych to czas, gdy do szkó³ zaczê³y
przychodziæ dzieci z wy¿u demograficznego. W la-
tach 1960 i 1961 do szko³y uczêszcza³o 340 uczniów.
Niewielki budynek szkolny nie by³ w stanie zapew-
niæ im odpowiednich warunków nauki. Zajêcia od-
bywa³y siê na zmianê w 5 salach lekcyjnych w 2
budynkach. Ten fakt spowodowa³, ¿e zaczêto inten-
sywnie myœleæ o koniecznoœci rozbudowy budynku
szkolnego.
W roku szkolnym 1966/1967 w wyniku reformy
szkolnej po raz pierwszy uczy³o siê w Cierniach
osiem klas, a wszystkich uczniów by³o 337 i 12
nauczycieli.
17 marca 1970 roku przyst¹piono do pierwszych prac
remontowo-modernizacyjnych naszej szko³y, które
mia³y doprowadziæ do powiêkszenia budynku o piê-
tro z czterema nowymi salami dydaktycznymi, no-
wym wêz³em sanitarnym, centralnym ogrzewaniem,
now¹ stolark¹ okienn¹. Przebudowa szko³y zakoñczy-
³a siê 29 paŸdziernika 1971 roku uroczystoœci¹
otwarcia z udzia³em licznych zaproszonych goœci.
Du¿y wk³ad w zmianê oblicza szko³y mia³a ofiar-
noœæ mieszkañców wsi, œwiebodzickich zak³adów
pracy oraz nauczycieli i uczniów.
W 1973 roku wieœ Ciernie zosta³a przy³¹czona do
Œwiebodzic, jako dzielnica miasta a szko³a przesta³a
byæ szkol¹ wiejsk¹. W listopadzie tego¿ roku m³o-
dzie¿ szko³y po d³ugich rozmowach z wychowaw-
cami postanowi³a, ¿e patronem szko³y bêdzie Hen-
ryk Sienkiewicz. Uroczystoœæ nadania imienia szko-
le odby³a siê 4 maja 1974 roku. Od tego dnia, ka¿de-
go roku 5 maja nasza szko³a uroczyœcie obchodzi
Œwiêto Szko³y jako dzieñ patrona, poœwiêcony oso-
bie Henryka Sienkiewicza.
Studiuj¹c historiê szko³y, koniecznie musimy wspo-
mnieæ o roku szkolnym 1985/1986, w którym szko-
³a zosta³a uhonorowana wrêczeniem sztandaru. Uro-

czystoœæ odby³a siê 21 wrzeœnia 1985 roku. Kilka
dni póŸniej 30 wrzeœnia, wszyscy ¿egnaliœmy wie-
loletniego dyrektora, odchodz¹cego na emeryturê,
który w znacz¹cy sposób przyczyni³ siê do rozwoju
naszej szko³y, pana Romana Dyba³ê. Jego obowi¹z-
ki objê³a pani mgr Renata Wankat, która sprawowa³a
tê funkcjê do 15 marca 1987 roku. W tym samym
dniu stanowisko dyrektora objê³a, absolwentka na-
szej szko³y, pani mgr Alicja Cichoñ. W dniu 31 sierp-
nia 1990 roku zrezygnowa³a z pe³nienia funkcji dyrek-
tora, jednak¿e pozosta³a w szkole jako nauczyciel
do dnia l wrzeœnia 1996 roku, kiedy to odesz³a na
emeryturê. W roku szkolnym 1991/92 obowi¹zki
dyrektora sprawowa³a pani mgr Ewa Siciñska. Od l
sierpnia 1992 roku do dnia dzisiejszego dyrektorem
szko³y jest pani mgr Agnieszka Budziñska.
W 1991 roku organem prowadz¹cym szko³ê sta³a siê
Gmina Œwiebodzice.
Od l stycznia 1993 roku na podstawie Uchwa³y nr
238/92 Rady Miejskiej w Œwiebodzicach z dnia 29
XII 1992 r. szko³a zosta³a wyodrêbnionym finansowo
i organizacyjnie zak³adem bud¿etowym.
Od dnia l wrzeœnia 1996 roku Uchwa³¹ nr 244/XVI/
XII Rady Miejskiej z dnia 15X111995 roku zak³ad
bud¿etowy zosta³ przekszta³cony w jednostkê bud¿e-
tow¹ -Szko³a Podstawowa nr 6.
Obecnie do naszej szko³y uczêszcza 211 uczniów.
Okres 1992 do wrzeœnia 1995 roku charakteryzuje
siê du¿ymi zmianami kadrowymi. W tym te¿ okresie
dziêki bardzo du¿ej pomocy Gminy i sponsorów,
uda³o siê wykonaæ szereg prac remontowo-moder-
nizacyjnych. Przebudowano pomieszczenia admini-
stracyjne i socjalne na I piêtrze. Powsta³ nowy sekreta-
riat, pokój nauczycielski, gabinet pedagoga, gabinet
lekarski z poczekalni¹, gabinet dyrektora szko³y (w
ca³oœci umeblowany przez sponsorów) oraz archi-
wum szkolne.
Wymieniono i naprawiono stolarkê okienn¹ w kla-
sach, wymalowano wszystkie pomieszczenia szkol-
ne, przebudowano wyjœcie na boisko. Powsta³a sala
redakcyjna gazetki szkolnej, pomieszczenie dla ob-
s³ugi, zamontowano nowoczesny, ekologiczny sys-
tem grzewczy trzech budynków szkolnych (szko³a
przejê³a pod opiekê Dom Ludowy w Cierniach), przy-
stosowano pomieszczenia w drugim budynku do
zajêæ wf. Wykonano remont sanitariatów oraz mo-
dernizacjê z gruntow¹ przebudow¹ pomieszczeñ sta-
rej pijalni mleka z przeznaczeniem na salê dla od-
dzia³u przedszkolnego wraz z zapleczem (kuchnia,
sanitariaty).
Od 1994 roku administracja szko³y i ksiêgowoœæ s¹
skomputeryzowane. Nadal jednak istnieje koniecz-
noœæ podjêcia dalszych prac. Najwa¿niejsz¹ jednak
spraw¹ jest dla pracowników szko³y praca peda-
gogiczna i dydaktyczna. Stale wzrasta poziom wy-
kszta³cenia nauczycieli. Wiêkszoœæ posiada wykszta³-
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Œwiebodzickie zegary

cenie wy¿sze, 3 osoby ukoñczy³y studia pody-
plomowe (l osoba chemiê, 2 osoby studia z zakresu
wiedzy o Unii Europejskiej). W szkole dzia³a szereg
kó³ zainteresowañ, gazetka szkolna, a absolwenci
radz¹ sobie dobrze w szko³ach ponadpodstawowych.
Sukcesy szko³y tworz¹ oddani swej pracy nauczy-
ciele i skuteczna pomoc rodziców obecnych i by-
³ych uczniów, sponsorów i Gminy Œwiebodzice.

Zegar gabinetowy „architek-
toniczny”
Wyprodukowany na Dolnym
Œl¹sku w fabryce Gustawa
Beckera miêdzy 1910-1945 r. w
Œwiebodzicach, a z³o¿ony z
czêœci w latach 1949-1951 w
Toruniu, po przeniesieniu fa-
bryki zegarów do Torunia.
Dlatego na mechanizmie, wid-
nieje sygnatura Toruñskiej
Fabryki Zegarów, a nie sygna-
tura Beckera. Mechanizm ze-
gara jest w bardzo dobrym sta-
nie, gdy¿ przez wiele lat nie by³

u¿ytkowany. Wymiary: szerokoœæ 35 cm, wysokoœæ 52 cm g³ê-
bokoœæ 20 cm.

Przedruki
(t³umaczenia w³asne)

Ze zdobytych przez Pana Marka Miko³ajczaka kilku
numerów „Der Freiburger Bote” z lat 1936-37 (nie-
które w strzêpach) da siê odtworzyæ atmosferê tam-
tych, przedwojennych lat. Narastaj¹cy kult Hitlera i
pêd narodu niemieckiego do wojny to te¿ historia
naszego miasta.
Poni¿ej pierwszy z artyku³ów, wydrukowany w dziale
„Kartka Ojczysta” Nr 44 „Der Freiburger Bote” –
Montag, den 22 Februar 1937.
Przebieg œwiêtowania podnios³ej rocznicy narodo-
wej.
Uroczyste œwiêtowanie w Œwiebodzicach i Pe³czni-
cy:

Nie zapomina naród swoich umar³ych. Bo-
haterowie, którzy niegdyœ sw¹ krew serdeczn¹ oj-
czyŸnie ofiarowali, zas³u¿yli, by pamiêæ o nich ni-
gdy nie wygas³a. Wczorajsza niedziela reminiscen-

cyjna  by³a, tak jak w minionych latach poœwiêcona
wdziêcznej pamiêci 2 milionów niemieckich braci po-
leg³ych œmierci¹ ofiarn¹. Tak¿e u nas w mieœcie ob-
chodzono tê rocznicê z wielka pomp¹. Ju¿ we wcze-
snych godzinach rannych powiewa³y na domach cho-
r¹gwie ozdobione kirem, a o godzinie dziewi¹tej ci¹-
gnê³y ze wszystkich kierunków zorganizowane gru-
py jak równie¿ pojedyncze osoby do obu Domów
Bo¿ych, gdzie g³ówne nabo¿eñstwo odprawiono pod
znakiem czci i wznios³ego wspominania.
W koœciele:

W ewangelickim koœciele pastor Bach w opar-
ciu o pismo „Nasza wiara jest zwyciêstwem, które
œwiat przemienia” ofiarowa³ mszê za bohaterów woj-
ny œwiatowej.

Kiedy zagra³y organy, wype³ni³y siê szero-
kie przestrzenie  Domu Bo¿ego wiernymi, a byli to:
cz³onkowie Towarzystwa ¯o³nierzy ze Œwiebodzic,
Pe³cznicy, Cierni i Mokrzeszowa. Do nich przy³¹czyli
siê cz³onkowie kolumn sanitarnych Czerwonego
Krzy¿a ze Œwiebodzic i Pe³cznicy, jak równie¿ Ochot-
nicza Stra¿ Po¿arna z Pe³cznicy i wiele jeszcze in-
nych organizacji i zwi¹zków do których nale¿eli za-
równo mê¿czyŸni jak i kobiety – tak, ¿e koœció³
przedstawia³ wznios³y i nastrojowy obraz. Po wspól-
nym œpiewie chora³ów: „Tylko ten jest wart wiecz-
noœci, który honor ceni ponad wszystko” i „ Jeœli Bóg
jest ze mn¹, to któ¿ jest przeciwko mnie”, a tak¿e po
liturgii, chór koœcielny wykona³ pieœñ Jana Sebastia-
na Bacha napisan¹ dla mieszanego chóru, dwóch
skrzypiec i organów „Pan Bóg jest s³oñcem i tarcz¹,
niczego dobrego nam nie zabraknie”. Nastêpnie pa-
stor Bach wyg³osi³ kazanie. Z modlitw¹ i œpiewem
zakoñczono nabo¿eñstwo. Przy drzwiach koœcielnych
zbierano datki na wsparcie ¿o³nierzy jeszcze ¿yj¹-
cych i na opiekê nad wojennymi grobami.

W rzymsko – katolickim koœciele wikariusz
Ellguth podkreœli³ znaczenie tego szczególnego dnia.
Jego kazanie wyra¿a³o podziêkê bohaterom, którzy
swoje ¿ycie dla braci poœwiêcili.
Uroczystoœci na œwiebodzickim cmentarzu:

Po stronie pó³nocno – zachodniej Rynku o
godzinie 1030 zgromadzi³ siê blisko tysiêczny t³um
przygotowuj¹cy siê do podnios³ej uroczystoœci. Ma-
szerowa³y oddzia³y SA, SS, Towarzystwo Przyjació³
Œwiebodzic i Pe³cznicy, NSKOV, Niemiecki Zwi¹zek
Wojskowy, kolumny sanitarne Œwiebodzic i Pe³czni-
cy, Zwi¹zek By³ych Marynarzy i Wojsk Kolonialnych,
Stra¿ Po¿arna Pe³cznicy i wiêkszy oddzia³ s³u¿by
pracowniczej. Pod przewodnictwem zwierzchnika
oddzia³u SA - Conrada, ci¹gn¹³ ten pochód w kie-
runku œwiebodzickiego cmentarza, gdzie przy ¿o³-
nierskich mogi³ach rozpoczê³y siê uroczystoœci.
„Über den Sternen wird es einst tagen“ œpiewa³ chór
ku czci bohaterów. Ch³opiec odczyta³ wstêp do uro-

czystoœci.
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Mowa dla uczczenia pamiêci:
Wówczas mowê pami¹tkow¹ wyg³osi³

Przewodnicz¹cy Zwi¹zku Przyjació³ ¯o³nierzy,
dyrektor studiów dr Mühlenpfordt. On sam bra³ udzia³
w wojnie œwiatowej jako dowódca batalionu i widzia³
œmieræ wielu walcz¹cych bohaterów. Przypomnia³
wszystkim o oczywistym obowi¹zku pamiêci œmierci
ofiarnej dwóch milionów bohaterów, która dopiero
w III Rzeszy nabierze w³aœciwego, prawnego
szacunku, bo dotychczas by³o z tym bardzo ró¿nie.
Na cmentarzu i pod pomnikami czczono pamiêæ
poleg³ych bardzo oficjalnie, ale najprawdziwszy
wyraz czci oddawa³y grupy œwiêtuj¹ce dotychczas
nieoficjalnie, w ukryciu. Temu haniebnemu i
niegodziwemu stanowi k³adzie kres ¿o³nierz, kapral
i dzielny uczestnik wojny œwiatowej Adolf Hitler. To
jest wielkie dzie³o, które teraz znowu w uczciwy i
dumny sposób, corocznie w niedzielê
reminiscencyjn¹ nakazuje oddawaæ ho³d poleg³ym
w wojnie œwiatowej, a tak¿e krwawym ofiarom ruchu
w walce przeciw frontowi czerwonej rewolucji.
Miliony umiera³y dla ojczyzny, a wiêc dla nas.

Kiedy nasz rz¹d swój podpis pod haniebnym
traktatem wersalskim sk³ada³ to zdawa³o siê, ¿e ca³a
odwaga bohaterów i ofiara ich krwi zosta³y
zmarnowane. Wówczas prosty kapral Hitler rozpocz¹³
swe dzie³o odbudowy. Ca³ymi latami by³ gor¹cym
zwolennikiem walki o niemieck¹ duszê
nacjonalistyczn¹. Znowu musia³y przelaæ siê strugi
drogocennej krwi, a¿ w koñcu, 30 stycznia 1933 roku
dumny feldmarsza³ek Hindenburg ¿o³nierzowi
frontowemu Adolfowi Hitlerowi poda³ rêkê. Krok po
kroku by³a znowu odnawiana duma niemiecka.
Prawie ka¿dego roku podczas obchodów rocznicy
podejmowano nowe wezwania. Znowu
wprowadzono obowi¹zek s³u¿by wojskowej i obrony
ojczyzny. Haniebny traktat wersalski zosta³ zerwany,
a¿ ostatecznie w tym roku nasz rz¹d w dniu 30
stycznia odwa¿nie wycofa³ swój pod nim podpis. Ze
wszystkimi tymi czynami sz³y rêka w rêkê nowe
porz¹dki we wszystkich obszarach dzia³ania, a stare
i nowe ofiary wszystkich narodowych bohaterów
pomog³y wprowadziæ je w czyn. Dziœ mo¿emy z
radoœci¹ i dum¹ spogl¹daæ w przysz³oœæ. Silna armia
narodowa ochrania niemieckie granice. Œmieræ
ofiarna milionów nie by³a nadaremna. Do naszej
niekoñcz¹cej siê wdziêcznoœci nale¿y tak¿e œwiête
zobowi¹zanie aby w dalszym dziele budowy z ca³¹
moc¹ wspó³pracowaæ. Przyk³ad poleg³ych bohaterów
jest nasz¹ gwiazd¹ przewodni¹!

Nastêpnie, przy pieœni od dobrego towarzysza
z³o¿ono wieñce.

Na zakoñczenie uroczystoœci burmistrz
Kleinwächter z³o¿y³ podziekowanie i wyrazi³ nasz¹
mi³oœæ do Führera i Kanclerza Rzeszy. Po
trzykrotnym okrzyku („Sieg Heil!”) „Niech ¿yje

zwyciêstwo” rozpocz¹³ siê œpiew pieœni
patriotycznych.
Uroczystoœæ pami¹tkowa w Pe³cznicy.

Rozpoczêto j¹ wymarszem pod pomnik
pamiêci w Pe³cznicy poœwiêcony 136 poleg³ym
bohaterom gminy. T³um otoczy³ obelisk, a Wspólnota
Œpiewacza otworzy³a uroczystoœæ t¹ sam¹ pieœni¹ co
w Œwiebodzicach. Prolog wyg³oszony przez ch³opca
przypomnia³ zebranym, komu poœwiêcona jest ta
epiczna ofiara m³odoœci, poczym znowu dyrektor
studiów dr Mühlenpfordt zabra³ g³os. Prawdziwie
niemieckie przemówienie mówca wyg³osi³ równie¿
tu. Wywodz¹c sw¹ mowê od znaczenia pomnika,
który w g³êbokiej ¿a³obie wystawiono poleg³ym, po
których w wielu jeszcze domach panuje ona do dziœ.
Ale nie powinniœmy siê smuciæ. Z wdziêcznoœci¹,
dum¹ i g³êbokim szacunkiem wspominamy czyny
bohaterów, które powinny nas ³¹czyæ i zobowi¹zywaæ
do wspó³pracy przy umacnianiu ojczyzny.

Po z³o¿eniu wieñców, tak¿e na tym miejscu
wyg³osi³ mowê Przewodnicz¹cy Grup Terenowych
Kleinwächter podkreœlaj¹c, ¿e przy spe³nianiu
naszych obowi¹zków powinien przyœwiecaæ nam
przyk³ad bohaterów. Z uk³onem dla Führera i
odœpiewaniu hymnu narodowego zakoñczono
uroczyste obchody œwiêta.

Równym krokiem rozpoczê³a siê defilada
grup z chor¹gwiami.

Zamek Ksi¹¿.

Zamek „Ksi¹¿” - Zbudowany pod koniec XIII wie-
ku, po zmianach ró¿nych w³aœcicieli ostatecznie
wszed³ w sk³ad maj¹tku rodu Hochbergów. W 1941r.
w prasie w Wielkiej Brytanii ukaza³o siê zdjêcie jed-
nego z cz³onków rodu w mundurze oficera RAF, spo-
wodowa³o to reperkusje w³adz hitlerowskich, które
podjê³y decyzjê o konfiskacie maj¹tku Hochbergów.
Pocz¹tkowo w Zamku mieœci³a siê Dyrekcja Kolei,
nastêpnie przechowywano tu zbiory Biblioteki Pru-
skiej. Najciekawszy okres zacz¹³ siê w roku 1943,
dotychczasowych mieszkañców wysiedlono, a Or-
ganizacja Todt razem z G³ównym Urzêdem Admini-
stracyjno – Gospodarczym SS przyst¹pi³a do prac bu-
dowlanych. Obejmowa³y one przystosowanie sal
zamkowych do potrzeb wojska, a na podzamczu, na
g³êbokoœci oko³o 50 metrów poni¿ej g³ównego dzie-
dziñca, prace górnicze. Zmiany wystroju wewnêtrz-
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nego wi¹za³y siê ze sporymi zniszczeniami, wywo-
¿ono rzeŸby, obrazy, przemalowywano œciany, sku-
wano freski. Natomiast w miêdzyczasie podziemne
tunele dr¹¿yli wiêŸniowie obozu koncentracyjnego
Gross - Rosen, którego filiê za³o¿ono na terenie pa-
³acu. W kwietniu 1943 r. prace te powi¹zano organi-
zacyjnie z budowanym kompleksem „Riese”. Coraz
czêœciej te¿ wspominano o innym przeznaczeniu
Zamku. Albert Speer i Nicholaus von Below wspo-
minali, ¿e Ksi¹¿ stanie siê jedn¹ z kwater Adolfa Hi-
tlera. Pod koniec wojny wszelkie prace przerwano, a
komando wiêŸniów pracuj¹cych przy budowie zli-
kwidowano. Do dziœ jednak nie wiadomo, co sta³o
siê z kilkoma tysi¹cami ludzi dr¹¿¹cych tunele pod
zamkiem.
Jeden ze œwiadków wspomina, ¿e Niemiec przewod-
nik, który oprowadza³ j¹ po zamku mówi³, ¿e budo-
wano tu kwaterê Hitlera, która mia³a daæ schronienie
przed nalotami, ale tak¿e przed now¹ tajemnicz¹ nie-
zwykle niszczycielsk¹ broni¹, przewodnik wspomi-
na³ te¿, ¿e na dziedziñcu planowano monta¿ windy
dla samochodów oraz budowê linii kolejowej bez-
poœrednio do zamku, mia³a ona wje¿d¿aæ w g³¹b góry.
Co ciekawe po wojnie nie zadano sobie trudu pene-
tracji podziemi, nie zbadano tak¿e miejsc wskazy-
wanych przez œwiadków, czego przyk³adem mo¿e
byæ mur wskazywany przez jednego ze œwiadków
jako postawiony ju¿ w 1945 (prawdopodobnie mia³
charakter maskowania), szyb na dziedziñcu zasypa-
no.
Tak na dobr¹ sprawê do koñca nie wiadomo czy rze-
czywiœcie Ksi¹¿ mia³ siê staæ kolejn¹ kwater¹ Hitle-
ra, czy mo¿e czymœ zupe³nie innym. Ale wiele prze-
s³anek wskazuje, ¿e tak w³aœnie mia³o byæ, je¿eli jest
to prawda, to by³a by to najpiêkniejsza ze wszyst-
kich kwater.

Wiadomo natomiast o tunelach, które dr¹¿ono w ska-
le. By³y one stosunkowo wysokie, pracownicy PAN
(obecnego u¿ytkownika) wspominaj¹, ¿e kiedyœ wsy-
pano do nich prawie 1,5m warstwê ziemi i pokryto
j¹ betonowymi p³ytami, znaczy to, ¿e podziemia by³y
znacznie wy¿sze ni¿ obecnie. Przed wejœciem g³ów-
nym powsta³ szyb o g³êbokoœci 50 m i szerokoœci

6m. Prace prowadzono prawie do samej kapitulacji
jednak koñcowe ich stadium polega³o prawdopodob-
nie na maskowaniu. Nie wiadomo dok³adnie co ma-
skowano, wiadomo natomiast, ¿e nieliczni pozostali
przy ¿yciu wiêŸniowie, podczas odwiedzin twierdz¹,
¿e nie do koñca poznaj¹ podziemia, brakuje im nie-
których chodników. Nad projektami podziemi pra-
cowa³o 35 architektów, po efektach ich pracy nie ma
najmniejszego œladu, ¿adnych dokumentów, ¿adnych
rysunków. Poznane sztolnie znajduj¹ siê pod zam-
kowym dziedziñcem. Do korytarzy o ³¹cznej d³ugo-
œci oko³o 950 metrów prowadz¹ cztery wejœcia.

Pewien poszukiwacz twierdzi, ¿e wylot nieznanych
podziemi znajduje siê pod gór¹ Wilk. W domniema-
nym miejscu znajduj¹ siê obiekty z okresu budowy,
szyb wentylacyjny, wybudowany po zewnêtrznej
stronie znanych korytarzy, obok znajduje siê rondo,
koñcz¹ce dojazd do 2 obiektów, byæ mo¿e wejœæ do
ci¹gów komunikacyjnych. Poszukiwacz ten dodat-
kowo wspomina, ¿e wed³ug tajnego raportu o stanie
g³ównych kwater dla Führera kompleks w Ksi¹¿u mia³
byæ gotowy w grudniu 1944. Porównuj¹c budowê
kwatery w Turyngii, któr¹ rozpoczêto w po³owie
1944, a prawie ukoñczono 20 kwietnia 1945, mo¿na
wnioskowaæ, ¿e kwatera w Ksi¹¿u zosta³a ukoñczo-
na, poniewa¿ zasadnicze prace zosta³y rozpoczête ju¿
wczeœniej. Z obecnego stanu wynika, ¿e zakres wi-
docznych prac jest zdecydowanie za ma³y na czas,
w którym je prowadzono. Je¿eli uznamy, ¿e teoria o
maskowaniu podziemi jest prawdziwa, to pojawia siê
pytanie, co maskowano, przecie¿ nie puste pomiesz-
czenia. W Ksi¹¿u w ogóle nie podejmowano prac
maj¹cych na celu zbadanie i odkrycie nowych pod-
ziemi. Na zakoñczenie nale¿y dodaæ, ¿e po wojnie
nie pojawi³ siê ¿aden œwiadek, który pracowa³ pod-
czas ostatniego etapu prac ju¿ po ewakuacji wiêŸ-
niów do Buchenwaldu.
Ciekawe s¹ tak¿e okolice samego zamku, widaæ tu
liczne œlady nie do koñca jasnych prac. Przyk³ado-
wo obok parkingu, na wzgórzu wybudowano dwa
du¿e zbiorniki na wodê, które zasilano w wodê ze
studni g³êbinowej. Okolice parkingu zajmowa³ pod-
obóz, tu¿ za parkingiem zlokalizowano z kolei du¿¹
przepompowniê.
Jedn¹ z ciekawszych budowli zlokalizowano przy
kapliczce rodowej Hochbergów. Obok rozleg³ych
piwnic wybudowano komorê, do której prowadz¹ z
powierzchni szyby, które sprawiaj¹ wra¿enie insta-
lacji wentylacyjnej. Z dna komory odchodz¹ dwie
obetonowane studzienki, niestety zagruzowane.
Po drugiej stronie zamku znajduj¹ siê 3 sztolnie, w
ich okolicy powsta³o kilka baraków magazynowych
oraz fundamenty pod urz¹dzenia, poni¿ej rozpoczê-
to budowê niewielkiej oczyszczalni œcieków. Sztol-
nia numer 4 znacznie oddalona od pozosta³ych, nie
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ma przy niej nic za wyj¹tkiem ha³dy, która siêga a¿
do rzeki Pe³cznicy. Sama rzeczka Pe³cznica jest doœæ
ciekawa, w jej okolicy znajduj¹ siê pewne pozosta-
³oœci prac terenowych oraz miejscami uregulowane
koryto.
Od lat pog³oski mówi¹ o istnieniu podziemnego tu-
nelu kolejowego, jest to tak zwany 61,10km trasy
Wa³brzych-Wroc³aw. Pog³oski wspominaj¹, ¿e oko-
³o kwietnia 1945 ze Œwiebodzic odje¿d¿a opance-
rzony poci¹g - dwa wagony towarowe o nieznanym
³adunku - zmierza w kierunku Wa³brzycha. Nigdy
tam nie dojecha³, prawdopodobnie wjecha³ do pod-
ziemnego tunelu biegn¹cego do zamku. Pewne rela-
cje, niestety trudne do zweryfikowania podaj¹, ¿e

tunel podziemny
odchodz¹cy od
g³ównej trasy kole-
jowej istnia³ jesz-
cze w 1945 -47
roku, niektórzy
starsi mieszkañcy
Wa³brzycha te¿
wspominaj¹ taki
fakt, na zdjêciach
lotniczych z 1945
roku taki tunel jest
widoczny.
Je¿eli jednak po
wojnie taki tunel
istnia³, to jedyny-
mi, którzy mogli go
zasypaæ s¹ Rosja-

nie. To oni prawie do 1950 roku rezydowali w zam-
ku, wywo¿¹c i niszcz¹c to co zosta³o po poprzedni-
kach. Pozostaje jeszcze inne pytanie, dlaczego zasy-
pali tunel, co takiego tam zastali, ¿e postanowili go

zamkn¹æ? OdpowiedŸ mo¿e byæ bardzo prozaiczna,
pog³oski mówi¹ce o tajemniczym poci¹gu oprócz wer-
sji o transporcie „z³ota Wroc³awia” wspomina³y, ¿e
transport móg³ zawieraæ amunicjê z gazami bojowy-
mi. Czy taka zawartoœæ poci¹gu mog³a sk³oniæ zdo-
bywców do zamaskowania tunelu, nie wiem, ale w
tamtych czasach wszystko by³o mo¿liwe, równie
dobrze tunelu i poci¹gu mog³o w ogóle nie byæ.
Natomiast œlady mog¹ce œwiadczyæ o istnieniu tune-
lu odnaleziono kawa³ek dalej od pierwotnie wskazy-
wanego miejsca, na 61,70km (od Wroc³awia) odna-
leziono odchodz¹cy od g³ównej linii nasyp kolejo-
wy, trudno widoczny, poroœniêty gêstymi drzewami,
nie by³a to jednak stara droga. Nasyp ten po oko³o
200m wchodzi³ wprost w strome zbocze wzgórza.
Wjazd taki by³by dostêpny jedynie dla poci¹gów ja-
d¹cych od strony Wa³brzycha (trasa Berlin – Wa³-
brzych). Œwiadkowie wspominaj¹, ¿e Niemcy pla-
nowali doprowadzenie do zamku linii kolejowej,
gdzie poci¹g wje¿d¿a³by do wnêtrza góry, mia³oby
to uzasadnienie gdyby Ksi¹¿ mia³ byæ jedn¹ z kwa-
ter Hitlera, ponadto œwiadkowie twierdz¹, ¿e w pod-
ziemiach znajduje siê hala pe³ni¹ca rolê dworca. Praw-
dopodobnie istnia³y dwie linie kolejki podziemnej, i
dwa tunele, co z kolei potwierdzaj¹ inni œwiadko-
wie.
Dwoje œwiadków, kobiety maj¹ce w 1947 po 18 lat,
opowiada³y, ¿e w lesie ko³o Œwiebodzic by³a kolej-
ka. Ca³¹ liniê zelektryfikowano po I wojnie œwiato-
wej, po wojnie Rosjanie zerwali liniê elektryczn¹.
Obie kobiety zapamiêta³y, ¿e w bezpoœrednim s¹-
siedztwie torów znajdowa³ siê wjazd do tunelu, na-
zywano go bunkrem, czasami wchodzi³y do œrodka,
nie zapuszczaj¹c siê jednak daleko. Wed³ug nich
nawet w maju w tunelu utrzymywa³ siê lód, który
przynosi³y do domów, pamiêta³y tak¿e, ¿e do tunelu
prowadzi³y tory. Po latach próbowa³y odnaleŸæ to
miejsce, niestety bez rezultatu.
Z zamkiem wi¹¿e siê sprawa Starego Ksi¹¿a, ruin
po³o¿onych na pobliskim szczycie, s¹ to pozosta³o-
œci oryginalnego zamku Bolka. Ruiny s³u¿y³y przed
wojn¹ jako miejsce pikników w³aœcicieli zamku, sy-
tuacja zmieni³a siê w 1944r. Na tym terenie prawdo-
podobnie zaczê³o funkcjonowaæ laboratorium. Po-
wstaje jednak pytanie gdzie siê mieœci³o, ruiny nie
daj¹ takiej mo¿liwoœci, natomiast powsta³o parê ele-
mentów wybitnie maj¹cych zwi¹zek z pracami woj-
skowymi.
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