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W niedzielę 2 sierpnia 2015 r. na-

sze wnuki (Maciek i Zosia) zapropo-

nowały nam wycieczkę do Świdnicy 

w celu zwiedzenia Kościoła Pokoju, 

zbudowanego w 1657 r. Jest to naj-

większa barokowa, drewniana świą-

tynia w Europie o powierzchni około 

1000 m2, mogąca pomieścić 7,5 ty-

siąca osób. W tym samym czasie po-

wstały jeszcze dwa Kościoły Pokoju: 

w Jaworze i Głogowie lecz ten ostatni 

już nie istnieje. 13 grudnia 2001 r. Ko-

ściół Pokoju w Świdnicy został wpisa-

ny na Listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO. Kościołem Pokoju w Świd-

nicy zarządza parafi a Kościoła Ewan-

gelicko-Augsburskiego w Polsce, a od 

2000 r. odbywają się tam koncerty Fe-

stiwalu Bachowskiego.

Po tej wspaniałej uczcie duchowej 

wnuki zaprosiły nas na obiad do pięk-

nej restauracji, położonej nad jezio-

rem w Górach Sowich. Oczom nie 

chciałem wierzyć, gdy znalazłem się 

we „Fregacie”, dawnym Domu Pracy 

„Fregata” – Dom Pracy Twórczej 

Akademii Medycznej we Wrocławiu (1984–2001)

Moja Akademia
cz. 44

Bogdan Łazarkiewicz

Twórczej Akademii Medycznej im. 

Piastów Śląskich we Wrocławiu. 

Będąc przez dwie kadencje (1978–

–1984) prorektorem ds. klinicznych, 

nadzorując Państwowe Szpitale Kli-

niczne, interesowały mnie również 

sprawy socjalne naszych pracowni-

ków, a przede wszystkim organiza-

cja wczasów pracowniczych i letnich 

kolonii dla dzieci. Od pracowników 

Działu Socjalnego dochodziły do 

mnie głosy, że nasza Akademia Me-

dyczna to jedna z nielicznych, która 

nie posiada własnego domu wypo-

czynkowego. Takie domy miały m.in. 

Politechnika Wrocławska, Uniwersy-

tet, w górach i nad morzem. Sprawę 

tę omawialiśmy w czasie posiedzenia 

Kolegium Rektorskiego i rektor, prof. 

Marian Wilimowski polecił mi zająć 

się tym zagadnieniem. 

W tym celu pojechałem wraz z wi-

cedyrektorem AM mgr. Markiem 

Donimirskim w okolice Gór Sowich, 

ponieważ słyszeliśmy, że jest tam do 

sprzedania dom nad Jeziorem By-

strzyckim w Zagórzu Śląskim. 

Spotkaliśmy się z naczelnikiem 

gminy Walim, który oświadczył, że 

dom jest już zadatkowany przez na-

bywcę z Wrocławia (PCD, PZGS?). 

Dom Pracy Twórczej „Fregata” w Zagórzu jeszcze jako własność AM (fot. P. Golusik)

Kościół Pokoju w Świdnicy
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Udało nam się przekonać naczelni-

ka, że jeżeli ten dom my kupimy, to 

mieszkańcy jego gminy będą mieć 

nieograniczony dostęp do naszych 

specjalistów i naszych klinik we Wro-

cławiu. Po tygodniu naczelnik Józef 

Piksa poinformował, że możemy roz-

poczynać procedurę kupna. 

I tak w 1984 r. nasza Uczelnia stała 

się właścicielem Domu Pracy Twór-

czej „Fregata” w Zagórzu. Po małym 

remoncie odbyło się we „Fregacie” 

wyjazdowe posiedzenie Senatu Aka-

demii Medycznej, dokumentujące 

rozpoczęcie działalności Domu Pra-

cy Twórczej. 

„Fregata” jest położona nad Jeziorem 

(zalewem) Bystrzyckim w otoczeniu 

bukowego lasu liściastego. Gdy na-

leżała do naszej Uczelni, miała czter-

dzieści dwa miejsca hotelowe, któ-

rych standard co roku się polepszał, 

kuchnię, stołówkę, salę telewizyjną, 

sale gier itp. Ośrodek był stopniowo 

wyposażany w sprzęt sportowo-re-

kreacyjny, m.in. rowery wodne, rowe-

ry terenowe itp. Między budynkiem 

a jeziorem urządzono ogródek jorda-

nowski. Z „Fregaty” można było ko-

rzystać zbiorowo lub indywidualnie.

We wrześniu 1989 r. we „Fregacie” 

odbyły się plenarne obrady Krajowej 

Rady Branżowej Akademii Medycz-

nych, Państwowych Szpitali Klinicz-

nych i Jednostek Naukowo-Rozwojo-

wych Federacji Związków Zawodo-

wych Pracowników Ochrony Zdrowia. 

Obecny wygląd „Fregaty” (powyżej – od strony jeziora, poniżej – do strony drogi)

Była to doskonała baza, zarówno 

na organizację konferencji nauko-

wych, jak i wyjazdy sobotnio-nie-

dzielne, czy wczasy w okresach wa-

kacyjnych. Cena za 2-tygodniowe 

wczasy w 1995 r. wynosiła 329,56 zł 

(GU nr 3 czerwiec/lipiec 1995 r.). 

W listopadzie 2001 r., po 17 la-

tach, Dom Pracy Twórczej „Frega-

ta” został przez Uczelnię sprzeda-

ny. Zapytałem ówczesną kierownik 

Działu Socjalnego p. mgr Krystynę 

Dziedziul o przyczynę tej, smutnej 

dla mnie, decyzji władz Uczelni?... 

Pani kierownik oświadczyła, że cza-

sy się zmieniły i z „Fregaty” korzy-

stało coraz to mniej pracowników, 

a koszty utrzymania domu rosły. 

I to wymusiło taką decyzję. Wnętrze Kościoła Pokoju w Świdnicy
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