Kaplica cmentarna
W związku z dynamicznym rozwojem przemysłowym w drugiej połowie XIX wieku, do
Żarowa przybywało za pracą coraz więcej ludzi. Znacząco wzrosła liczba katolików, przez co
istniała potrzeba budowy kościoła i cmentarza. Dopiero na początku XX wieku powstał tu
cmentarz dla katolików. Ulokowano go przy drodze wylotowej do Świdnicy. Równocześnie
rozpoczęto prace przy budowie cmentarnej kaplicy. Bryła jej założona została na planie
krzyża greckiego, gdzie każde z ramion nakryto dachami dwuspadowymi z ceramiczną
dachówką. Pośrodku znajduje się masywna, wysoka na ok 25 metrów wieża z dachem
czterospadowym.
W numerze 46 branżowej gazety Baugewerkszeitung z 1903 roku, w notatce zawierającej
także szczegółowe szkice obiektu, p.t. "Kaplica cmentarna w gminie Żarów", autorstwa Hugo
Waltera, Mistrza murarskiego i ciesielskiego z Żarowa, czytamy:
"Przedstawiona tu w rzucie poziomym i rzucie pionowym kaplica cmentarna znajduje się w
trakcie realizacji na nowo założonym cmentarzu komunalnym. Podziemie mieści kostnicę i
pomieszczenie na narzędzia. Sień głównej kondygnacji jest oddzielona od głównego
pomieszczenia drzwiami rozsuwanymi. Budowa jest realizowana z ciemnoczerwonej
zebrzydowskiej cegły licowej z białym fugowaniem, odwadnianie - z zielonych polerowanych
cegieł ukośnych. W architekturze unika się stosowania wszelakich kształtek kamiennych.
Takie pokrycie dachowe przytrafiło się z imbramowickimi czerwonymi dachówkami
karpiówkami przy zastosowaniu brązowych i zielonych polerowanych pasów. Stropy są
wykonane z drewna prostym sposobem i pomalowane lakierem lazurującym. Łuki wewnątrz
są utrzymane częściowo w stanie surowym, powierzchnia wszystkich ścian utrzymana w
matowych tonach barw. Oszklenie z matowo-błękitnego szkła.
Kaplica do dnia dzisiejszego służy mieszkańcom Żarowa, dlatego konieczne są okresowe
remonty. W ciągu ostatnich 10 lat wykonano praktycznie kapitalny remont, włącznie z
wymianą dachówek na całym budynku. W trakcie prac przy zwieńczeniu wieży odnaleziono
kapsułę czasu, która zawierała list napisany 5 sierpnia 1903. 1
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Nowo powstały w kwietniu tego roku cmentarz na terenie zakupionym przez Gminę Żarów
od poprzedniego właściciela Hielschera został wyposażony w dom pogrzebowy, którego
koszty budowy włącznie z założeniem cmentarza wynoszą ok. 30 000 marek. Dom
pogrzebowy został wybudowany przez miejscowych mistrzów budowlanych Hugo Waltera i
Caspara Schmitza. Cmentarz powinien być przeznaczony zarówno dla zmarłych z terenu
gminy jak i z obszaru dworskiego, w zamian za co obszar dworski poniósł 10 procent kosztów
założenia cmentarza i budowy.
Zarząd Gminy tworzą obecnie panowie A. Postler jako naczelnik, oraz mistrz budowlany
Caspar Schmitz i aptekarz Max Abel jako ławnicy. Przedstawicielami Gminy są panowie:
dyrektor F. Gillich, kupiec Gustav Paetzold, mistrz rymarski A. Menzel, mistrz budowlany
Hugo Walter, inżynier E. Faber, mistrz bednarski J. Letzner, mistrz szewski H. Köhler,
prokurent R. Mandel i do 1 lipca bieżącego roku właściciel fabryki H. Langer. Niech ta piękna
budowla wraz z cmentarzem będzie dla przyszłych pokoleń świadectwem ducha
obywatelskiego i ofiarności urzędujących obecnie władz lokalnych, jak również członków
gminy Żarów i niech Żarów, którego liczba mieszkańców wynosi obecnie 2720 dusz, nadal
mocno się rozwija." Podpisano - A. Postler. Dziś, Żarów liczy niemal 7 tysięcy mieszkańców i
bez wątpienia nadal się rozwija...2
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List z kapsuły czasu, A. Postler, 5 sierpnia 1903 roku

