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Chronologia dziejów
1999 r.
- miasto przyst¹pi³o do Zwi¹zku Miast i Gmin Ksi¹-

¿añskich
- miasto zosta³o cz³onkiem wspieraj¹cym Aeroklub

Ziemi Wa³brzyskiej
- w marcu zosta³y za³o¿one na terenie miasta dwa

Gimnazja, które rozpoczê³y dzia³alno�æ od wrze�nia
1999 r. Równie¿ od 1 wrze�nia uleg³a likwidacji
Szko³a Podstawowa nr 5, natomiast szko³y podsta-
wowe zosta³y przekszta³cone w sze-
�cioletnie szko³y podstawowe.

- Rada Miejska wyrazi³a zgodê na
utworzenie Miejskiego O�rodka Zdro-
wia na bazie Przychodni Rejonowej

- uchwal¹ nr  IX/143/99 z dnia 28
kwietnia Rada Miejska utworzy³a
�Punkt Szansy�

- w maju nast¹pi³a zmiana na stanowi-
sku Dyrektora Zak³adu Obs³ugi Ko-
munalnej - miejsce Pani Jadwigi
Dziemby zaj¹³ Pan Marek Kocemba.

- w czerwcu powo³ano Spo³eczny Komitet  obcho-
dów 150 rocznicy urodzin profesora Jana Mikuli-
cza - Radeckiego.

- we wrze�niu (Uchwa³a RM nr  XV/268/99 z dnia
30.09.99) nadano honorowe obywatelstwo Gminy
�wiebodzice w³adzom partnerskiego Miasta
Waldbrõl w Niemczech w osobach:  Moniki Hõfer,
Lorenza Peveca, Armina Fuscha.

- uchwa³¹ nr XV/269/99 Rada Miejska w dniu 30
wrze�nia zatwierdzi³a �Studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta
�wiebodzice�.

- z koñcem roku uleg³o likwidacji Miejskie Centrum
Kultury i Sportu, a z dniem 1 stycznia 2000 r. roz-
poczê³o dzia³alno�æ Miejskie Centrum Kultury
(uchwa³a nr XIX/386/99 z dnia 30.12.99).

Od XVII wieku w dobrach Hochbergów obo-
wi¹zywa³o s¹downictwo rugowe, tzw. Dreiding, a po-
siedzenia s¹du, w literaturze wspó³czesnej okre�lane jako
�roki gajone�, odbywa³y siê trzy razy w roku. Najstar-
sza zachowana kodyfikacja Dreiding pochodzi z 1657
roku. Postanowienia prawa obejmowa³y trzy dziedziny
¿ycia; powinno�ci w stosunku do Boga, pana i miesz-
kañców.

W pierwszej czê�ci nakazywano wyznawanie
tylko prawdziwej
wiary, zakazane
by³o czynienie cza-
rów na ludziach i
zwierzêtach, nie
wolno by³o blu�-
niæ. Obowi¹zywa³o
uczestnictwo w na-
bo¿eñstwach i sa-
kramentach, prze-
strzeganie �wi¹t
ko�cielnych, nale-

¿yte zachowanie i odprawianie mod³ów. Podczas trwa-
nia nabo¿eñstw nie wolno by³o przebywaæ w karczmie
ani piæ alkoholu. W drugiej czê�ci m.in. podano, ¿e ka-
rane bêdzie z³e wyra¿anie siê o panu oraz obra¿anie jego
urzêdników, do których nale¿a³ równie¿ so³tys lub wójt.
Nie wolno by³o kwestionowaæ wyroków s¹du. W trze-
ciej czê�ci przedstawiono szczegó³owo normy wspó³-
¿ycia mieszkañców i kary za ich ³amanie. Mieli ¿yæ w
zgodzie, nie wyzywaæ siê, w karczmie zachowaæ umiar
w piciu, nie ha³asowaæ, szczególnie podczas nocnego
powrotu do domu. Wysokie kary grozi³y za bójki i oka-
leczenia. Niezwykle surowe kary przewidziano za zdra-
dy ma³¿eñskie.

Ka¿dy mieszkaniec by³ zobowi¹zany donie�æ o
znanych mu przewinieniach s¹siadów, w przeciwnym
wypadku móg³ byæ tak samo ukarany jak winowajca.
Za pospolite przewinienia nak³adano przede wszystkim
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Turystyczny szlak �wiebodzickary pieniê¿ne. Karê wiêzienia wymierzano rzadko, ale
za zak³ócenie spokoju mo¿na by³o tam trafiæ na kilka
dni. Wiêzienie znajdowa³o siê w wie¿y zamku Ksi¹¿.
Aby mieszkañcy wsi czy miasta znali obowi¹zuj¹ce ich
prawo, co roku na zebraniu  odczytywano g³o�no Dre-
iding. Ka¿dy poddany móg³ z³o¿yæ skargê lub za¿alenie
na zamku Ksi¹¿.

S¹dy rugowe funkcjonowa³y do po³owy XVIII
wieku. Po zajêciu �l¹ska przez Prusy wprowadzono w
ca³ej prowincji �l¹skiej nadzór pañstwowy nad s¹dow-
nictwem patrymonialnym, a poddanym zapewniono
dostêp do s¹dów królewskich. Dopiero w 1872 roku
ostatecznie zniesiono w Niemczech uprawnienia s¹dow-
nicze w³a�cicieli dóbr i wszyscy obywatele pañstwa pod-
legali s¹downictwu powszechnemu.
Literatura:
Szczawno-Zdrój. Historia miasta i uzdrowiska. Eufrozyna
Pi¹tek i Zygfryd Pi¹tek.
Star¹ widokówkê zamku Ksi¹¿ udostêpni³ Pan E. Ha³da�

ul. £¹czna 49

Na prze³omie XIX/XX wieku dom nale¿a³ do Maxa
Beckera, w 1906 roku z jego inicjatywy mia³a miejsce
przebudowa, o czym �wiadcz¹ materia³y archiwalne.
Niestety nie wiadomo od kiedy dom by³ w posiadaniu
znanej rodziny Beckerów. Budynek nie pochodzi z jed-
nego okresu, najstarsza jego czê�æ ma sklepiony parter,
który przypomina poniek¹d wystêpuj¹ce w zagrodach
Pe³cznicy i Cierni, w I po³owie XIX wieku, sklepione
stajnie czy obory, ³¹czone za po�rednictwem w¹skiego,
sklepionego, korytarzyka z czê�ci¹ mieszkaln¹. Niety-
powe jednak¿e by³oby usytuowanie budynku, po pó³-
nocnej stronie podwórza, gdzie na ogó³ znajdowa³a siê
stodo³a, z przejazdem bramnym na pola. Budynek miesz-
kalno-gospodarczy przewa¿nie zamyka³ podwórze od za-
chodu oraz ustawiony by³ szczytowo wzglêdem drogi.
Tak wiêc trudno obecnie odczytaæ pierwotn¹ funkcjê
budynku, który pó�niej rozbudowano dodaj¹c mu dwa

skrzyd³a, zachodnie d³u¿sze. Przed
domem za³o¿ono park, na ty³ach
domu znajdowa³a siê cieplarnia (pro-
jekt z 1893 roku), rozebrana w ostat-
nich latach. Zaniedbany obecnie park
o interesuj¹cych gatunkach drzew
(dêby, o pokroju w³oskich topoli, cis,
tuja, jod³a i inne) od strony ulicy za-
myka parkan na kamiennym cokole,
pomiêdzy kamiennymi, czworobocz-
nymi s³upami drewniane sztachety,
wjazd przez bramê, obok furtka. Bu-

dynek, obecnie zamieszka³y przez wiele rodzin, wznie-
siony jest na planie zbli¿onym do litery �U�. Zasadni-
czy trzon budynku  dwutraktowy, dwukondygnacjowy,
nakryty jest dwuspadowym ceramicznym dachem, w
którym dwa rzêdy powiek oraz dwie facjaty. Skrzyd³o
wschodnie  jednotraktowe, parterowe, niewiele wysu-
niête przed frontowy budynek, nakryte jest dwuspado-
wym dachem o niewielkim spadku, pokrycie papowe,
tu jak wynika z planu archiwalnego znajdowa³a siê oran-
¿eria. Skrzyd³o zachodnie  jednotraktowe, dwukondy-
gnacjowe,  nakryte analogicznym dachem o wysuniê-
tym okapie.
�ród³o: Studium historyczno-urbanistyczne miasta �wiebo-
dzice. Wroc³aw 1991r.
Opis udostêpni³ dr Henryk Urbanik
Zdjêcie Boles³aw Kwiatkowski

Rze�ba Matki Boskiej  � Na zewnêtrznej �cianie ko-
�cio³a od strony po³udniowej, w niszy zamkniêtej trój-
dzielnym ³ukiem, zwieñczonej ozdobnymi  pere³kami i
trójli�ciem siedz¹ca postaæ Madonny (?) z Dzieci¹tkiem
na kolanach. Du¿e ubytki w partii twarzy i r¹k unie-
mo¿liwiaj¹ dok³adn¹ jej
identyfikacjê. Dobrze wi-
doczne jedynie szaty miêk-
ko modelowane. Krêpe
proporcje figury. Styl wy-
konania: gotyk. Czas po-
wstania: I po³owa XIV wie-
ku. Materia³: kamieñ � pia-
skowiec. Wymiary: wyso-
ko�æ � 90 cm., szeroko�æ �
60 cm.

Wpisana do rejestru zabytków woj. wa³brzyskiego pod nr
536 w dniu 09.02.1983 r. nr kartoteki 10.

Warto zobaczyæ
w ko�ciele �w. Franciszka

W roku 1615 (wg. starej kroniki) unosi³ siê w
�wiebodzicach okropny smród spalenizny i nie mo¿na
by³o znale�æ jego przyczyny. Przez nastêpne dwa lata
niezwyk³e  choroby (ale nie zaka�ne) nawiedzi³y miesz-
kañców miasta, z których wielu zmar³o.

W roku 1617 lato by³o bardzo gor¹ce i suche, co
spowodowa³o wyschniêcie rzeki Pe³cznica. Panowa³
wtedy wieli g³ód.

Okruchy historii
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Daniel Wojtucki

Kamienne krzy¿e
w �wiebodzicach
�redniowieczne prawo i zwyczaje surowo

traktowa³y osobê, która dopu�ci³a siê morderswa, na-
wet nieumy�lnego. Kara by³a jedna - �MIERÆ. W
odwecie dosiêga³a ona nawet krewnych bli¿szych lub
dalszych je¿eli sam winowajca nie by³ osi¹galny. Dla-
tego te¿ niekiedy wyniszcza³y siê ca³e rody.
Wprowadzenie odpowiedniego prawa zwyczajowego
mia³o z³agodziæ zaistnia³¹ sytuacjê. A jakim kosztem?
Osoba, która dopu�ci³a siê morderstwa mog³a liczyæ
na �wykupienie�, co ratowa³o jej ¿ycie. Zobowi¹zana
by³a zado�æuczyniæ rodzinie zabitego poprzez dope³-
nienie okre�lonych, zapisanych warunków ugodowych
zwanych �traktatami pokutnymi� (compositio). W³a-
�nie z tych dokumentów dowiadujemy siê dzi�, ¿e
zabójca by³ zobowi¹zany do ró¿nych �wiadczeñ na
rzecz rodziny poszkodowanego m.in.: ³o¿enie na utrzy-
manie dzieci i wdowy zabitego, pokrycie kosztów
pogrzebu i przewodu s¹dowego, zamówienie okre�lo-
nej liczby mszy zadusznych, odbycie pielgrzymki do
ówczesnych �wiêtych miejsc np.: Akwizgranu, Rzy-
mu, Jerozolimy itp. Ostatnim, niezwykle wa¿nym na-
kazem tego prawa by³o wystawienie w³asnorêcznie
wykonanego krzy¿a na miejscu pope³nionej zbrodni
lub innym wskazanym przez rodzinê zamordowane-
go. Mia³ on trwale upamiêtniaæ to tragiczne zaj�cie,
sk³aniaj¹c do modlitwy za duszê zabitego, a przede
wszystkim by³ dowodem odbytej pokuty.

Prawo to obowi¹zywa³o do 1532 roku, kiedy
to cesarz Karol V wprowadzi³ nowy kodeks karny,
tzw. Constitutio Criminalis Carolina. Wystawianie ka-
miennych krzy¿y straci³o w³a�ciwo�ci prawne, a wi-
nowajcê spotyka³a bardziej surowa kara.

Na obszarze dzisiejszego miasta �wiebodzice
zachowa³y siê do naszych czasów a¿ cztery kamienne

krzy¿e.
Pierwszy z

nich, wolno stoj¹cy na
skarpie po po³udnio-
wej stronie obwodni-
cy do Wa³brzycha
ko³o ogródków dzia³-
kowych, naprzeciwko

nowych bloków
mieszkalnych i sta-
cji benzynowej
CPN. Wykonany
ze zlepieñca, repre-
zentuje typ krzy¿a
³aciñskiego o wy-
miarach :
121x95x26 cm
(wysoko�æ x szero-
ko�æ x grubo�æ).
Znany by³ on ju¿
niemieckim bada-
czom, bo ju¿ w
1910 roku opisy-

wa³ go Paul Kutzer w swoim opracowaniu. A nawet
w 1939 roku w publikacji o zabytkach dawnego pra-
wa w powiecie �widnickim Theo Johannes Mann opie-
raj¹c siê na relacji by³ego w³a�ciciela pola, twierdzi³,
¿e krzy¿ wykopano podczas prac polowych, a tak¿e
znaleziono pod nim no¿yce do strzy¿enia owiec. Tra-
dycja chce aby ryte czêsto na krzy¿ach narzêdzia, np.:
miecze, siekiery, w³ócznie, kusze, no¿yce ... itp., by³y
przedmiotami, którymi dokonano morderstwa lub
symbolem profesji zabitego, np.: miecz-rycerz, no¿y-
ce-owczarz, itd. Niestety, nie zosta³o to dostatecznie
udowodnione przez badaczy. Prawdopodobnie przed
wkopaniem krzy¿a, wydobyte wcze�niej no¿yce za-
kopano na powrót pod nim. Trudno jest okre�liæ ile w
tym przekazie jest prawdy.

Tak¿e w Cierniach (dawniej oddzielna miej-
scowo�æ, niem. Zirlau) mo¿emy natkn¹æ siê na te in-
teresuj¹ce zabytki dawnego prawa.

Pierwszy z nich, wolnostoj¹cy w ogrodzie
domu nr 40, typy maltañskiego, bez rytów, zlepieniec
o wymiarach: 109x69x38 cm.

Drugi krzy¿, ko³o domu nr 93 jest chyba w
najgorszym stanie z wszystkich opisanych tutaj za-
bytków. Ob³amany, zapadniêty w ziemiê trzon, mimo
udanej próby naprawy w 1980 roku dzi� znów jest w
op³akanym stanie (z³amany). Sama górna czê�æ krzy-
¿a lekko maltañskiego, wykonana ze zlepieñca, mie-
rzy: 89x56x26 cm.

Trzeci krzy¿, wmurowany na lewo od wej�cia
na teren posesji nr 39, wykonany z piaskowca, typu
³aciñskiego, posiada wymiary: 74x54x? cm.

Oprócz opisanych tutaj zabytków, na terenie
dzisiejszej Pe³cznicy (obecnie tak¿e w³¹czonej do mia-
sta �wiebodzice) istnia³ kiedy� krzy¿. Mia³ siê on znaj-
dowaæ po lewej stronie drogi z zamku Ksi¹¿ do Pe³cz-
nicy, oko³o 250 metrów przed trzema stawami. Praw-
dopodobnie  w latach miêdzywojennych, poniewa¿ ju¿
w 1910 roku opisywany jest przez wspomnianego
Paula Kutzera jako rozbity na kawa³ki, zast¹piono go

Zaginiona kopia krzy¿a
w Pe³cznicy

                                    rys. Daniel Wojtucki

1
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kopi¹, która równie¿ dzi� uchodzi za za-
ginion¹. Zdjêcie i rysunek owej kopii
mo¿emy dzi� ogl¹daæ w zbiorach Mu-
zeum Okrêgowego w Wa³brzychu.
Umieszczono go na jednej z plansz wy-
konanych w latach trzydziestych XX
wieku, a opisuj¹cej krzy¿e by³ego po-
wiatu wa³brzyskiego.

Mo¿e kto� z Czytelników zna losy oryginal-
nego krzy¿a z Pe³cznicy lub jego dziewiêtnastowiecz-
nej repliki?

Wroc³aw, 12 kwietnia 2000 r.
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Zdjêcia wykona³ Daniel Wojtucki

1. Osiedle Sudeckie (21-V-1995r.)
2. Ciernie  - obok mostu (21-V-1995r.)
3. Ciernie - 39 (21-V-1995r.)
4. Ciernie - 40 (17-IV-1998r.)

T³umaczenie fragmentu �Chronik von
Freiburg Schl. 1220 - 1939� -
Anna Nahowska-Ksi¹¿ek

Za ³ o ¿ e n i e  �w i e bod z i c

i  o k r e s  wc z e s n y
Za czasów panowania cesarza
Walentego i jego wypraw w Su-
dety, których pierwsze prze³êcze
pokazuj¹ siê zaraz za �widnic¹, �l¹sk, a szczególnie na-
sza okolica, cieszy³y siê ju¿ w roku 370 p.n.e. powszech-
nym uznaniem.
Sylwetkê Boles³awa �mia³ego, który stoczy³ 47 bitew i
ok. roku 1109 wzniós³ w naszych okolicach wiele no-
wych twierdz, a tak¿e zdoby³ du¿o ju¿ istniej¹cych, mo¿-
na dok³adniej poznaæ �ledz¹c historiê �l¹ska.
Pó�niej nastêpuje w dziejach �l¹ska okres, o którym
niewiele wiadomo, gdy¿ nie opisuje go ¿aden z history-
ków. Jest to okres wype³niony wojnami, na skutek któ-
rych �l¹sk utraci³ wiele ziem. Tê oto epokê otwiera rok
1170 n.e. Wiadomo natomiast, ¿e a¿ do roku 1220 oko-
lice �wiebodzic by³y jeszcze terenem niezamieszka³ym.
Miasto istnia³o ju¿ wtedy, nie by³o za� murów obron-
nych je otaczaj¹cych. Swoj¹ nazwê �wiebodzice za-
wdziêczaj¹ rzekomo znajduj¹cemu siê wówczas nieda-
leko Bramy �widnickiej tzw. �niezale¿nemu zamkowi
warownemu� (�Frei-Burg�). Owa warownia by³a przy-
puszczalnie zamkiem letnim lub zamkiem ³owieckim
Ksi¹¿¹t �widnickich. Z kolei cztery ma³e domki po³o-

¿one w zau³ku zamkowym by³y zamieszkiwane przez
s³u¿bê ksi¹¿êc¹. Dlatego te¿ pierwsza czê�æ miasta nosi
obecnie nazwê zamku warownego, a pozosta³a- dzielni-
cy zamkowej.
Do tego czasu zd¹¿y³y równie¿ powstaæ miejscowo�ci
takie jak: Pe³cznica (Polsnitz), Zirlau i Mokrzeszów
(Kunzendorf). Pe³cznica uznawa³a ju¿ wtedy zwierzch-
nictwo zamku Ksi¹¿. Na temat historii za³o¿enia �wie-
bodzic wiemy niewiele, podobnie nieznane s¹ te¿ po-
cz¹tkowe losy miejscowo�ci wy¿ej wspomnianych, gdy¿
nie zachowa³y siê prawie ¿adne zapiski z tego okresu.
Po¿ary, grabie¿e i ignorancja przyczyni³y siê do zagi-
niêcia wiêkszo�ci dokumentów i pism lub te¿ uniemo¿-
liwi³y sporz¹dzanie zapisków. Pierwsza spisana historia
miasta posiada równie¿ wiele luk; dotyczy to te¿ innych
miast �l¹skich.
W tym czasie przyst¹piono do karczowania lasów i wy-
suszania bagien, na zamkach warownych zaczê³y po-
wstawaæ pierwsze pomieszczenia mieszkalne, budowa-
no miasta, które rozwija³y siê.
1168 r. - Ksi¹¿ê Boles³aw Kêdzierzawy wzniós³ na ska-
³ach zamek górski - Ksi¹¿, którego dodatkowe wzmoc-
nienie stanowi³y wysokie mury oraz teren poro�niêty
kolczastymi krzewami, który w pó�niejszym czasie prze-
kszta³cono w ogród. Dziêki temu zamek móg³ odeprzeæ
nawet najwiêksze oblê¿enie.
Jak donosi jedna z kronik, po przeciwnej stronie zamku
Ksi¹¿, na s¹siednim wzniesieniu zachowa³y siê do tam-
tego czasu szcz¹tki innego zamku s³u¿¹cego grabie¿-
com za schronienie.
1228 r. - Zirlau znalaz³o siê pod panowaniem hrabiego
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Pomys³, sk³ad i wykonanie: Adam Rubnikowicz (ze zbiorów w³asnych i udostêpnionych)
Stale wspó³pracuj¹: Boles³aw Kwiatkowski (zdjêcia), Edward Ha³da�.
Podziêkowania dla wszystkich którzy udostêpnili swoje zbiory.
Kontakt e-mail: adamr@pnet.pl    Tel. (kom) 0-602-380-483     Przedruk mo¿liwy po podaniu �ród³a

Ibramusa, który bezpo�rednio przyczyni³ siê do za³o¿e-
nia istniej¹cego do dzisiaj miejscowego ko�cio³a. We-
d³ug doniesieñ Zimmermanna hrabia Ibramus podaro-
wa³ owemu ko�cio³owi 2 ³any pola uprawnego. Praw-
dopodobnie ze wzglêdu na jego zbyt ma³¹ powierzchniê
ko�ció³ w Pe³cznicy Górnej zosta³ zamkniêty. Za to w
po³owie drogi ³¹cz¹cej obie miejscowo�ci wzniesiono
nowy ko�ció³, znajduj¹cy siê tam do dzi�.
1243 r. - Lenno �wiebodzickie sta³o siê w³asno�ci¹ Mer-
bota Czeterasa, którego brat Beczê Czeteras zamieszki-
wa³ zamek Zeis.
1238 r. - Pó³ korca ¿yta kosztowa³o w tych okolicach 4
grajcary, a robotnik zarabia³ pó³ grajcara dziennie.
1238 r.(niektóre �ród³a podaj¹ tu rok 1268)- Miejscowy
ko�ció³ otrzyma³ od papie¿a Bonifacego VIII pewne
dyspensy, które zapisane jeszcze na pergamonie zacho-
wa³y siê w oryginale.
1279 r. - Ksi¹¿ê Henryk podarowa³ miastu �wiebodzice
pastwisko, o czym informuje jeden z dokumentów spo-
rz¹dzonych w tym czasie w �widnicy. W tym czasie
�wiebodzice musia³y byæ ju¿ du¿ym miastem, bo w roku
1291 ksi¹¿ê Bolko Surowy przyst¹pi³ do budowy mu-
rów obronnych. Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e �wiebodzice
wtedy dopiero otrzyma³y swoj¹ nazwê, mianowicie od
znajduj¹cego siê w pobli¿u murów obronnych wolnej
warowni. Wed³ug innych miasto otrzyma³o j¹ ju¿ wcze-
�niej.

1301 r. -Biskup wroc³awski Jan ponownie przy³¹czy³
do ko�cio³a w �wiebodzicach ko�ció³ w Mokrzeszowie,
który to przez d³u¿szy okres czasu by³ od niego nieza-
le¿ny. Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e ko�ció³ w Mokrzeszo-
wie, na miejscu którego pocz¹tkowo znajdowa³a siê ka-
plica, jest jednym z najstarszych ko�cio³ów.
1337 r. - �wiebodzice otrzyma³y od ksiêcia Bolka II
swoje najwa¿niejsze przywileje. Na trzeci dzieñ po Nie-
dzieli Palmowej ksi¹¿ê podpisa³ dokument nadaj¹cy

�wiebodzicom prawa miejskie, w my�l których miasto
objê³o swym zasiêgiem obszar a¿ po Mokrzeszów oraz
po³owê wsi Pe³cznica. Od tej chwili jego mieszkañcom
wolno by³o sprzedawaæ wszelkiego rodzaju sukna,
odzie¿ i p³ótno.
Wtedy to równie¿ �wiebodzicom zosta³o nadane pra-
wo zwierzchnie nad miejscowo�ciami: Zirlau, Adels-
bach, Salzbrunn, Liebichau, Snobottendorf (Seitendorf)
i Mokrzeszów (Kunzendorf) oraz prawo do oficjalnej
sprzeda¿y piwa. Jednocze�nie w³a�ciciel kamienio³o-
mów w Salzbrunn, gdzie wy³amywane by³y z³omy na
kamieñ m³yñski, musia³ nadal pozostaæ mieszkañcem
�wiebodzic, co wiêcej: rozszerzyæ prowadzon¹ dzia³al-
no�æ na to miasto.
Przywileje, które otrzyma³y wtedy �wiebodzice, by³y
honorowane przez wiêkszo�æ pó�niejszych cesarzy nie-
mieckich, a¿ do Karola VII.
Mniej wiêcej w tym samym czasie ksi¹¿ê Imbramus
sprzeda³ Zirlau rodzinie von Wasserrabe. �wiadcz¹ o
tym listy ksi¹¿êce, gdzie wymienia siê nastêpuj¹ce oso-
by: w li�cie z 1346 i 1356 - pewn¹ Pecze Wasserrabe z
Zirlau, w li�cie z 1351 - osobê o imieniu Hemlin de
Zirla. Rodzina Wasserrabe z Zirlau zosta³a w roku 1369
kasztelanem w Dzier¿oniowie  (Reichenbach).
1359 r.- Ceny zbó¿ i ¿ywno�ci by³y bardzo korzystne:
pó³ korca ¿yta kosztowa³o w tych okolicach 2 grosze,
pó³ korca pszenicy- 3 grosze, pó³ korca owsa- l grosz,
za os³a trzeba by³o zap³aciæ l miejscowego guldena, za
krowê- 4 szylingi lubeckie, a za l mendel jaj- l feniga.
1363 r.- w³a�cicielem zamku Ksi¹¿ zosta³ ksi¹¿ê Bern-
hard von Zeditz.
l stycznia 1386 roku ksiê¿na Agnieszka wystawi³a do-
kument, z którego wynika, ¿e zamek Ksi¹¿ by³ w tym
czasie w³asno�ci¹ niejakiej  Ilsy von Parchwitz. Znaj-
duje siê tam nastêpuj¹ce zdanie: �Pani Ilse von Par-
chwitz, ¿ona Petera von Parchwitz, zrzeka siê jakich-
kolwiek praw do zamku Ksi¹¿ wraz z miastem �wiebo-
dzice na rzecz pana Behnisznica von Chuffingh, jego
spadkobierców naturalnych i lennych (por. � Zemplin,
Fürtenstein in der Vergangenheit und Gegenwart�, Wro-
c³aw 1838, str. 14).
A¿ do roku 1388 proboszczem w ko�ciele w �wiebo-
dzicach by³ pewien ks. Johannes. 1392 r. (niektóre �ró-
d³a podaj¹ tu r. 13 96) - Gubernatorem prowincji zosta³
Bêbnisz von Shussing, podgubernatorem za�-niejaki
Janko von Chotiemitz mieszkaj¹cy na zamku Ksi¹¿.
1400 r. -Ulrich von Chetritz osiedli³ siê na zamku ry-
cerskim Zeiskern, który zosta³ wzniesiony w miejsco-
wo�ci Adelsbach. Ulrich von Chetritz zmar³ w 1450 r.
w Adelsbachu, a pochowano go w Waldenburgu.
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1401 r.- Janko von Czetritz zakupi³ zamek Ksi¹¿ za cenê
1000 kop groszy praskich. Wie� Zirlau zakupi³ od pana
von Sachenkircha niejaki Gotshee Schoff, w tym samym
za� roku odsprzeda³ j¹ na rzecz zamku Ksi¹¿. Od tej
chwili Zirlau podlega³o zamkowi przez d³u¿szy okres
czasu.
1412 r.-ówczesny w³a�ciciel zamku w Ksi¹¿u, Janko

von Chotiemitz, podarowa³ na rzecz miejscowego szpi-
tala pewien las po³o¿ony niedaleko miejscowo�ci Sal-
zbrunn, jednocze�nie zwalniaj¹c szpital od p³acenia czyn-
szu wieczystego w wysoko�ci 6 groszy rocznie.
1427 r. -Husyci próbowali trzykrotnie wzi¹æ �wiebo-
dzice szturmem, ale za ka¿dym razem zostali odparci
przez jego walecznych mieszkañców. Ephraim Naso opi-
sa³ to w nastêpuj¹cy sposób:
�Po nieudanej trzeciej próbie ataku, znacznej stracie w
ludziach oraz �mierci porucznika Brenno w czasie sza-
lej¹cej burzy o�mieszeni i zhañbieni Husyci zaczêli siê
wycofywaæ. Nastêpnie kieruj¹c siê w stronê �widnicy
pustoszyli wszystko dooko³a. Naso za³¹czy³ do swoje-
go opisu jeszcze pewien wers po ³acinie: �In concor-
diam civium contra Hussitas ...�, co w dos³ownym t³u-
maczeniu znaczy: �Oszala³e wojsko napiera na mury
obronne miasta, wojowniczy t³um rozrzuca kule ogni-
ste, mieszkañcy stawiaj¹ mu opór, jedno�æ umacnia ich
si³ê, walka z tak odwa¿nymi lud�mi to zaszczyt. Os³a-
biony nieprzyjaciel zostaje sromotnie pokonany. Jedna
-wspólna rêka mo¿e dokonaæ wiêcej ni�li 1000 r¹k.
Obywatelska jedno�æ zbiera zwyciêskie laury.- Wszy-
scy ludzie zjednoczeni, niczym jeden obywatel.�
1429 r.- W tym roku Hanns Schellendorf pisze: � Ja,
Hanns Schellendorf, nak³adam na miasto �wiebodzice
oraz wsie: Pe³cznicê, Zirle i Salzborn obowi¹zek p³ace-

nia komornego na rêce mojej ¿ony, Anny, siostry Hansa
Gotschensa, osiad³ego w Greifensteinie w wysoko�ci 50
sztab groszy czeskich rocznie w przeliczeniu na walutê
polsk¹. 1440 r.- Hermami Czeteras, mieszkaj¹cy wtedy
na zamku Ksi¹¿, zamówi³ trzy msze �wiête za dusze
swoich ¿on, z których dwie zosta³y odprawione w tutaj
w �wiebodzicach, a jedna w Zirlau.
W tym samym roku w³a�ciciel zamku Ksi¹¿, ksi¹¿ê Karl
Kroschwitz ofiarowa³ ko�cio³owi w �wiebodzicach pie-
ni¹dze na budowê o³tarza przedstawiaj¹cego postaæ �w.
Alberta. 1442 r.- Proboszczem parafii w �wiebodzicach
by³ ksi¹dz Johann Hoffmann, który pe³ni³ równie¿ funk-
cjê proboszcza w ko�ciele w Rohnstocku. Wynika z tego,
¿e oba ko�cio³y tworzy³y wtedy jedn¹ parafiê.
1453 r.- Pó³ korca ¿yta kosztowa³o 7 groszy, pszenicy-
12, a kwarta wina- pó³ grajcara. 1468 r.- Hans Schellen-
dorf zostaje w³a�cicielem zamku Ksi¹¿. 1473 r.- Od dnia
�w. Jerzego a¿ do dnia �w. Marcina nie spad³a prawie
¿adna kropla deszczu...
1475 r.- W �wiêto Trzech Króli Król Maciej przyby³
pod bramy Ksi¹¿a, a¿eby rozprawiæ siê z grabie¿cami.
Jego atak zosta³ jednak odparty i musia³ siê on wycofaæ.
1480 r.- Schellendorf uderzy³ na �widnicê niszcz¹c jej
fortyfikacjê zewnêtrzn¹ zbudowan¹ w Liebichau.
1482 r. lub 1483- Zamek Ksi¹¿ zosta³ zdobyty sztur-
mem przez wojska wêgierskie i szeregi wojsk �l¹skich.
1487 r.- Mokrzeszów sta³ siê w tym roku w³asno�ci¹
niejakiego Hansa von Monau.

My�libórz, 3 czerwca 1999r.

Zdjêcie murów obronnych - dr Henryk Urbanik

Turystyczny szlak �wiebodzic
aneks do numeru 5 (31)

Dawny Pa³ac Miejski w parku, przed remontem i prze-
budow¹, w wyniku której dobudowano dodatkow¹ kon-
dygnacjê niszcz¹c jego proporcje i pierwotny charakter.

Zdjêcie z lat 80-tych udostêpni³ dr Henryk Urbanik

ul. Henryka Sienkiewicza
kolejne zdjêcie z przebudowy

Nieistniej¹cy budynek na rogu ul. Wiejskiej - Sienkie-
wicza. W czê�ci budynku po lewej stronie -  hotel �Pod
Zielonym Or³em�, w prawej �Rze�nictwo i sklep wêdli-
niarski�


