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Chronologia dziejów
2004
30 maja odby³y siê wybory burmistrza miasta. Blisko 5,5 tys. g³osów zdoby³ dotychczasowy Burmistrz
Miasta Jan Wysoczañski, podczas gdy drugi kandydat - Anna Zalewska otrzyma³a 1,9 tys. g³osów.

Œwiebodzickie zegary
Roczniak – nakrêcany raz
na 400 dni. Potocznie nazwano go roczniakiem, zaokr¹glaj¹c tê iloœæ dni do
roku. Wysokoœæ 30cm,
œrednica podstawy 18cm.
Zegar jest sygnowany zarówno na tarczy jak i na
werku.

Okruchy historii
Liczba mieszkañców w roku 1875:
w Œwiebodzicach – 7.821
w Cierniach – 1.985
w Pe³cznicy – 3.160
Liczba mieszkañców w roku 1880:
w Œwiebodzicach – 8.348
w Cierniach – 2.086
w Pe³cznicy – 3.374
Liczba mieszkañców w roku 1939:
w Œwiebodzicach – 9.306
w Cierniach – 2.008
w Pe³cznicy – 3.822
w Mokrzeszowie – 1.225
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Cyryla Ratajskiego
Rok 1992
Koniec maria¿u. „Rafio” tylko w Œwiebodzicach.
(Gazeta Robotnicza z dnia 8 stycznia)
Po kilkunastu latach sta³o siê to, co by³o do przewidzenia. Sklecony swego czasu na si³ê wielki kombinat przemys³u odzie¿owego w Wa³brzychu – „rafio”
musia³ siê rozpaœæ. Z pocz¹tkiem bie¿¹cego roku wydzieli³ siê z niego i usamodzielni³ zak³ad w Œwiebodzicach. Odzyska³ te¿, z zastrze¿eniem wy³¹cznoœci,
swoj¹ poprzedni¹ nazwê, któr¹ formowa³ ca³y kombinat. Rozpoczyna wiêc dzia³alnoœæ Zak³ad Przemys³u Odzie¿owego „Rafio” w Œwiebodzicach.
Molochy produkcyjne przechodz¹ ju¿ do historii. I
dobrze. Ma³e nie tyle jest piêkne, co umo¿liwia
wiêksz¹ operatywnoœæ, szybsze reagowanie na potrzeby rynku i rzucanie do sprzeda¿y krótkich serii.
Jednym s³owem pozwala byæ bli¿ej klienta. Zak³ad
w Œwiebodzicach poza stworzonymi obecnie mo¿liwoœciami ma ku temu odpowiednie warunki. S¹ to
w³aœciwa powierzchnia produkcyjna i dobry park
maszynowy. Na miejscu znajduj¹ siê magazyny i
zaplecze techniczne. Za³oga wraz z uczniami szko³y
przyzak³adowej liczy blisko 790 osób.
Ten zak³ad zapewnia 40% produkcji by³ego wa³brzyskiego „Rafio”. By³y to okrycia mêskie – kurtki i
p³aszcze. Obecnie planuje siê wzbogacenie asortymentu o okrycia mlodzie¿owe i damskie. Wielkoœæ
produkcji pozostanie na razie bez wiêkszych zmian,
ale póŸniej zadba siê o ró¿ne nowe rynki zbytu. Naturalnie gros okryæ wyekspediuje siê za granicê. Bêdzie siê szyæ okrycia na eksport z tkanin w³asnych i
powierzonych przez zagranicznych kontrahentów.
Kierunki – to Francja, RFN, Holandia, Stany Zjed-

Na widok le¿¹cego w kadzi kolegi, pospieszyli mu z
natychmiastow¹ pomoc¹ dwaj inni pracownicy – Jerzy W. i Marek G. Niestety, ludzki impuls solidarnoœci kosztowa³ pierwszego utratê ¿ycia, a drugiega zatrucie gazem. Stefan W. po trzech dniach pobytu w
szpitalu mimo wysi³ków lekarzy zmar³. Tak wiêc nie
przestrzeganie przepisów bhp kosztowa³o ¿ycie
dwóch ludzi.
Dzia³ fermentowni œwiebodzickiego browaru nie zosta³ zamkniêty, co œwiadczy³oby, ¿e przy utrzymaniu przepisów bhp nie dosz³oby do tej tragedii.
Dyrekcja WZP udzieli³a rodzinom ofiar niezbêdnej
pomocy.
Miedziane tablice w Œwiebodzicach. Gazeta Robotnicza z dnia 4 marca)
Od ubieg³ego roku odnawia siê elewacje budynków
w centrum Œwiebodzic. Nowe tynki otrzyma³y te¿
zabytkowy miejski ratusz i czêœæ bardziej zaniedbanych domów w Rynku. Zrobi³o siê tu od razu jaœniej
i ³adniej. Zadbano te¿ o now¹ oryginaln¹ numeracjê.
Na œcianach przy bramach pojawi³y siê lœni¹ce w
s³oñcu miedziane tablice z t³oczonymi numerami.
Zast¹pi³y one poprzednie ze zwyk³ej blachy pokrytej emali¹.
Mikulicz. (Trybuna Wa³brzyska z dat¹ 17-19 listopada)
Na œwiebodzickim cmentarzu pod samym murem
cmentarnym znajduje siê p³yta z napisem: MIKULICZ. ¯adnej innej informacji nie ma. Grób J. Mikulicza znanego polskiego lekarza urodzonego w 1850
r. i zmar³ego w 1905 r. odkryli w 1956 r. uczniowie
miejscowego gimanzjium im. Marii Konopnickiej.
Grono tych uczniów pod kierunkiem prof. Augustyna Radzika zaopiekowa³o siê opuszczon¹ mogi³¹.
Nasz czytelnik p. Andrzej Kroze ze Œwiebodzic zwróci³ nam uwagê, ¿e lapidarnoœæ napisu na p³ycie wynika³a z ostatniej woli zmar³ego, któr¹ nale¿a³o uszanowaæ. Tymczasem obok p³yty z napisem Mikulicz
urz¹dzono drugi grób, gdzie spoczywaj¹, jak wynika z napisu, nie tylko szcz¹tki znakomitego chirurga, lecz tak¿e jego ¿ony Marietty – Mikulicz – Radeckiej, urodzonej w 1853 r. i zmar³ej w 1937 r. Niezorientowany przechodzieñ mo¿e wysnuæ mylny
wniosek, ¿e ten drugi Mikulicz to ktoœ z rodziny, a
tym czasem chodzi o jedn¹ i t¹ sam¹ osobê. Œw. pamiêci dra Mikulicza cechowa³a skromnoœæ i pokora,
czemu da³ wyraz w swej ostatniej woli ¿ycz¹c sobie
taki a nie inny napis.

noczone, Arabia Saudyjska. Zaniedbany zosta³ rynek krajowy. Zdaniem dyrektora Henryka Kaczmarka istniej¹ spore mo¿liwoœci zbytu okryæ poza Dolnym Œl¹skiem, którego handel zosta³ rzeczywiœcie w
niewystarczaj¹cym stopniu nasycony. Poza tym zak³ad przez lata wyspecjalizowa³ siê w szyciu uniformów dla wojska, s³u¿b celnych, kolejarzy i in. Nie
chce naturalnie z takich zamówieñ rezygnowaæ. Oby
tylko by³o ich wiêcej ni¿ ostatnio.
„Rafio” w Œwiebodzicach ju¿ na pocz¹tku swojej
samodzielnej dzia³alnoœci wybiega w przysz³oœæ.
Chce nie tylko szyæ okrycia i je eksportowaæ, ale te¿
zamierza nawi¹zywaæ z zagranicznymi kontrahentami ró¿ne kontakty, œciœle na co dzieñ z nimi wspó³pracowaæ. Stworzy³oby to do utworzenia z czasem, i
to w niezbyt odleg³ej perspektywie, spó³ki typu joint-venture.
Œwiebodzickie „Rafio” mo¿e szyæ znacznie wiêcej
ni¿ do tej pory. Pozwala na to posiadana ju¿ teraz
baza materia³owa: powierzchnia produkcyjna i maszyny. Trzeba by³oby nieco zwiêkszyæ zatrudnienie.
A to, niestety, teraz nie by³oby wcale ³atwe. Czynione ju¿ w tym zakresie próby nie da³y pozytywnych
wyników. Mimo szalej¹cego, równie¿ w Œwiebodzicach, bezrobocia, ludzie wol¹ zasi³ki od sta³ej pracy.
Epidemia ¿ó³taczki. (S³owo Polskie z dat¹ 1-2 lutego)
Obserwowana od paru tygodni w Œwiebodzicach
zwiêkszona liczba zachoroñ na wirusowe zapalenie
w¹troby, w ostatnich kilku dniach znacznie wzros³a.
Wed³ug danych na wczoraj aktualnie hospitalizowanych jest 60 osób. Najwiêcej chorych, bo oko³o 50
przebywa na oddziale zakaŸnym szpitala w Œwidnicy, pozostali leczeni s¹ w szpitalu w Pieszycach.
W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ w³adze miasta zamknê³y 14 placówek handlowych, rozlewniê wód
mineralnych oraz targowisko miejskie. Prowadzone
s¹ intensywne badania w celu ustalenia Ÿród³a choroby. Wszystko wskazuje na to, ¿e jest ono w osiedlu Pe³cznica (najwiêcej zachorowañ w tym rejonie).
Podjêto te¿ dzia³ania prowadz¹ce do zast¹pienia dotychczasowych Ÿróde³ zaopatrzenia w wodê mieszkañców Pe³cznicy, na wypadek koniecznoœci zamkniêcia tych ujêæ.
Œmieræ w browarze. Trybuna Wa³brzyska z dat¹ 31
marca – 2 kwietnia)
Poruszenie mieszkañców Œwiebodzic wywo³a³ tragiczny wypadek w browarze Wroc³awskich Zak³adów Piwowarskich. 19 bm. pracuj¹cy od piêciu lat w
tamtejszym browarze 41 letni Stefan W. na stanowisku fermentatora zszed³ do kadzi o pojemnoœci 2 tys.
litrów w celu susuniêcia zalegaj¹cych na dnie dro¿d¿y
piwnych. Osoba ubezpieczaj¹ca go by³a w tym czasie w innym miejscu fermentowni. Wewn¹trz kadzi
Stefan W. uleg³ zatruciu wydzielaj¹cym siê z dro¿d¿y
dwutlenkiem wêgla.

Czy wi
esz, ¿e ...
wiesz,
Na dzieñ 31 grudnia 2003 liczba mieszkañców wynosi 23.667 osób.
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W 1785 roku w³aœcicielem Mokrzeszowa by³ Hans
Ernst von Gellhorn. Po œmierci ostatniego z rodu Fryderyka Wilhelma, w³aœciciela Górnego Mokrzeszowa, w 1834 roku siedziba w Dolnym Mokrzeszowie
przesz³a na w³asnoœæ rodu von Reder. Od 1856 roku
Mokrzeszów Dolny posiada³ Constans Reichs baron
von Jacobi Klöst, wkrótce po œlubie z pani¹ Websky
z domu Kramsta. W 1876 w³aœcicielem jest Constantin Josef Victor von Jacobi Klöst; ok. 1880 r. maj¹tek
przeszed³ w posiadanie Zakonu Kawalerów Maltañskich, którego pe³nomocnikiem zosta³ hr. von Praschma von Falkenberg. Wówczas przez zakon zosta³
wzniesiony budynek szpitala wraz z kaplic¹, który
mia³ s³u¿yæ jako dom opieki. Po 1909 roku zakon
opuœci³ siedzibê.
Historia dóbr w Górnym Mokrzeszowie nie jest dok³adnie znana. Wiadomo, ¿e w po³owie XVIII wieku
istnia³a okaza³a siedziba przedstawiona na rycinie
Wernhera z 1748 roku z widoczn¹ w oddali panoram¹ Œwidnicy.
W 1870 roku maj¹tek nale¿a³ do Hugona Baucke, w
1873 roku do Hansa Heinricha XI ksiêcia von Pless
z Pszczyny, dzier¿awc¹ by³ nadal Hugo Baucke. od
1891 czêœci Górna i Œrednia Mokrzeszowa stanowi³y wspólne dobro i w 1898 roku wchodzi³y w sk³ad
posiad³oœci Ksi¹¿a.
W 1912 roku Mokrzeszów Dolny, Górny i Œredni by³
w³asnoœci¹ Jana Henryka XV von Hochberg z Ksi¹¿a. Maj¹tek znalaz³ siê wraz z innymi dobrami w
Christinenhof w Szprotawie, wchodz¹c w sk³ad Wolnego Pañstwa Stanowego Ksi¹¿, które istnia³o do

Kronika
Mokrzeszów
Dawne nazwy miejscowoœci: Gunzendorff - 1337 r., Czunczendorff
in montibus, Kunzendorf (Nieder
u. Ober).
Historia wsi:
Koœció³ filialny p.w. Œw. Jadwigi - Kapelle wzmiankowany by³ po raz pierwszy w
1268 roku jako filialny koœcio³a w Pe³cznicy. Budowla obecna wzniesiona zosta³a w XIV wieku, restaurowana na prze³omie XIX i
XX wieku, remontowana w 1965 roku. Koœció³ jest
murowany z kamienia, jednonawowy, z prostok¹tnym prezbiterium, od po³udnia dostawiona zosta³a
kwadratowa wie¿a, w wy¿szych kondygnacjach przechodz¹ca w oœmiobok, kryta he³mem; budowla w ca³oœci kryta jest sklepieniem sieciowym (nawi¹zuj¹cym do sklepienia fary w Œwidnicy - data w chórze
1517 r. podana w inwentarzu Lutscha mo¿e odnosiæ
siê do przesklepienia budowli). Fasada zachodnia
zwieñczona póŸnogotyckim szczytem sterczynowym.
We wnêtrzu koœcio³a najcenniejszym zabytkiem jest
drewniana polichromowa gotycka rzeŸba Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem z roku 1430. Znajduje siê tam
równie¿ piêæ figuralnych nagrobków rycerskich z lat
1565-1663.
Wieœ wzmiankowana by³a w 1346 roku jako dobro
rycerskie. Mokrzeszów w swych obecnych granicach
by³ wsi¹ dwudzieln¹, zwi¹zan¹ z dwoma oœrodkami
dóbr w Dolnym i Górnym Mokrzeszowie.
Historia dóbr w Dolnym Mokrzeszowie:
W 1487 roku wieœ nale¿a³a do Hansa von Monau,
który w 1488 roku cedowa³ Mokrzeszów wraz z innymi dobrami na kuzynów Hansa i Wenzla, synów
Wenzla von Monau. W 1499 roku maj¹tek nale¿a³
do Johanna von Monau. w 1504 roku w³aœcicielem
by³ Heinze von Reder, w 1518 roku Hans von Reder.
Od 1548 roku wieœ stanowi³a w³asnoœæ rodu von
Gellhorn. W tym roku wymieniany jest Leonhard von
Gellhorn aun Psiederwitz, w latach 1568-1576 jego
syn Hans von Gellhorn, w 1619 roku Joachim von
Gellhorn, w 1621 roku bracia Leonhard i George von
Gellhorn, w 1656 roku Heinrich von Gellhorn.
16 maja 1761 roku, podczas wojny siedmioletniej,
król pruski Fryderyk II urz¹dzi³ w pa³acu swoj¹ kwaterê, w której przebywa³ w drugiej po³owie maja.
Ówczesny w³aœciciel margrabia Carl zamieszka³ w
domu szko³y katolickiej. Przekazywana jest informacja, jakoby l czerwca Fryderyk II mia³ trzymaæ do
chrztu dziecko ówczesnego w³aœciciela maj¹tku oraz
w tym samym dniu przyj¹æ w siedzibie ambasadora
tureckiego.
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dowy zosta³a uwieczniona na litografii z albumu
Dunckera. Zabudowania gospodarcze i oficyny
mieszkalne usytuowane s¹ symetrycznie po wschodniej i zachodniej stronie dziedziñca. Na osi za³o¿enia usytuowana jest budowla pa³acowa. Od po³udnia
do pa³acu przylega za³o¿ony na regularnym, prostok¹tnym kszta³cie park otoczony murem z centraln¹
polan¹, czytelnym do dziœ regularnym uk³adem œcie¿ek oraz cennymi nasadzeniami. Park móg³ zostaæ
za³o¿ony w koñcu wieku XVIII lub na pocz¹tku XIX
w. Na litografii z albumu Dunckera widoczny jest
równie¿ znajduj¹cy siê na terenie parku budynek
oran¿erii.
Szpital zakonu kawalerów maltañskich prowincji œl¹skiej mieœci³ siê w budynku wzniesionym w latach
1860-1880 roku na rzucie wyd³u¿onego prostok¹ta,
którego elewacje licowane dwukolorow¹ ceg³¹, krytym dachem czterospadowym. Kaplica po³¹czona od
zachodu z g³ównym budynkiem zosta³a spalona.
Za³o¿enie pozbawione jest obecnie u¿ytkownika.
Monumentalny budynek szpitala zakonu kawalerów
maltañskich usytuowany jest na wysokiej skarpie
przy skrzy¿owaniu drogi Œwidnica-Œwiebodzice, po
jej po³udniowej stronie, z drog¹ lokaln¹. Skarpa
wzmocniona jest od wschodu i od po³udnia murem
oporowym. Teren przy szpitalny zajmuje parcelê wydzielon¹ z maj¹tku. Budynek szpitala stanowi istotn¹
dominantê krajobrazow¹ i architektoniczn¹.
Zabudowa zagrodowa Dolnego Mokrzeszowa jest
wyraŸnie znaczniejsza od czêœci Górnej, bogatsze s¹
obejœcia, okazalsza architektura, wiêksze dzia³ki siedliskowe i zabudowa dawniej kmiecych zagród. W
œrodkowej czêœci wyodrêbnione jest wyd³u¿one nawsie. Przy wjeŸdzie do wsi od pó³nocy droga obsadzona zosta³a lipami. Równie¿ lipowe nasadzenie na
po³udniu tej czêœci miejscowoœci (przy domu 33)
posiada charakter skweru.
W po³udniowej czêœci miejscowoœci znajduje siê zespó³ folwarczny w³aœcicieli Górnego Mokrzeszowa.
Pa³ac zamyka³ od po³udnia czworoboczny dziedziniec folwarczny. Budynek pa³acu mo¿e mieæ siedemnastowieczn¹ metrykê, rozbudowany zosta³ w latach
60. XIX wieku. Pa³ac pierwotnie za³o¿ony by³ na
planie litery „L”, obecnie na planie prostok¹ta, kryty
dachem p³askim, o bezstylowej architekturze. Zabudowa gospodarcza pochodzi z okresu przebudowy
pa³acu - na jednym z budynków obok inicja³ów FWT
znajduje siê data 1864. Wjazd na dziedziniec wiód³
przez bramny budynek gospodarczy. Z dziedziñca
zespo³u rozci¹ga siê widok ma wieœ, widoczna jest
w oddali panorama Œwidnicy. Za pa³acem, od strony
po³udniowej przylega³ niewielki park. Zabudowa
Górnego Mokrzeszowa jest wyraŸnie ubo¿sza.
W granicach administracyjnych Mokrzeszowa, na
po³udnie od zespo³u dworu maj¹tku Górnego znajduje siê malowniczo po³o¿one tzw. Jezioro Daisy.

pocz¹tków 1939 roku.
W 1576 roku Mokrzeszów liczy³ 54 zagrody ch³opskie. Dolny Mokrzeszów od 1743 roku przy koœciele posiada³ ewangelick¹ szko³ê, dom parafialny. W
1785 roku czêœæ Dolna liczy³a 21 kmieci, 4 zagrodników, 28 cha³upników. W 1830 roku istnia³o we wsi
wolne so³ectwo, do dominium nale¿a³a cegielnia, w
1845 roku we wsi by³o 6 warsztatów tkackich. Górny Mokrzeszów w 1785 roku liczy³ 21 kmieci, 6 zagrodników, 46 cha³upników; w miejscowoœci istnia³a szko³a, m³yn wodny i wiatrak, w 1830 roku dwa
wiatraki i wapiennik, w 1845 roku 21 warsztatów
tkackich.
Uk³ad przestrzenny wsi:
W Mokrzeszowie zachowany jest historycznie
ukszta³towany uk³ad urbanistyczny miejscowoœci z
podzia³em na czêœæ górn¹ i doln¹.
Koœció³ usytuowany jest w centrum zabudowañ wsi,
na wzniesieniu terenu, po pó³nocnej stronie drogi
Wroc³aw - Œwiebodzice, w obszarze dawnego Dolnego Mokrzeszowa. Wokó³ koœcio³a za³o¿ony zosta³
cmentarz - dawna czêœæ o owalnym obrysie, nowsza
czynna na planie zbli¿onym do trapezu. Starsz¹ czêœæ
cmentarza otacza rzêdowe nasadzenie lipowe, krzy¿uj¹ce siê aleje lipowe wyznaczaj¹ podzia³ na kwatery nowszej czêœci cmentarza.
Po po³udniowej stronie drogi Wroc³aw - Œwiebodzice rozci¹ga siê rozleg³e za³o¿enie pa³acowo-parkowe. Zespó³ stanowi³ niegdyœ rezydencjê w³aœcicieli
Dolnego Mokrzeszowa rodu von Gellhorn. Wspó³czesny charakter i parametry drogi Œwidnica-Wa³brzych spowodowa³y zak³ócenie spójnego zespo³u
pa³acu z za³o¿eniem koœcielnym i wsi¹, zmieniaj¹c
historyczne relacje funkcjonalne i przestrzenne. Zespó³ za³o¿ony zosta³ na planie regularnym zbli¿onym
do prostok¹ta. Zachowany jest dawny, osiowy uk³ad
przestrzenny, nawi¹zuj¹cy do barokowych za³o¿eñ
pa³acowych enire cour etjardin. Do pa³acu od drogi
wiedzie aleja kasztanowców. Rezydencja wzniesiona zosta³a po po³owie XIX wieku na starszych, prawdopodobnie z prze³omu XVII i XVIII wieku fundamentach, przebudowana w latach 60. XX wieku.
Obecny budynek wzniesiony zosta³ na planie
prostok¹ta, z ryzalitem na osi fasady,
dwukondygnacyjny z u¿ytkowym
poddaszem, kryty
dachem p³askim.
Sylwetka budowli
z wystrojem elewacji utraconym
w czasie XX
wiecznej przebu-
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nicz¹ produkcji czeskiej typu „Rotus”, która umo¿liwia rozlanie ok. 500 hl piwa na jednej zmianie. W
kwietniu 1992 roku uruchomiono nowoczesny pasteryzator sterowany elektronicznie oraz zmodernizowano dachy (prze³o¿enie) z zainstalowaniem klimatyzacji. W tym czasie browar warzy dwa gatunki
piwa butelkowego: „Ksi¹¿” – jasne pe³ne 12,50 Blg i
„Ksi¹¿ – Ekstra” – jasne pe³ne 11,30 Blg. Wtedy te¿
postanowiono wprowadziæ na rynek równie¿ nowy
gatunek piwa „Ksi¹¿ – Pils” o zawartoœci 10,40 Blg,
„Wszystko po to – jak mówi³ ówczesny dyrektor browaru Wiktor Szyd³owski – aby ci, którzy zasmakowali ju¿ naszego wyrobu mogli równie¿ w okresie
upa³ów napiæ siê piwa l¿ejszego, jakim bêdzie „Ksi¹¿
– Pils”. Piwo bowiem dzisiaj wdar³o siê przebojem
na rynek konsumencki, który domaga siê coraz to
nowych gatunków”.
W tym czasie wodê do warzenia piwa browar czerpa³ z w³asnych ujêæ, s³ód z w³asnej s³odowni, chmiel od okolicznych rolników, a dro¿d¿e z
Browaru Piastowskiego.
Piwo ze Œwiebodzic znane by³o w ca³ej Polsce i utrzymywa³o siê nawet na tak zamkniêtym rynku, jakim jest Górny Œl¹sk. Równie¿ w 1992 r. browar w Œwiebodzicach zacz¹³ rozlewaæ do butelek
piwo z browaru zakrzowskiego we Wroc³awiu, które
sprzedawane jako „Derby – Pils” równie¿ zyska³o
spore grono konsumentów.
Œwiebodzicki browar zakoñczy³ swoj¹ produkcjê w 2003 roku, w marcu 2004 roku zosta³y wywiezione wszystkie urz¹dzenia, które zmieœci³y siê
na piêciu rosyjskich TIR-ach (prawdopodobnie odkupi³ je Rosjanin), i tak zakoñczy³a siê bogata historia tego zak³adu. Czy¿by na zawsze?
Na marginesie nale¿y wspomnieæ, co sta³o
siê z przedwojennym w³aœcicielem browaru. Otó¿,
Albrecht Haselbach, czuj¹c po przegranej bitwie stalingradzkiej, ¿e ca³a wojna jest ju¿ przegrana, wys³a³
wszystkie swoje najcenniejsze rzeczy do Bawarii,
gdzie mia³ kilku zaprzyjaŸnionych producentów
chmielu. Po zakoñczeniu wojny pojecha³ do owych
rolników i odebra³ swój maj¹tek, który wykorzysta³
jako kapita³ startowy w RFN. Koniec wojny nie oznacza³ bynajmniej koñca „Brauerei Haselbach”. Podczas gdy jego browary na terenie Œl¹ska by³y przejmowane przez nowe Pañstwo Polskie, Albrecht Haselbach zaczyna³ warzyæ piwo w swej nowej, bawarskiej ojczyŸnie. Zak³ad o nazwie „Brauerei Haselbach” warzy³ piwo w Monachium, w dzielnicy Riem
do 1968 roku. W ostatnich latach swego istnienia
produkowa³ piwo dla znanego na ca³ym œwiecie koncernu „Löwenbräu München“. Potomkowie Haselbachów mieszkaj¹ w Monachium do dziœ.
Browaru nie posiadaj¹ ju¿ od 1968 roku.

Za³o¿enie powsta³o dla ¿ony Jana Henryka XV Hochberga, ksiêcia pszczyñskiego w³aœciciela Ksi¹¿a Marii Teresy zwanej Daisy, ksiê¿nej Pszczyñskiej z
domu Cornwallis-West z rodu de la Warr, urodzonej
na zamku Ruthin w Walii.
Tabelaryczne zestawienie danych statystycznych:

Br
owar Œwiebo
dzi
ce
Bro
Œwiebodzi
dzice
Browar Œwiebodzice zosta³ za³o¿ony w 1880
roku przez Roberta Seidla. Oko³o 1900 roku jest to
browar miejski i nosi nazwê „Stadt Brauerei Freiburg”. Od 29 lipca 1909 roku nosi nazwê „Vereingte Freiburger Brauereien (G.m.b.H.) zu Freiburg in
Schl. a jego w³aœcicielem jest Theodor Mark. Od roku
1922, kiedy browar ten zakupili Haselbachowie z
Namys³owa, nosi³ on nazwê „Brauerei A. Haselbach,
Abt Freiburg i/Schl.”. Zatrudnia³ 54 pracowników i
produkowa³ rocznie oko³o 20 tys. hl piwa, za którego jakoœæ odpowiedzialny by³ mistrz piwowarski Albert Martinek. Po wojnie browar zosta³ przejêty przez
Armiê Czerwon¹. Roczna produkcja tego browaru
zamyka³a siê wtedy w granicach 30 – 50 hl. (piwo
12,50 Blg) By³o to tylko piwo beczkowe.
W 1952 roku browar zosta³ przejêty od Rosjan przez
powsta³e w tym czasie Przedsiêbiorstwo Piwowarskie
z siedzib¹ w Wa³brzychu. Po rozwi¹zaniu tej struktury w latach siedemdziesi¹tych browar przejê³y Zak³ady Piwowarskie we Wroc³awiu. W tamtym okresie browar znany by³ z warzenia takich piw jak:
„Œwidnickie”, „Eksport – Specjal”, „Karkonoskie”.
Lata osiemdziesi¹te – to ca³kowita modernizacja zak³adu. Przebudowano wtedy m.in. fermentowniê,
warzelniê, maszynowniê. W parze z przebudow¹ sz³a
równie¿ modernizacja parku maszynowego. Wtedy
to w³aœnie zainstalowano nowoczesn¹ liniê rozlew-
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„Œwiebodzice - Dzieje Miasta” - Adam Rubnikowicz
Korekta: Robert Sysa. Stale wspó³pracuj¹: Boles³aw Kwiatkowski, Edward Ha³daœ, Daniel Wojtucki,
Wojciech Orzel, Ró¿a Stolarczyk, Maria Palichleb, Marek Miko³ajczak.
Podziêkowania dla wszystkich, którzy udostêpnili swoje zbiory.
Kontakt e-mail: adamr@pnet.pl Tel. (kom) 0-602-380-483 Przedruk mo¿liwy po podaniu Ÿród³a
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