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Dzieje �wiebodzic
od stuleci nieroze-
rwalnie zwi¹zane
by³y z zamkiem
Ksi¹¿ (Niemcy po-
wszechnie u¿ywali
nazwy ��wiebodzice
obok Ksi¹¿a�) dla-
tego warto znaæ
choæ cz¹stkê ta-
jemniczych wyda-
rzeñ  jakie rozgry-
wa³y siê w nim sa-
mym i jego okolicy  w
obecnym stuleciu. Czê�æ II

1993
1 stycznia zmieniono nazwy ulic (Uchwa³ê w tej spra-
wie Rada Miejska podjê³a w roku 1991- 30 wrze-
�nia � nr uchwa³y 111/XXX/91) W proponowanej
zmianie ulica Waryñskiego mia³a nosiæ nazwê ul.
Ksiêdza Jerzego Popie³uszki, jednak w roku 1992
uchwa³¹ nr 172/XVII/92 Rada Miejska zmieni³a ten
zamiar nadaj¹c ulicy nazwê Stawowa.
Wykonano prace remontowe w szpitalu na kwotê
1.700 mln.z³, doprowadzono ruroci¹g gazu, zakupio-
no aparaturê medyczn¹ i laboratoryjn¹ (ruroci¹g 400
mln. z³, aparatura 1.300 mln. z³.) Prace rozpoczêto
w roku 1991.
W marcu  powsta³ Krêglarski Klub Sportowy �Su-
dety�.
�wiebodziczanin Mariusz Cie�liñski w plebiscycie
gazet �S³owo Polskie� i �Przegl¹d Sportowy� upla-
sowa³ siê w pierwszej 10-ce najlepszych sportow-
ców Dolnego Sl¹ska.
Zatrudnienie w mie�cie kszta³tuje siê na poziomie
8.600 osób i od 1990 roku spad³o a¿ o 30%.
1-3 maja odby³ siê Pierwszy Festyn Fundacji Potrze-
buj¹cym.
18-25 kwietnia dekanat �wiebodzicki nawiedzi³a ko-
pia cudownego obrazu Matki Boskiej Czêstochow-
skiej.
Aktualnie czynnych jest w mie-
�cie 3.200 telefonów, 30 km.
sieci gazowej. Na terenie mia-
sta znajduje siê 6 cmentarzy, w
tym : komunalny o powierzch-
ni 8 ha, ¿ydowski o powierzch-
ni 0,7 ha (oba przy ul. Wa³brzy-
skiej), komunalny przy ul. Ka-
miennogórskiej o powierzchni
9,5 ha, wyznaniowe: przy para-
fii �w. Franciszka z Asy¿u i pa-
rafii NMP Królowej Polski w
Cierniach oraz Sióstr Szkolnych
De Notre Dame przy ul. Mic-
kiewicza w parku.

Niektórzy twierdz¹, ¿e Niemcy tak rozbu-
dowywali podziemia, aby byæ przygotowanym na
atak atomowy. Jak grube musia³y by byæ mury ? Od
czasów wojny kilkakrotnie próbowano penetrowaæ
co ciekawsze zakamarki podziemi. S¹ miejsca w �cia-
nach gdzie wiert³o ³amie siê na g³êboko�ci pó³tora
metra. Podziemie zamku schronem atomowym ?
Czemu nie, je¿eli tutaj w³a�nie swoj¹ kwaterê mia³
mieæ Hitler.

Przy jednym z pomieszczeñ, gdzie mia³ za-
mieszkaæ Führer zamontowano windê, któr¹ szybko
mo¿na by³o siê przemie�ciæ do podziemi. Z tarasu
wydr¹¿ono kolejne doj�cie do wind, które by³o chro-
nione przez wartowniê z karabinem maszynowym.
Dzisiaj mog¹ je ju¿ ogl¹daæ tury�ci. Widaæ tam te¿
zarys planowanej klatki schodowej maj¹cej po³¹czyæ
to doj�cie z zamkiem.

Pod dziedziñcem znajduje siê w³a�ciwy sys-
tem sztolni, posiadaj¹cy cztery wloty i wed³ug
kierownika z Organizacji TODT przewidzia-
ny dla Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu.
Ten obiekt jest obetonowany i prawie wykoñ-
czony. D³ugo�æ sztolni wynosi razem 950 me-
trów, a powierzchnia 3.200 metrów kwadrato-
wych.

Wed³ug g³ównego raportu o stanie kwater
g³ównych Hitlera z po³owy 1944 roku, Ksi¹¿
mia³ byæ gotowy do zakwaterowania w grud-
niu 1944 roku. Z raportu tego wynika tak¿e, ¿e
zamierzano tu zainstalowaæ centralê telekomu-
nikacyjn¹. Mia³a ona posiadaæ lampowe ³¹cz-
nice z trzystu liniami i stu numerami kierun-
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kowymi oraz dalekopis z trzydziestoma liniami. Dla
specjalnych poci¹gów Hitlera przygotowywano od-
porny na bomby schron w tunelu ko³o Jedliny �Zdro-
ju.

Z niektórych relacji wynika, ¿e pod koniec
wojny do Ksi¹¿a trafia³y transporty z Sudetów Za-
chodnich a tak¿e z Drezna i Lipska. Mia³y zostaæ
ukryte w podziemiach zamku, a tak¿e w sztolniach

Walimia. Co zawiera³y te transporty ? Byæ mo¿e w
podziemiach z³o¿ono depozyty niemieckiej ludno-
�ci cywilnej z okrêgu wa³brzyskiego. W jaki sposób
te transporty dostawa³y siê do zamku ? Pan Tadeusz
S³owikowski twierdzi, ¿e prawie rozwi¹za³ tê zagad-
kê.

9 maja 1945 roku Rosjanie byli ju¿ w Wa³-
brzychu. Kilka tygodni przedtem ze �wiebodzic od-
jecha³ specjalny, opancerzony poci¹g. Mia³ siê sk³a-
daæ z jednego wagonu osobowego i dwóch obitych
blach¹ wagonów towarowych. Mimo, ¿e ca³a linia
by³a zelektryfikowana, sk³ad ci¹gnê³y dwie lokomo-
tywy spalinowe. Nie wiadomo, co z³o¿ono w wago-
nach, mo¿e depozyty miejscowej ludno�ci, mo¿e
dokumenty lub broñ. Cokolwiek by to nie by³o, zo-
sta³o dobrze zabezpieczone.

Poci¹g ruszy³ leniwie z dworca. Jecha³ w kie-
runku Wa³brzycha, jednak nigdy siê tam
nie pojawi³. Nie dotar³ nawet do najbli¿-
szej stacji na tej linii, do Szczawienka.
Rozp³yn¹³ siê w powietrzu gdzie� na
trasie miêdzy �wiebodzicami a Szcza-
wienkiem, prawdopodobnie oko³o
trzech kilometrów za miastem, z które-
go wyruszy³ i mniej wiêcej na sze�æ-
dziesi¹tym pierwszym kilometrze tra-
sy Wroc³aw � Wa³brzych.

Z relacji �wiadków wynika, ¿e
Niemcy planowali doprowadziæ do
zamku Ksi¹¿ liniê kolejow¹, któr¹ po-
ci¹gi wje¿d¿a³yby do wnêtrza góry.
Taka linia musia³a byæ konieczno�ci¹,

skoro w rezydencji mia³ zamieszkaæ Hitler. Musia³
przecie¿ przemieszczaæ siê szybko i niepostrze¿enie.
Linia kolejowa nie mog³a byæ tak¿e widoczna z po-
wietrza. Poza tym w podziemiach zamku znajduje
siê wykuta w skale hala, która przypomina nieco pe-
ron kolejowego dworca. A skoro mia³ byæ dworzec
to musia³y byæ i tory. A jak uczyniæ tory niewidocz-
nymi? Trzeba je po³o¿yæ pod ziemi¹.

Pan Tadeusz S³owikowski (Wa³-
brzyszanin, pracuj¹cy w kopalniach wa³-
brzyskich od 1955 r., który zetkn¹³ siê
ju¿ w tamtych latach z tajemnic¹ Ksi¹za
i zajmuj¹cy siê jej rozwi¹zaniem do dzi�)
twierdzi, ¿e wie, gdzie nale¿y szukaæ
zaginionego poci¹gu.

- Zamaskowany tunel do którego
wjecha³ poci¹g znajduje siê dok³adnie na
61 kilometrze linii Wroc³aw � Wa³brzych
� opowiada � W tym miejscu, na g³ównej
trasie znajdowa³ siê rozjazd i rozpoczyna³
boczny tor prowadz¹cy do tunelu. Tunel
prowadzi³ a¿ do podziemi Ksi¹¿a.

Dlaczego  w³a�nie w tym miejscu?
W do�æ w¹skim w¹wozie o dosyæ stromych zboczach
by³o do�æ miejsca, tam te¿ tor szlaku g³ównego od-
bija nieco w lewo i daje mo¿liwo�æ poprowadzenia
bocznicy. Pan S³owikowski uwa¿a, ¿e Hitlerowcy za-
maskowali wjazd do tunelu. Wzgórze na sze�ædzie-
si¹tym pierwszym kilometrze wygl¹da jakby by³o
usypane sztucznie z prawej strony torów, drzewa s¹
w tym miejscu znacznie m³odsze ni¿ pozosta³e.

- Tunel, którym poprowadzono tory biegnie
prawdopodobnie z poziomu 325 do 350. Ale jedna
linia to za ma³o. Musia³ byæ jeszcze dodatkowy tu-
nel. Moim zdaniem � mówi Pan S³owikowski � szed³
z poziomu 375 na poziom 350. Czyli pierwszy nieco
w górê, drugi w dó³. Potem zbiega³y siê w jednym
miejscu tworz¹c podziemny dworzec. Tam w³a�nie
mo¿e staæ poci¹g.

Opowie�ci o zamaskowanym tunelu potwier-

Niedokoñczona �Hala Rozwidlenia�

Ponad 100 -metrowy ci¹g hal
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Warto zobaczyæ

dzi³y siê w realcjach �wiadków. Po cyklu artyku³ów
o Ksi¹zu Zbigniewa Zaleskiego w �Trybunie Wa³-
brzyskiej� zg³osi³y siê dwie panie (mieszkanki �wie-
bodzic), które w 1947 roku widzia³y wej�cie do tu-
nelu. Dziewczêta nigdy nie zapuszcza³y siê daleko,
pamiêta³y jednak, ¿e do wnêtrza prowadzi³y tory, a
w �rodku nawet w maju utrzymywa³ siê �nieg.

Kto zasypa³ tunel? Niemcy, Rosjanie czy ju¿
Polacy? Dlaczego nie ma �wiadków, którzy je¿d¿¹c
w czasie wojny na trasie �wiebodzice � Wa³brzych
widzieliby bocznicê? Co ukryte zosta³o w zasypa-
nym poci¹gu?

S³owikowski mówi, ¿e sk³ad wióz³ du¿¹ licz-
bê �rodków truj¹cych, niebezpiecznych tak dla lu-
dzi, jak i dla ca³ego �rodowiska. Od czasu, kiedy za-
maskowano poci¹g, minê³o wiele lat. Puszki z ga-
zem mog¹ zacz¹æ korodowaæ. Ci¹gle jednak brak
�rodków, ¿eby sprawdziæ teoriê pana Tadeusza. Kto
wie co mo¿e znajdowaæ siê w poci¹gu oprócz ga-
zów. Czy w podziemiach zosta³y zw³oki ludzi, któ-
rzy na zawsze zabrali ze sob¹ tajemnicê niedu¿ego
sk³adu? Mo¿e wiedzieli te¿ co� o badaniach prze-
prowadzanych w podziemiach zamku?

Z pewno�ci¹ Ksi¹¿ po³¹czony by³ podziem-
nymi tunelami z ca³¹ okolic¹. Jedno z takich przej�æ
by³o dro¿ne jeszcze oko³o piêtna�cie lat temu. Tunel
wiód³ z zamku do browaru w �wiebodzicach. Kiedy
zaczêto budowaæ obwodnicê, czê�æ przej�cia po pro-
stu zasypano. Nadal jednak dostêpne jest wej�cie do
pierwszej czê�ci tunelu. Skoro komu� chcia³o siê
budowaæ podziemn¹ drogê, prawdopodobnie do
szybkiego przenoszenia piwa, to czy trudno�ci¹ by³o
wydr¹¿enie innych tuneli?

Na postawione powy¿ej teorie  trzeba braæ
poprawkê. ¯adna z tych hipotez nie zosta³a jeszcze
potwierdzona w stu procentach. Pewnikiem s¹ jedy-
nie znane dwa zespo³y podziemnych, ca³kowicie obe-
tonowanych wyrobisk pod zamkiem. Badania wy-
konane w latach osiemdziesi¹tych przez wa³brzysk¹
prokuraturê nie wykaza³y istnienia innych, niedostêp-
nych pomieszczeñ. �wiadkowie twierdz¹ co inne-
go... Sam Tadeusz S³owikowski znalaz³ na planie
ma³y �pokoik� pod jednym z szybów windowych.
Czy uda siê tam dostaæ?

W ca³ej powy¿szej sprawie jedno jest pew-
ne. Cokolwiek by pod zamkiem Ksi¹¿ nie planowa-
no, to zamierzenie to nie zosta³o do koñca zrealizo-
wane.

Podziemia te s¹, przede wszystkim, byæ mo¿e
urocz¹ w swej krasie, tragiczn¹ pami¹tk¹ po tysi¹-
cach wiê�niów KL Gross-Rosen, robotników przy-
musowych i jeñców wojennych, którzy ka¿dego dnia
powiêkszali ten moloch, gin¹c w wypadkach przy
pracy, masowo umieraj¹c z powodu szalej¹cych epi-
demii, by w koñcu �lad po czê�ci z nich zagin¹³ bez-

powrotnie.
Obecnie g³ówny poziom podziemi pod zam-

kiem Ksi¹¿ stanowi czê�æ Dolno�l¹skiego Obserwa-
torium Geofizycznego Polskiej Akademii Nauk w
Warszawie. Ich zwiedzanie, ze wzglêdu na zainsta-
lowan¹ tam aparaturê, jest niemo¿liwe.

Fragment ksi¹¿ki Pani Joanny Lamparskiej �Tajemnice ukrytych skar-
bów� Asia Pres Wroc³aw 1995 r.
Zdjêcia pochodz¹ z broszury Pana Jacki Kalarusa �Ksi¹¿ podziemny�

W ko�ciele Parafialnym �w. Miko³aja :
Kartusz herbowy Hochbergów

w stylu pseudo barok, wykonany przez nieznanego
autora w pocz¹tkach XIX wieku. Wymiary : wyso-
ko�æ oko³o 80 cm, podstawa oko³o 1 m. Wykonany
prawdopodobnie z piaskowca, pokryty tynkiem.
Przedstawia tarczê herbow¹ piêciopolow¹, po�rod-
ku orze³, w prawym dolnym i lewym górnym rogu
gryfy. Tarcza otoczona miêsistymi li�æmi akantu, nad
tarcz¹ trzy zamkniête he³my z klejnotami z figur z
pola tarczy.
P³askorze�biony herb wmontowany w tympanon do-
budowanej do ko�cio³a kaplicy.
Wpisany do rejestru zabytków województwa wa³-
brzyskiego pod nr 535, nr kartoteki 13 (ikonografia
� Ewa Stepa)

Uporz¹dkowanie ruchu ko³owego w mie�cie

W dniu 21 wrze�nia 1959 roku Miejska Rada Narodowa
uchwa³¹ 26/8/59 wprowadzi³a w mie�cie obowi¹zek ru-
chu jednokierunkowego na niektórych ulicach. Do tego

dnia nie obowi¹zywa³y prak-
tycznie ¿adne zasady
ruchu a prawd¹ jest
tak¿e to, ¿e w tamtych
latach by³o wiêcej

motocykli ni¿ samocho-
dów i kierowcy sami ustalali so-

bie zasady jazdy po ulicach miasta.
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�wiebodzickich Zak³adów Przemys³u
Odzie¿owego

(wierny przedruk z kroniki zak³adowej)

Historiê �wiebodzickich Zak³adów Przemy-
s³u Odzie¿owego w �wiebodzicach, spisano w mie-
si¹cu listopadzie 1963 roku � roku poprzedzaj¹cego
XX-lecie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej- gdy
Ministrem Przemys³u Lekkiego by³ Ob. Eugeniusz
Stawiñski, Dyrektorem Zjednoczenia Przemys³u
Odzie¿owego mgr Jan Kulczycki, a w zak³adzie
Dyrektorem Zak³adu by³ in¿. Józef Jaskierski, I Z-
c¹ Dyrektora ds. Produkcji in¿. Krystyna Olek, z-c¹
do Spraw Technicznych in¿. Marian Szczê�niak, Z-
cy Dyr. ds. Adm.-Handlowych Ob. Józef Godek,
G³ównym Ksiêgowym Ob. W³odzimierz Prypin,
Przewodnicz¹cym Rady Zak³adowej Ob. Boles³aw
Urbaniak, Przewodnicz¹cym Rady Robotniczej Ob.
Miko³aj �wirko, I Sekretarzem Podstawowej Orga-

nizacji Partyjnej PZPR tow. Jan Kura�. Historia zo-
sta³a spisana przez Ob. Helenê Kowalsk¹ i Eugeniu-
sza  Cie�laka w oparciu o opowiadania d³ugoletnich
pracowników zak³adu jak. Ob.Go³as Franciszka,
Kortylak Franciszek, Eleonora Budnik, Adam Kle-
kowski, Tura³a Boles³aw � którzy pracuj¹ w nim od
chwili uruchomienia go, przez w³adze polskie z chwi-
l¹ powrotu polski ludowej na prastare ziemie pia-
stowskie nad Odrê i Nysê £u¿yck¹.

Historia zak³adu zaczyna siê w latach 1921/
1930 gdy niemiecki przemys³owiec G. Beker posia-
da w �wiebodzicach Fabrykê Zegarów ulokowan¹

w obecnych Zak³adach Odzie¿owych, Fabryce Me-
bli, Zak³adach �Refa�, oraz Fabryce Zegarów. Jego
to inicja³y znajduj¹ siê na kominie fabrycznym. Za-
k³ady te produkowa³y wtenczas wy³¹cznie zegary.
Przed wybuchem II-giej wojny �wiatowej G. Beker
parceluje swoje przedsiêbiorstwo rozprzedaj¹c go
poszczególnym nabywcom i miêdzy innymi Alicja
Schulz nabywa od G. Bekera budynki, w których
mieszcz¹ siê obecnie �wiebodzickie Zak³ady Prze-
mys³u Odzie¿owego.

W czasie II-giej wojny �wiatowej przedsiê-
biorstwo zostaje przejête przez w³adze hitlerowskie
pod zarz¹d pañstwowy pod nazw¹ Firmy
�OSCHLAND�. W czasie wojny Firma �Oschland�
uruchamia produkcjê konfekcji dla armii hitlerow-
skiej produkuj¹c w zak³adach przy ul. Kolejowej
mundury oraz czapki, a na oddziale przy ul. Strumy-
kowej p³aszcze wojskowe impregnowane. Po wy-
zwoleniu �wiebodzic przez Armiê Radzieck¹ i przy-

byciu w³adz polskich 1.X.1945 r. przyjmuje budyn-
ki Firmy �Oschland� pod zarz¹d ich przedstawiciel
Ob. Dyr. Walkowiak z Poznania i zostaje urucho-
miony zak³ad odzie¿owy w budynku przy ul. Stru-
mykowej, gdy¿ budynku przy ul. Kolejowej s¹ w
u¿ytkowaniu Armii Radzieckiej.

Pierwszymi pracownikami pracuj¹cymi do
chwili obecnej s¹: Ob. Budnik Eleonora, oraz Ob.
Hesiuk Jan, którzy pracuj¹ w zak³adach odzie¿owych
w �wiebodzicach od roku 1945. Od 1946 rozpoczy-
naj¹ w Zak³adach pracê: Ob.Ob. Kortylak Jan, Mo-
szumañski Franciszek, Kolankowski Adam, Stopka
Maria, Beczek Janina, Baryniuk Maria, Gomolec
Boles³aw, Hudaszek Józef, Kucab Józef, Rachwa³
Stanis³awa. Pracownicy ci rozpoczêli pracê przy ul.
Strumykowej, gdzie mie�ci³ siê wtenczas zak³ad pra-
cuj¹cy na jedn¹ zmianê zatrudniaj¹cy ca 160 osób
na dwóch salach produkcyjnych, po 60 osób na ze-
spole. W piwnicy mie�ci³a siê dla pracowników za-
k³adu sto³ówka wraz z kuchni¹, zaopatrywan¹ w
¿ywno�æ z w³asnych dzia³ek ogrodniczych, na któ-
rych pracowali pracownicy zak³adu. Pozosta³e 40
osób to pracownicy umys³owi, majstrowie, stra¿
przemys³owa. W pierwszym okresie zak³ad zatrud-
nia³ przewa¿aj¹c¹ ilo�æ pracowników narodowo�ci
niemieckiej. Majstrem by³ wówczas Karol Langer
(Niemiec), który obs³ugiwa³ obydwa zespo³y, a me-
chanikiem Otto Frybel, równie¿ Niemiec. Z Pola-

Kronika cz 1Kronika cz 1Kronika cz 1Kronika cz 1Kronika cz 1

Piecz¹tka z pierwszych lat dzia³alno�ci zak³adu
1946 rok
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Turystyczny szlak �wiebodzic

ków na mechanika zosta³ przyjêty jako pierwszy Ob.
Hudaszek Józef a nastêpnie Ob. Kamiñski Stanis³aw.
W tym okresie zak³ad produkuje p³aszcze kolejar-
skie dla D.O.K.P. Wroc³aw na które wykroje otrzy-
muje z Wroc³awia z ulicy Ruskiej. Nastêpnie Zak³ad
rozpoczyna produkcjê p³aszczy mêskich, ubrañ ro-
boczych. oraz kombinezonów. Produkcj¹ w tym
okresie zarz¹dzaj¹ jako kierownik produkcji Ob.
Nowak W³adys³aw, a Kierownikiem Technicznym
jest najprzód Ob. Skrzypczak, a pó�niej Ob. Józef
Kuczyñski.

Wêdruj¹c ulicami miasta warto skierowaæ swe
kroki na ulicê Boles³awa Prusa 24, gdzie w klatce
schodowej znajduj¹ siê prezentowane p³askorze�by.

Rycerz (przed laty
posiada³ osadzon¹

ruchomo rêkê)

Dionizos

Amory

Natchnienie
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Rzymska   monetRzymska   monetRzymska   monetRzymska   monetRzymska   moneta   cesarza   Ta   cesarza   Ta   cesarza   Ta   cesarza   Ta   cesarza   Trajanarajanarajanarajanarajana

�wiebodzicki dupondius (br¹zowy podwójny
as) odkryty zosta³ w 1997 r. przez pani¹ Stanis³awê
Ró¿añsk¹ podczas prac ogrodniczych na dzia³ce przy
ul. Strzeleckiej. Obszar ogród-
ków dzia³kowych znajduje siê w
po³udniowej czê�ci miasta, na
wschodnim stoku wzniesienia o
wysoko�ci 323 m. n.p.m., tu¿ nad
zespo³em obiektów sportowo �
rekreacyjnych O�rodka Sportu i
Rekreacji (na planie miejsce zna-
lezienia monety zaznaczono
czarnym trójk¹tem). Dla geolo-
gów i geografów jest to miejsce
znajduj¹ce siê na styku tzw.
Uskoku Podsudeckiego i Pogó-
rza Wa³brzyskiego.

Moneta ma 31 mm �red-
nicy i wa¿y 15 g. Na awersie przedstawiono uhono-
rowan¹ wieñcem laurowym g³owê cesarza Trajana
(prawy profil). Wokó³ g³owy cesarza, przy krawê-
dzi pola monety umieszczono tytulaturê w³adcy
(wielkie litery ³aciñskie, pomiêdzy poszczególnymi
s³owami brak odstêpów oraz znaków interpunkcyj-
nych) : IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER
DAC P M. TR P COS V P P (Ce-
sarstwa Rzymskiego Nerva
Trajan August [ zwyciêzca ]
Germanii, Dacji, Pannonii,
Mezji, Tracji, Piêciokrotny
konsul). Na rewersie znajdu-
je siê tekst SPQR OPTIMO
PRINCIPI S-C. Jest ona otoczo-
ny wieñcem laurowym. Skrót S-C (senatus consul-
to) oznacza, ¿e moneta zosta³a wybita w mennicy w
Rzymie, pozostaj¹cej pod zarz¹dem senatu rzymskie-
go.
Cesarz Trajan, panuj¹cy w latach 98 � 117 n.e., emi-
towa³ monety zawieraj¹ce przedstawion¹ wy¿ej ty-
tulaturê i napis na rewersie w latach 103 � 111. We
wcze�niejszych emisjach cesarza brakowa³o m.in.
skrótu �DAC� (od Dacji, czyli dzisiejszej Rumunii,
ostatecznie podbitej przez tego cesarza w 106 r.).

Dupondiusy nie mia³y w epoce cesarstwa zbyt
du¿ej warto�ci. Monety te, podobnie jak inne mone-
ty zdawkowe br¹zowe i miedziane (kwadransy, asy,
sesterce), wybijane by³y nie przez w³adcê, lecz przez
senat (okre�la siê je czêsto jako �pieni¹dz senator-

ski�). Bicie monet z kruszców szlachetnych zastrze-
¿one by³o dla cesarza. Ten podzia³ kompetencji men-
niczych dokonany zosta³ ju¿ za panowania pierwsze-
go cesarza rzymskiego Oktawiana Augusta (27 p.n.e.
� 14 n.e.). W szeregu zdawkowej monety rzymskiej
z okresu wczesnego cesarstwa wa¿¹cy przeciêtnie

13,64 g dupondius wart by³ 8
kwadransów, 2 asy i po³owê se-
sterca. Denar � podstawowa
srebrna jednostka monetarna w
Rzymie (3,89 g) � warta by³a 8
dupondiusów. Wa¿¹cy za
Oktawiana Augusta 7,79 g z³o-
ty aureus odpowiada³ 200 du-
pondiusom. W okresie pó�niej-
szym przeprowadzono kilka-
krotnie reformê monetarn¹ ob-
ni¿aj¹c wagê monet z³otych i
srebrnych (m.in. reforma Ne-
rona z 64 r., Aureliana w 274 r.

i Dioklecjana w 294 r.).
Co mo¿na by³o kupiæ za jednego dupondiusa ? W
po³owie I w. za tak¹ monetê otrzymaæ mo¿na by³o
oko³o litra zbo¿a. M³ody niewolnik kosztowa³by oko-
³o 2400 takich monet, za� roczny ¿o³d legionisty od-
powiada³by 2000 dupondiusom.

Znaleziona w �wiebodzicach moneta rzymska
jest pierwsz¹ monet¹ o tym no-

minale, która zosta³a odkry-
ta w po³udniowej, sudec-
kiej strefie Dolnego �l¹ska.
Inne monety Trajana � br¹-
zowy sesterc i srebrny de-

nar zosta³y odkryte w bli-
skiej odleg³o�ci od �wiebo-

dzic, w �widnicy i Bagieñcu. Nie wiadomo, czy
monety te trafi³y jednocze�nie na nasze obszary. Nie
rozstrzygniête s¹ kwestie, kiedy to dok³adnie nast¹-
pi³o (czy w czasach panowania Trajana, czy pó�niej)
i po jakim czasie trafi³y one do ziemi, tzn. jak d³ugo
by³y u¿ytkowane przez dawnych mieszkañców tych
okolic. Jak dot¹d w okolicy �widnicy i �wiebodzic
nie odkryto ¿adnych stanowisk archeologicznych da-
towanych na okres wp³ywów rzymskich, przez co
znajdowane tu monety pozbawione s¹ jakiegokolwiek
archeologicznego kontekstu.

Jest to fragment opracowania �Rzymska moneta cesarza Trajana ze
�wiebodzic� Pana Krzysztofa Jaworskiego, zamieszczonego w Katalo-
gu z wystawy Ko³a Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w �wie-
bodzicach � 1998 r. Zdjêcia pochodz¹ równie¿ z tego samego �ród³a.


