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- W listopadzie Burmistrz Miasta powo³a³ na swoich zastêpców: Pani¹ El¿bietê Wiszniewsk¹ i Pana
Paw³a Ozgê. Nowym cz³onkiem Rady w miejsce
Pana Paw³a Ozgi, który ze wzglêdu na pe³nione
stanowisko musia³ zrezygnowaæ z funkcji radnego – zosta³ Pan Eugeniusz Mohyluk
- W grudniu, podczas odwiedzin rodziny w Kazachstanie zmar³a Pani Paszkowska - nestorka
rodziny polskiej, która przesiedli³a siê do Œwiebodzic.
- Z ka¿dym rokiem przybywa w mieœcie rodzin
biednych. Z myœl¹ o nich w roku bie¿¹cym zorganizowano wigiliê w sali “Metalowiec”, która
mog³a pomieœciæ a¿ 250 osób.

Stare widokówki
Pe³cznica

widokówkê
udostêpni³
Pan Wojciech Orzel
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Fragment „Chronik der Stadt Freiburg in Schl.”
1220 - 1937r.
T³umaczenie w³asne.

La
Latta 1891 - 1899
1890
Po 33 latach prowadzenia szkolnictwa, w wieku 70
lat rektor Gregor, dyrektor ewangelickiej szko³y miejskiej przeszed³ na emeryturê.
1 kwietnia Fizylierzy przenieœli siê do Œwidnicy po
19-letnim pobycie w Œwiebodzicach.
8 kwietnia burmistrz Zunderer obchodzi³ jubileusz
25-lecia burmistrzowania.
30 maja bawi³ w Ksi¹¿u król Saksonii. Zwiedza³ on
tak¿e tereny ksi¹¿añskie i „Stary Ksi¹¿”.
Nowy burmistrz Honsberg zosta³ wprowadzony na
urz¹d.
Rozpoczêto budowê rzeŸni.
1891
Obiekty po by³ych koszarach zosta³y wystawione do
sprzeda¿y, jednak nikt nie reflektowa³ na ich kupno.
Zosta³a za³o¿ona plebania koœcio³a ewangelickiego.
G³ówny nauczyciel obrêbu Pe³cznica Goldberger
obchodzi³ 18 kwietnia z³oty jubileusz swojej pracy.
Uruchomiona zosta³a œwiebodzicka rzeŸnia.
We wrzeœniu z³o¿ono w drugim grobie i poœwiêcono
szcz¹tki zmar³ych tu w 1866 roku 20 austriackich, 1
saskiego i 9 pruskich ¿o³nierzy.
W paŸdzierniku zmar³ emerytowany pastor Maschner, ten który do 1888 roku, przez 38 lat dzia³a³ w
koœciele ewangelickim.
1892
„Kartka ojczysta”, która stanowi³a czêœæ sk³adow¹
„Œwiebodzickiego Pos³añca” obchodzi³a 50 rocznicê istnienia.
Podjêto rokowania z Prowincjonalnym Zak³adem
Leczniczym w sprawie sprzeda¿y koszar.
Biskup ksi¹¿êcy Dr Kopp przyby³ do miasta aby
udzieliæ sakramentu bierzmowania.

W Pe³cznicy otwarto uroczyœcie budynek szko³y
ewangelickiej.
1893
28 stycznia zmar³ w³aœciciel m³ynów Karol August
Conrad, który bardzo zas³u¿y³ siê dla rozwoju Pe³cznicy.
W dotychczasowych koszarach w dniu 4 kwietnia
za³o¿ono i otwarto Prowincjonalny Zak³ad Leczniczy.
W Cierniach otwarto filie urzêdu pocztowego.
Majstra m³ynarskiego Richtera z Cierni stratowa³ koñ,
a obra¿enia okaza³y siê œmiertelne.
Na Nowym Rynku w Œwiebodzicach postawiono
pomnik poleg³ym ¿o³nierzom w latach 1864, 66 i 70/
71. Sta³o siê to w piêædziesi¹t¹ rocznicê uroczystych
obchodów istnienia Zwi¹zku Przyjació³.
1894
Jako ostatnie, zosta³y zakupione i w³¹czone w obszar Prowincjonalnego Zak³adu Leczniczego grunty
Pause i Otte przy ul. Marienstrasse.
W Ksi¹¿u spali³a siê 80-cio metrowa stodo³a, wype³niona po brzegi s³om¹ a tak¿e maszynami rolniczymi.
W dniu 29 kwietnia swiêtowa³ swój 25 jubileusz zamieszkania i urzêdowania komisarz policji Heilmann.
Miejscowa, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna obchodzi³a
swoje 15-to lecie.
Stu lat do¿y³ w Wolmsdorf stary weteran wojny z
1813 roku - Kugler.
Nad rzek¹ Pe³cznica, w miejscu wczeœniej istniej¹cej
œcie¿ki kata, wybudowano nowy most.
1895
Aby zaopatrzyæ miasto w dobr¹ wodê do picia, rozpoczêto usilna kampaniê na rzecz budowy wodoci¹gu.
W Quolsdorf spad³a do wiejskiego strumienia i utonê³a 6-cio letnia córka podmajstra murarskiego.
Zmar³emu przewodnicz¹cemu Œwiebodzickiego Towarzystwa Upiêkszania Miasta, podpu³kownikowi
Normannowi wzniesiono przy Gründel pomnik.
Miasto pozyska³o pa³ac Kramsta wraz z parkiem.
Cena kupna wynosi³a 90 tys. marek. Rada przeprowadzi³a w tym celu odpowiednie obrady, jako jedne
z najbardziej wa¿nych w tym roku.

Œwiebodzice liczy³y 9.222 mieszkañców.
1896
W Cierniach za³o¿ono Kasê Oszczêdnoœciowo - Po¿yczkow¹.
Z bud¿etu pañstwa otrzymano 57.200 marek celem
zakupienia i przebudowy budynku œwiebodzickiego
S¹du Okrêgowego.
Rada postanowi³a, aby budynek szkolny przy ulicy
Strumykowej rozszerzyæ do 6 klas.
Magistrat trudzi³ siê nadal nad odzyskaniem garnizonu.
11 i 12 lipca obchodzono uroczyœcie 25 rocznicê
powrotu 2 Œl¹skiego Batalionu Myœliwskiego nr 6 z
kampanii Francuskiej.
Fabryka zegarów Sölsch i Jäkel œwiêtowa³a 25 - t¹
rocznicê istnienia.
W Ksi¹¿u bawili w odwiedzinach miêdzy innymi:
Wielki Ksi¹¿ê Rosyjski Micha³ z ¿on¹, ksi¹¿ê Ernest
Günther, indyjski maharad¿a z synem, austriacki
ambasador w Londynie hrabia Deyme z ¿on¹, angielski atasche z Wiednia Mr Townsend z ¿on¹ oraz
hrabia Turynu.
1897
1 stycznia otwarto przystanek kolejowy w Cierniach.
Urzeczywistni³o siê pielêgnowane od stu lat ¿yczenie budowy wie¿y koœcio³a ewangelickiego.
Œwiêtowana by³a setna rocznica urodzin cesarza Wilhelma I.
W Ksi¹¿u podejmowano obszerne dzia³ania zwi¹zane z przebudow¹ zamku.
Zakoñczono budowê miejskiego wodoci¹gu i koszty budowy pokryto po¿yczk¹ w wysokoœci 250 tys.
marek.
1898
Œwiebodzice otrzyma³y elektryczne oœwietlenie ulic.
Panna Maria von Kramsta przekaza³a w podarunku
tutejszej spó³ce akcyjnej za³o¿ony przez ni¹ dom
dziewczêcy. Miastu natomiast przekaza³a w darze
sumê 40 tys. marek.
15 maja odby³ siê w Œwiebodzicach 21 Œl¹ski Rejonowy Dzieñ Niemieckiego Zwi¹zku RzeŸniczego.
Katolicki koœció³ otrzyma³ nowe organy.
1899
Honorowym obywatelem miasta Œwiebodzice sta³a
siê panna Maria von Kramsta. Czyni³a dobro z myœl¹ o ubogich, chorych i potrzebuj¹cych pomocy,
fundowa³a potrzebne zak³ady powszechnego u¿ytku i bardzo zas³u¿y³a siê dla Œwiebodzic.
18 i 19 marca Miejska Szko³a Realna œwiêtowa³a 25
lecie swego istnienia.
W ogrodzie strzelnicy ods³oniêto pomnik Edwarda
Kramsta.
Fabryka Regulatorów Beckera, Germania, Willmann,
Concordia, Böhm i Kappel przeistoczy³y siê w jedn¹
„Spó³kê Akcyjn¹ Œl¹skiego Przemys³u Zegarowego”.
Czêœæ budynku z dworca Muchobór zosta³a przenie-
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le Kongregacje Sodalicji Mariañskich.
Przy koñcu roku szkolnego urz¹dza³y wystawy - robót rêcznych i pieczywa, sposobu podawania do sto³u
itp. Zwiedzaj¹cych by³o i ponad dwa tysi¹ce osób.
Rok 1933
24.X. Obchodzono z wielka okaza³oœci¹ 100 - letni¹
rocznicê istnienia naszego Zgromadzenia (tylko w
konwencie).
Rok 1934
1-2.X. Druga wielka uroczystoœæ jubileuszowa 100 letniego istnienia naszego Zgromadzenia. Wspania³e girlandy zdobi³y wejœcie do domu przez dwa hole
a¿ do kaplicy, akademie, wystêpy itp.
Rok 1939
Pensjonarki musiano odes³aæ do domu, a dom przygotowaæ na szpital dla rannych, dla lekarza, diakonisek.
Sprawa ta skoñczy³a siê tylko na przygotowaniu i
nikogo do nas nie przywieziono. M³odzie¿ mog³a
nadal korzystaæ ze zdobywania wiedzy w powy¿szym
zakresie.
Rok 1942
Z rozpoczêciem wojny zmieni³o siê równie¿ i w zamku - albowiem dotychczasowe uczennice musiano
odes³aæ a na ich miejsce przywieziono m³odzie¿,
przyjechali tak¿e i wychowawcy owej m³odzie¿y.
Siostry zatrudniono gotowaniem, sprz¹taniem itp..
Rok 1945
Po objêciu tych terenów przez Rosjan siostry by³y
zmuszone przygotowaæ w zamku szpital dla rannych,
a nastêpnie wyprowadzi³y siê i zamieszka³y w mieœcie.
Rok 1946
W Kronice skoñczy³y siê zapisy.

siona jako przystanek Ciernie.
Godnie obchodzono prze³om stuleci.

Kronika
Zgromadzenia Sióstr Szkolnych
de Notre Dame cz.II
Rok 1925 cd.
14.IX. - Odby³o siê uroczyste
poœwiêcenie owego krzy¿a na
cmentarzu, który zaniesiono
w uroczystej procesji ze
œwiecami na cmentarz.
Rok 1927
Otrzymano ostateczne zezwolenie na zasypanie wyschniêtego, wydzielaj¹cego niezdrowe opary stawu.
(w dolnej czêœci ogrodu od ulicy Mickiewicza) Uwaga: wyschniêcie stawu by³o spowodowane czyj¹œ
nieuczciwoœci¹, albowiem ten ktoœ potajemnie od³¹czy³ dop³yw wody do stawu prze³¹czaj¹c go do swego. Sprawê t¹ mo¿na wygraæ procesowo, lecz Zgromadzenie nie uczyni³o tego.
Na miejscu tego stawu zrobiono dla m³odzie¿y boisko do zabaw.
Rok 1928
Prace powy¿sze ukoñczono w 1928 roku. Plac upiêkszono obsadzeniem szlachetnych drzew - zagranicznych.
Obecnie na miejscu tego boiska jest ³¹ka i kilka okazów z owych szlachetnych drzew jeszcze istnieje.
Z koñcem paŸdziernika wsadzono 16 drzew owocowych na ³¹ce przed cmentarzem.
Rok 1929
Trudne warunki finansowe (Siostry musia³y du¿o
sp³acaæ) zmusi³y, ¿e od koñca maja do paŸdziernika
przyjmowano goœci na wypoczynek, którzy z wielkim zadowoleniem spêdzali tu swoje wczasy. Z wielkim uznaniem dla Sióstr - zg³aszali swój przyjazd i
na nastêpny rok. W tym okresie bywa³o i 26 goœci.
Przyby³ Pan Anton.(kronika nie wpomina kim by³ w/w)
2.I. Zmar³a nieoczekiwanie S. M. Robertyna Seidel
we Wroc³awiu. Cia³o jej przywieziono do Œwiebodzic, a dnia nastêpnego odby³ siê uroczysty pogrzeb
- na cmentarzyk zakonny.
Rok 1932
Wybuch³ wielki po¿ar na wie¿y, który poczyni³ wielkie szkody, ale dziêki temu, ¿e kuczer od s¹siada id¹c
wczeœnie rano do koni zauwa¿y³ go w pocz¹tkach,
wiêc uda³o siê zachowaæ zamek od wiêkszej katastrofy.
dopisek: Siostry tutejsze od czasu przekszta³cenia sanatorium -na szko³ê gospodarcz¹, prowadzi³y sta-

Powojenn¹ historiê Domu opisano w referacie z 1995
roku:
1.
Dom Pomocy Spo³ecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Œwiebodzicach przy ul. Mickiewicza 8
w lutym 1995 roku obchodzi 40 - lecie pracy wychowawczej z dzieæmi specjalnej troski. Mieœci siê
w zamku zbudowanym pod koniec XIX wieku, a od
1900 roku bêd¹cym w³asnoœci¹ Sióstr Szkolnych de
Notre Dame. Po³o¿ony w piêknym parku, pocz¹tkowo s³u¿y³ chorym siostrom, a w roku 1925 zosta³
przekszta³cony na szko³ê gospodarcz¹ i ogrodnicz¹
dla dziewcz¹t.
Po drugiej wojnie œwiatowej, dnia 1 wrzeœnia
1946 roku w naszym domu zosta³ otwarty Dom Dziecka, do którego by³y kierowane przez Inspektorat
Szkolny w Wa³brzychu, dzieci sieroty w wieku szkolnym i przedszkolnym. Kierownictwo Domu Dziecka objê³a Siostra Cecylia Turek, która przyjecha³a z
naszego Domu w Bielsku Bia³ej, a prze³o¿ona sióstr
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zosta³a S. Krescencja Gorgoñ.
Warunki bytowania by³y trudne, a dom bardzo zniszczony, pokoje zdewastowane. Siostry wyje¿d¿a³y do okolicznych wsi, by prosiæ o ¿ywnoœæ
dla dzieci. 2 paŸdziernika 1946 roku zosta³a poœwiêcona kaplica, a opiekê duchow¹ sprawowa³ œp. ks.
W³adys³aw Lorek, d³ugoletni proboszcz naszej parafii œw. Miko³aja w Œwiebodzicach.
W koñcu stycznia 1955 roku, na ¿¹danie
Wojewódzkiego Wydzia³u Oœwiaty we Wroc³awiu
zak³ad zmieni³ swój charakter i sta³ siê „Zak³adem
Specjalnym dla Dzieci G³êboko Upoœledzonych”.
Dzieci normalne zosta³y przeniesione do pañstwowych domów dziecka.
7 lutego 1955 roku przybyli pierwsi wychowankowie specjalnej troski. Dom nie by³ dostosowany dla tych dzieci i trzeba by³o przeprowadziæ
konieczn¹ modernizacjê. Od 1 lipca 1956 roku by³o
80 ch³opców i Siostra Cecylia przyjê³a do pomocy
równie¿ osoby œwieckie.
2.
Obecnie w naszym Domu Pomocy Spo³ecznej jest 68 miejsc etatowych dla ch³opców w wieku
7-44 lat, w tym do lat 18 jest 35 wychowanków.
W przeliczeniu na pe³ne etaty pracuje 49 osób, w
tym 11 sióstr zakonnych, kieruj¹cych administracj¹,
prac¹ wychowawcz¹ i pielêgniarsk¹. Opiekê duchowa sprawuje ks. Kapelan Jerzy Miko³ajko. Zatrudnia
siê 3 lekarzy - pediatrê, psychiatrê i stomatologa.
Na mocy umowy zawartej miêdzy Wojewod¹ Wa³brzyskim a Prze³o¿on¹ Prowincjonaln¹ Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Opolu,
Dom jest finansowany z bud¿etu centralnego za poœrednictwem Wojewódzkiego Zespo³u Pomocy Spo³ecznej. Œrodki finansowe s¹ bardzo skromne i obecnie nie wystarczaj¹ na normaln¹ dzia³alnoœæ. Dlatego szukamy pomocy w ró¿nych instytucjach i u ludzi dobrej woli, którym t¹ drog¹ sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ i gor¹ce podziêkowanie za wszelka
pomoc i ¿yczliwoœæ, któr¹ siê cieszymy w naszym
mieœcie, a tak¿e w Œwidnicy, Wa³brzychu i w Legnickiej Kurii Biskupiej i Seminarium Duchownym.
Obecnie ze œrodków Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych montujemy
dŸwig osobowy przystosowany do przewozu osób
niepe³nosprawnych.
3.
Statut Domu okreœla nasze zadania wychowawcze i opiekuñcze. Nasza placówka jest prowadzona zgodnie z zasadami charyzmatu Zgromadzenia, które jest Zgromadzeniem powo³anym do nauczania i wychowania dzieci i m³odzie¿y. Nasz Konstytucja mówi ¿e: „Przez wychowanie rozumiemy
uzdalnianie ludzi, by mogli osi¹gn¹æ pe³niê swych
mo¿liwoœci jako osoby stworzone przez Boga na jego
Obraz i Podobieñstwo... Jesteœmy wychowawczynia-

mi we wszystkim, czym jesteœmy i co czynimy...”
Usprawniamy naszych wychowanków poprzez naukê czynnoœci samoobs³ugowych - mycie,
ubieranie siê, spo¿ywanie posi³ków, pomoc przy pracach porz¹dkowych; naukê szkoln¹ dla dzieci upoœledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym;
przez usprawnianie lecznicze (kinezyterapiê i fizykoterapiê), terapiê zajêciow¹, pracê w ogrodzie i gospodarstwie, oraz naukê zawodu - stolarstwo. Praca
rehabilitacyjno - wychowawcza opiera siê o programy indywidualne, dostosowane do mo¿liwoœci i potrzeb poszczególnych wychowanków. W placówce
tworzymy atmosferê rodzinn¹.
Od roku 1970 jest w Domu szko³a specjalna,
tzw. „Szko³a ¯ycia”, do której w obecnym roku szkolnym uczêszcza 25 ch³opców. Szko³a ma 7 nauczycieli, w tym Siostrê katechetkê.
Oprócz wychowawczyñ i opiekunek pracê
rehabilitacyjn¹ prowadzi rehabilitant. Nad rozwojem
mowy dzieci pracuje Siostra, specjalista logopeda.
Urz¹dzamy z dzieæmi ró¿ne imprezy, zabawy poza Zak³adem. Organizujemy kolonie zdrowotno - rehabilitacyjne. W ubieg³ym roku przez ca³y
czerwiec, 43 ch³opców by³o w Ko³obrzegu z opiekunami i nauczycielami - tzw. „zielone klasy”.
Znaczna czêœæ wychowanków ma rodziców,
którzy odwiedzaj¹ dzieci, a niektórzy zabieraj¹ je do
domu w ka¿d¹ sobotê i niedzielê. Dzieci sieroty s¹
czêsto zabierane przez nasze Siostry do ich rodzin.
Utrzymujemy tak¿e kontakt listowy z rodzinami
wychowanków.
4.
W przysz³oœci chcemy coraz bardziej usamodzielniaæ naszych niepe³nosprawnych wychowanków, w³¹czaæ ich w ¿ycie spo³eczne i przygotowaæ
w miarê ich mo¿liwoœci do ¿ycia w spo³eczeñstwie.
Kserokopiê „Kroniki” udostêpni³a Pani Maria Palichleb.

Stare fotografie
Zdjêcie sterowca nad miastem wykonane przez
”Pfoto - Hahn” z ulicy Kolejowej
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liw¹ Daisy, po przegranej wojnie wyemigrowa³ do
Holandii.
Jak potoczy³y siê losy niedosz³ego króla Polski?
Aleksander by³ jednym z g³ównych spadkobierców dóbr. Do 1934 roku przebywa³ g³ównie w
Niemczech, st¹d bardzo czêsta obecnoœæ w zamku
Ksi¹¿, gdzie spotyka³ siê z matk¹. 31 sierpnia 1939
roku Aleksander uda³ siê do Warszawy, a nastêpnie
na Zachód. Zwi¹za³ siê blisko z polskimi ko³ami politycznymi. W maju 1941 roku wst¹pi³ do Polskich
Si³ Zbrojnych na Zachodzie i otrzyma³ stopieñ starszego strzelca. Pe³ni³ s³u¿bê jako t³umacz podczas
przes³uchiwañ oficerów niemieckich wziêtych do
niewoli. Pod koniec wojny nosi³ stopieñ podporucznika.
Po wojnie niedosz³y król Polski, który zrzek³
siê zreszt¹ polskiego obywatelstwa, osiad³ z czasem
na Majorce, gdzie zmar³ 22 lutego 1984 roku.

¯yciorysy
Syn ksiê¿nej Daisy z Ksi¹¿a móg³ zasi¹œæ na tronie
Polski.

Król sp
a³b
rzy
spoo d W
Wa³b
a³brzy
rzyccha.
Magazyn Tygodniowy z 3 grudnia 1999 r.

Tekst: Roman Œwist

5 listopada 1916 roku
w zamku królewskim w
Warszawie genera³ Beseler, w otoczeniu swych
urzêdników, wojskowych i grupy polityków
polskich, odczyta³ akt
cesarzy Wilhelma II i
Franciszka Józefa I w
sprawie utworzenia pañstwa polskiego. Sprzymierzeni monarchowie
u³ozyli siê, aby powsta³o pañstwo z ziem wywalczonych na Rosji.
Mia³o to byæ Nowe Królestwo z dziedziczn¹
monarchi¹ i konstytucyjnym ustrojem, sprzymierzone z Prusami i Austro - Wêgrami. Na jego czele mia³
staæ syn s³ynnej ksiê¿nej Daisy, rezyduj¹cej na wa³brzyskim zamku Ksi¹¿.
Cesarz Wilhelm II Hohenzollern gotów by³
osadziæ na polskim tronie “Piasta”. Kandydat by³ jednak w¹tpliwym Piastem. W jego arystokratycznej krwi
nie by³o œladów krwi piastowskiej, tyle ¿e piastunka
jego, Katarzyna, by³a Polk¹. Cesarz upatrzy³ sobie
syna s³ynnej Daisy —Marii Teresy Oliwii Cornwallis-West i Jana Henryka XV von Hochberg, zarazem arcyksiêcia pszczyñskiego Aleksandra Fryderyka Wilhelma Jerzego Konrada Ernesta Maksymiliana.
Z pamiêtników Daisy wiemy, ¿e propozycja
wyboru Aleksandra na tron polski spotka³a siê z ostr¹
reakcj¹ starszego brata, Jana Henryka XVII. Inna
rzecz, ¿e najstarszy syn Daisy i Jana Henryka XV
by³ wrogiem Polski. Wzi¹³ udzia³ w walkach podczas III Powstania Œl¹skiego jako ¿o³nierz batalionu
ochtoniczego wystawionego i dowodzonego przez
hrabiego pu³kownika Magnisa z Bozkowa (dziœ powiat K³odzko).
W dwa lata po og³oszeniu manifestu cesarzy,
run¹³ dotychczasowy ³ad. Upad³y monarchie w Niemczech i Austrii. Polska odzyska³a niepodleg³oœæ, ale
jako republika, a nie królestwo. Z planów restauracji
monarchii nic cesarzom nie wysz³o.
Wilhelm II zaprzyjaŸniony z Daisy i Janem
Henrykiem XV, a zw³aszcza z urocz¹, m¹dr¹ i wra¿-

Zdjêcie pochodzi z ksi¹¿ki . John Koch „Schloss Fuerstenstein” - Wuerzburg1989 r.

Kalendarium
(z uwzglêdnieniem zabudowy
architektonicznej miasta) cz.I
1109 - Mówi siê o za³o¿eniu tu grodu w obronie przed
cesarzami niemieckimi.
1220 - Stwierdza siê istnienie osady „Freieburg” oraz zamku obok którego zlokalizowana zostaje brama Œwidnicka póŸniej lokowanego miasta.
1238 - Henryk Brodaty zak³ada osadê na prawie niemieckim na miejscu starego grodu s³owiañskiego.
1262 - Miejscowy koœció³ otrzymuje od papie¿a Bonifacego VIII odpust.
1293 - Wœród studiuj¹cych na uniwersytecie w Bolonii wymieniony jest „Henricus de Freiburgo in Polonia”. Przypuszcza siê, ¿e by³ to proboszcz ze Œwiebodzic siedz¹cy tam w latach 1301-1308, zwi¹zany
z ksiê¿n¹ Beatrycze i jej synem Bernardem, panem
na Ksi¹¿u. Na 5-ciu dokumentach wystawionych
przez tego ksiêcia w Strzegomiu, jako œwiadek wystêpuje ten¿e proboszcz ze Œwiebodzic, posiadaj¹cy
zapewne godnoœæ kapelana ksi¹¿êcego.
1301 - Przypuszcza siê, ¿e pod koniec 90-tych lat
XIII wieku ksi¹¿ê Bolko I przenosi siedzibê ksi¹¿êcego zarz¹dzania tymi terenami do Ksi¹¿a.
1321 - Ksi¹¿ê Bernard œwidnicki oddaje Œwiebodzice w lenno rycerzom - Tymonowi i Hermannowi von
Ronow i zobowi¹zuje wójta Marcina do pos³uszeñstwa nowym panom.
1336 - Wspomina siê o produkcji dwóch gatunków
p³ótna, kiedy to ksi¹¿ê zakazuje mieszkañcom Œwie-
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bodzic sprzeda¿ detaliczn¹ wyprodukowanego u siebie p³ótna.
1338 - Œwiebodzice posiadaj¹ Radê Miejsk¹ - burmistrza i 2-4 radnych oraz dwóch starszych cechu.
1419 - Wspomniany w Ÿród³ach szpital pw. œw. Jana,
który otrzymuje w uposa¿eniu las pod Szczawnem.
1421 - Przy koœciele istnieje ju¿ szko³a.
1429 - Hans von Schellendorf przekazuje swojej ¿onie Annie, do¿ywotnio, czynsz roczny z miasteczka
Œwiebodzice oraz wsi Pe³cznica, Ciernie i Szczawno.
1442 - Wymieniony Johann Hoffman - proboszcz.
1490 - Król W³adys³aw czeski wydzier¿awia Ksi¹¿ i
Œwiebodzice Hansowi von Haugwit w zamian za zamek i miasto G³ubczyce.
1505 - Miasto nabywaj¹ Hochbergowie jako dobra
alodialne.
1576 - W mieœcie jest 204 domów na 1500 mieszkañców.
1628 - Zostaje zbudowany nowy folusz miejski.
1629 - Wielka zaraza w mieœcie, która poch³onê³a
118 osób.
1640 - W kwietniu tego roku powstaje po¿ar na
przedmieœciu Górnym, w którym p³onie 37 domów
w mieœcie, s³odownia, browary i stajnie, 5 ma³ych
domków oraz na przedmieœciu 22 domy, 12 stodó³.
W sumie spali³o siê 76 budynków.
1641 - W tym roku pisze siê o mieœcie, ¿e jest w
wiêkszoœci spalone, a przedmieœcia w czêœci, oraz
ca³kiem opuszczone - „der grõste Theil abgebrannet, die Vorstädte theils abgebrannt, ganz Wûste”.
1680 - Pali siê s³odownia.
1725 - Zostaje w tym roku wzniesiony nowy dom
strzelecki na ulicy Œwidnickiej, przy kopalni wapna,
poniewa¿ stary „by³ ju¿ bardzo zniszczony”. Jednoczeœnie, naprzeciw, na tej samej ulicy zbudowano
karczmê strzeleck¹. Oba budynki zostaj¹ jednak zburzone w czasie wojny siedmioletniej (1761 r.)
1704 - Miasto ma 1401 mieszkañców.
1706 - Miasto otrzymuje prawo targu na zbo¿e.
1736 - Wybucha po¿ar na przedmieœciu Œwidnickim w którym p³onie 6 domów i 11 stodó³. Domy te
sta³y na lewo od bramy, przy drodze do kamienio³omu wapiennego i by³y w³asnoœci¹ no¿owników. Spalone domy nie zosta³y odbudowane, a w ich miejscu
powsta³ plac.
1747 - Domy w liczbie 6-ciu nale¿¹ce do wsi Pe³cznica, a znajduj¹ce siê na przedmieœciu Dolnym, tak
zw. Auenhaûser (nr 239-244) w³¹czono do przedmieœcia.
1748 - Szko³a dla Pe³cznicy zosta³a umieszczona w
odkupionym i przebudowanym domu na przedmieœciu Dolnym w „Auenhaus”.
1761 - Wspomina siê o podcieniach w mieœcie, pod
którymi by³y sklepiki z wyrobami ze z³ota i srebra zegarki, pierœcionki, ³añcuchy.

1766 - Zostaje wzniesiona nowa pastorówka (Rynek
30 ?), któr¹ ukoñczono w 1770 roku.
1773 - Zostaje zaprószony ogieñ w domu sukiennika Hähnelsa (gdzie?), który zniszczy³ 5 domów - tak
zwanych domów zamkowych (wolnizna) i 6 stodó³
przed bram¹ Œwidnick¹. Domy zostaj¹ odbudowane
w liczbie 4, podczas, gdy pi¹ty zostaje póŸniej wzniesiony na pustce na ulicy Kopernika.
1774 - Powstaje po¿ar w domu przy Rynku nr 26
Anny Blandiny, wdowy Cossow, z domu Scholz.
Ogieñ gwa³townie rozprzestrzeni³ siê przedostaj¹c siê
do po³o¿onych obok domów - mydlarni Johanna
Gottleba Stolle i apteki Wilhelma Thiela, gdzie by³y
materia³y ³atwopalne. Ogieñ strawi³ prawie w ca³oœci
drewniane miasto. Sp³on¹³ koœció³ katolicki, ratusz
w którym znajdowa³ siê ewangelicki dom modlitwy,
oraz szpital - ³¹cznie 16 budynków u¿ytecznoœci publicznej, 101 domów prywatnych w mieœcie, 72 domy
na przedmieœciach i 12 stodó³, 120 tylnych budynków i stajni. Ocala³y w mieœcie 4 budynki nale¿¹ce
do koœcio³a katolickiego - probostwo i budynek szko³y, oraz wie¿a bramy Œwidnickiej i przyleg³y do niej
dom pisarza, folwark miejski, 16 drewnianych i 6
murowanych domów. Na przedmieœciach zaœ zachowa³o siê 51 domów prywatnych i trzy budynki u¿ytecznoœci publicznej oraz 23 stodo³y.
1775 - Po zniszczeniu szko³y ewangelickiej wynajêto lokal na pomieszczenie szko³y w domu szewca
Bõhmsa przy Rynku nr 31, natomiast kantor otrzyma³ lokal mieszkalny w tzw. Schwarzhaus (przy
Schwarzgasse ?).
Wybudowano ju¿ 29 domów nowych nr 20-38 i 6170 oraz nr 199, a tak¿e odbudowano m³yn miejski
dzier¿awiony przez Karola Wolfa.
1776 - Wzniesiono w mieœcie dalszych 37 domów
nowych - nr 39-60 (przy domu nr 52 sta³ browar)
oraz nr 75-80. Wtedy to tak¿e wzniesiono now¹ szko³ê ewangelick¹ przy dzisiejszej ul. B. Prusa.
1777 - W dalszym ci¹gu wznoszone s¹ nowe domy,
a mianowicie: nr 8-13, 71-74, 89-94, 99-105, 125152 i 214, razem 55 domów, a tak¿e ³awy miêsne i
fundamenty ratusza.
1778 - Zbudowano dom nr 106 (Hielschera)
1780 - Zostaje ukoñczona budowa kolejnych 35 domów w mieœcie, nr,nr: 50-51, 113-124, 153-166, 215218, 220-221 a tak¿e boczne i tylne budynki przy
„Rothen Brunnen”/?
1782 - Powstaje 11 nowych domów - nr,nr: 189-196,
198, 219 i 225.
1783 - Ukoñczono budowê 10 domów - nr,nr: 197,
200-203, 222- 224, 226, 227.
1785 - Na przedmieœciu Górnym zostaje zbudowany kamienny most ponad Pe³cznic¹, na drodze do
Kamiennej Góry. Sporz¹dzony w tym roku urbarz
wymienia nastêpuj¹cych rzemieœlników dzia³aj¹cych
w mieœcie: 3 stolarzy, 11 hodowców (byd³a?), 10 pie-
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karzy, 20 szewców, 1 bielarza, 7 gorzelnianych, 2
introligatorów, 6 bednarzy, 1 tokarza, 1 ko³odzieja,
1 farbiarza, 12 rzeŸników, 5 rymarzy, 4 powroŸników, 4 poñczoszników, 5 garncarzy, 1 krojownika,
1 zegarmistrza, 3 cieœli, 4 szklarzy, 1 z³otnika, 5 rêkawiczników, 3 kapeluszników, 3 kuœnierzy, 1 piekarza, 2 szmuklarzy, 5 stelmachów, 5 garbarzy (czerwonoskórników), 6 bia³oskórników, 1 szlifierza, 7
kowali, 1 kominiarza, 2 mydlarzy, 1 rzeszotnika, 8
sukienników, 1 cukiernika i 1 blacharza.
1787 - Zostaje poœwiêcony na nowo zbudowany
koœció³ szpitalny (cmentarny) na przedmieœciu Górnym.
1809 - Zostaje wprowadzone nowe ogólnopañstwowe prawo miejskie („Städte - Ordnung”) z 1808 roku
- reforma Steina. W sk³ad kolegium miejskiego
wszed³ ówczesny kupiec Friedrich Kramsta. W tym
samym roku wzniós³ on now¹ fabrykê p³ótna - „Ereas-Leinwand-Fabrik”’ gdzie zosta³o zatrudnionych
1300 tkaczy.
1811 - Wprowadzono oœwietlenie wszystkich ulic.
Ukoñczono odbudowê zniszczonego koœcio³a parafialnego pw. œw. Miko³aja.
1814 - Wybucha na przedmieœciu Dolnym, na „Piasku” po¿ar w domu Scholza i Krûgera.
1815 - Wzniesiony zostaje nowy dom Strzelecki, który otrzyma³ nazwê „Geselschaftshaus” (chyba jednak Stowarzyszenia Strzeleckiego).
1816 - Poœwiêcony zostaje Dom Strzelecki i oddany
w dzier¿awê na szynk.
1823 - Pali siê na przedmieœciu Dolnym gospoda
„Zum Weissen Ross” i jej zabudowania gospodarcze
(obecna ul. Piaskowa).
1827 - Zaczêto budowaæ drogê wêglow¹ „Kohlenstrasse” z ¯arowa do Œwiebodzic i Strzegomia , która bieg³a obok miasta i która utworzy³a póŸniejsze
ulice: Wa³brzysk¹ i Strzegomsk¹.
Firma handlowa Kramstów wznosi w tym roku krochmalniê przed bram¹ Strzegomsk¹, na m³ynówce.
1828 - Miasto zajmuje wówczas 69 mórg (ulice, Rynek, cmentarz i ogrody), natomiast przedmieœcia 52
morgi. Do miasta nale¿y 124 mórg ³¹k, 784 lasów,
13 mórg rowów, dróg i kopalni. Od strony zachodniej miasta, na drodze do Kamiennej Góry, Jawora i
Strzegomia (wówczas jeszcze funkcjonowa³a stara
droga przez miasto do Strzegomia) znajduje siê solidny kamienny most przerzucony ponad Pe³cznic¹.
Prócz tego mostu istniej¹ dwa kamienne mosty na
rowach polnych na drodze do Œwidnicy i Lubiechowej. W mieœcie znajduje siê 124 domów mieszkalnych, a na przedmieœciach (z których œwidnickie jest
najmniejsze) zaœ 123 oraz 16 domów u¿ytecznoœci
publicznej, razem 163 budynki. Prócz tego w mieœcie jest 105 stodó³ i szop. Prawie wszystkie domy s¹
murowane i kryte dachówk¹. Tylko bardzo niewiele
jest budynków szachulcowych pokrytych gontem,

po³o¿onych przy bramie Œwidnickiej, oraz czêœæ stodó³.
Wymienia siê nastêpuj¹ce budynku u¿ytecznoœci
publicznej:
1. Koœció³ p.w. œw. Miko³aja,
2. Katolicki szpital i koœció³ p.w. œw. Jana na przedmieœciu Kamiennogórskim (dawniej Górnym),
3. Koœció³ ewangelicki,
4. Szko³a katolicka,
5. Dom dzwonnika koœcio³a katolickiego - stary,
drewniany, w którym mieszka tak¿e nauczyciel,
6. Dom Strzelecki na nowo wzniesiony w 1815
roku,
7. Szpital na przedmieœciu Kamiennogórskim,
8. Wozownie na sikawki: a) przy dawnym domu
pisarza przy bramie Górnej, b) przy bramie Dolnej, c) zajmuje czêœæ starych jatek,
9. Brama Œwidnicka i przylegaj¹cy doñ dom pisarza,
10. M³yny: a) m³yn na m¹kê, b) folusz, c) m³yn na
korê dêbow¹. Z tego: folusz nale¿y do sukienników, a pozosta³e dwa s¹ prywatne,
11. Browar i s³odownia tworz¹ jeden zespó³ masywnych budynków nale¿¹cych do gminy miejskiej,
12. Dom handlowy firmy Kramstów,
13. Zbiornik kamienny na Rynku z wod¹ Ÿródlan¹
oraz 9 studni miejskich,
14. Sale taneczne i gospody (kilka)
15. Kopalnia wapna przed bram¹ Œwidnick¹,
16. Cegielnia z dwoma piecami,
Notka na podstawie J. G. Knie, Geographische
Beschreibung ... 1828 (op. cit.), s. 279.
1830 - Wytyczono nowy odcinek drogi Wa³brzych Strzegom, która do tej pory przebiega³a przez miasto
- bram¹ Œwidnick¹, dalej bram¹ Doln¹, przedmieœciem Dolnym i wychodzi³a przy koœciele w Cierniach i dalej bieg³a do Strzegomia. Od tego czasu
droga ta mia³a omijaæ miasto i przebiegaæ prosto do
gospody „Zum Schwarzen Bär”, obecn¹ ulic¹ Strzegomsk¹ do koœcio³a w Cierniach, przez nowy most,
o murowanych przyczó³kach, na palach wzniesiony
wkrótce w 1832 r.
1832 - Ukoñczono budowê mostu przy koœciele w
Cierniach oraz wzniesiono tak¿e kamienny most nad
m³ynówk¹ na przedmieœciu Dolnym, aby po³¹czyæ
to przedmieœcie z mostem na szosie do Strzegomia.
Zbudowano wiatrak na wzniesieniu, przy drodze do
Œwidnicy, pomiêdzy wzgórzem Szubienicznym, a
miejskimi stodo³ami.
1833 - Furman Barenter wybudowa³ stajnie przed
bram¹ Górn¹, na drodze do domu Strzeleckiego, w
ogrodzie wdowy Kunze. Murarz Paesler kupi³ stary
dom nr 6 od szewca Petzolda, odnowi³ wnêtrze i nada³
mu zewnêtrzny wygl¹d.
Wybudowano now¹ drogê od naro¿nego domu farbiarza Reissnera, przy miejskim m³ynie, do domu
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No¿ownik Grûndler kupuje gospodê - „Zum Grûnen
Baum” nr 146.
Podwy¿szony zostaje o jedn¹ kondygnacjê dom nr
219 (w³aœciciel kapelusznik Renner), oraz dom nr
223, naprzeciw m³yna miejskiego (w³asnoœæ wdowy
Neumann).
Murarz Klinkert wznosi nowy dom na przedmieœciu
Dolnym, obok bia³oskórnika Winklera - nr 202.
Kuœnierz Renner podwy¿sza swój dom o jedn¹ kondygnacjê, na ul. Sienkiewicza (Obergasse nr 46 ?).
1843 - Zaczêto budowê nowej ewangelickiej szko³y
przy ul. Prusa (Kirchstrasse). W tym celu zburzono
dom pisarzy przy dawnej bramie Strzegomskiej.
Poœwiêcono now¹ liniê kolejow¹ z Wroc³awia do
Œwiebodzic.
1845 - Zamkniêto dwa cmentarze (przy szpitalu i
koœciele parafialnym) i otworzono nowy przy ul.
Wa³brzyskiej.
Gustav Becker zaczyna produkcjê zegarów.
Zburzone zostaj¹ czêœciowo mury miejskie.
1850 - Zaczêto tworzenie obszernego placu w okolicach dawnej bramy Œwidnickiej, któr¹ zburzono ostatecznie tak jak czêœæ jeszcze zachowanych murów
miejskich, które zaczêto burzyæ w 1844 r. Odkupiono w tym celu ca³y szreg domów, które jeszcze tutaj
siê zachowa³y aby je zburzyæ, oraz wolne parcele.
W miejscu tym powsta³ plac zwany Nowym Targiem
(Neumarkt).
Zaczêto rozbudowywaæ miasto, tworz¹c now¹ dzielnicê w kierunku linii kolejowej, zabudowuj¹c now¹
ulicê Kolejow¹, zgodnie z planem Urzêdu Królewskiego.

bia³oskórnika Scholza (nr 200) i wybrukowano j¹.
1834 - Wzniesiony zostaje nowy dom nr 236 przed
bram¹ Œwidnick¹, gdzie dawniej przebiega³a ulica
(w³aœciciel stelmach Himler).
Kuœnierz Renner kupi³ dom Siodlarza Kleina przy
bramie Górnej nr 46 i nadbudowa³ nad nim piêtro
ponad wysokoœæ murów miejskich.
1835 - Firma Kramstów wykupuje kilka sztuk pola
za stodo³ami, nale¿¹cego dawniej do szpitala i buduje tam przêdzalniê. Budynek przêdzalni mia³ 4 kondygnacje.
1837 Mistrz murarski - Geissler zbudowa³ tylny dom
przy murach miejskich, za swoim domem przy ul.
¯eromskiego (Burggasse) nr 91
Wybrukowano drogê miêdzy m³ynówk¹, a podmiejskim cmentarzem.
1838 - Podwy¿szone zosta³y domy parterowe do
trzech kondygnacji: nr 162 (w³aœciciel œlusarz Rummler), 138 (w³aœciciel hodowca Scholz), nr 159 (w³aœciciel stolarz Langer), nr 197 (Am. Graben - ul. Piaskowa, w³aœciciel czerwonoskórnik Friedrich Lenner),
nr 196 (Am Graben, w³aœciciel woŸnica Urban).
Wymieniony dom Augusta Kramsta na ul. Sienkiewicza nr 41 (Obergasse).
1839 - Zbudowany zostaje murowany dom nr 229
przed bram¹ Œwidnick¹ (w³aœciciel powroŸnik Menzel).
August Kramsta przebudowa³ dom odziedziczony po
ojcu (Obergasse nr 41 - Sienkiewicza ?) w stylu pó³nocnym.
Parterowy dom nr 155 podwy¿szono do dwóch piêter (w³aœciciel powroŸnik Mirus).
Piekarz Heinrich Springer podniós³ do wysokoœci
dwóch piêter dom, odkupiony od spadkobierców
garncarza Thuna, przed bram¹ Górn¹.
Kramstowie wznosz¹ jeszcze jeden budynek przy
krochmalni i jeden poni¿ej wielkiej przêdzalni.
Wzniesione zostaj¹, w miejscu starych domów szachulcowych, nowe domy murowane: nr 245 (w³asnoœæ bia³oskórnika Scholza), nr 206 (w³aœciciel
szewc Zwicklinski).
1841 - Garbarz Winkler kupuje dzia³kê ziemi od szynkarza Hankego i buduje dom naprzeciw bia³oskórnika Gûttlera, na przedmieœciu Dolnym nr 202.
Zasadzono 26 kasztanowców wzd³u¿ ogrodu Domu
Strzeleckiego, przy placu na gry m³odzie¿y (przy ul.
Pi³sudskiego)
Kuœnierz Renner podwy¿sza swój dom parterowy o
jedn¹ kondygnacjê, przy ul. Sienkiewicza (äusern
Obergasse) nr 144.

Œwiebodzickie zegary

Zegar pocz¹tkowo ze srebrzon¹ tarcz¹ (niestety, obecnie wymienion¹ poniewa¿ srebrzenie nie wytrzymuje up³ywu czasu). Skrzynia koloru d¹b œredni – politurowana. Z ty³u pieczêcie; znak Gustava Beckera GB w kotwicy z koron¹ oraz pieczêæ kontroli jakoœci. Szyby kryszta³owe z
faz¹ o szerokoœci 1cm. Wymiary ca³kowite: wys. 78cm.
szer. 32cm. g³.16cm. Mechanizm z p³ytami a¿urowymi sygnowany GB z koron¹
na kotwicy. Gong 3-prêtowy
bij¹cy piêknie godziny i pó³godziny. Posiada œruby
reguluj¹ce dystans od œciany - sygnowane równie¿
znakiem GB. Zegar stanowi prywat¹ w³asnoœæ mieszkañca Warszawy.

„Œwiebodzice - Dzieje Miasta” - Adam Rubnikowicz
Korekta: Robert Sysa. Stale wspó³pracuj¹: Boles³aw Kwiatkowski, Edward Ha³daœ, Daniel Wojtucki, Wojciech Orzel, Ró¿a Stolarczyk, Maria Palichleb.
Podziêkowania dla wszystkich, którzy udostêpnili swoje zbiory oraz dla MBP w Œwiebodzicach.
Kontakt e-mail: adamr@pnet.pl Tel. (kom) 0-602-380-483 Przedruk mo¿liwy po podaniu Ÿród³a
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