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Œwiebodzickie zegary
Zegar - budzik karetowy
(powozowy) firmy Gustawa
Beckera, wyprodukowany w
1895r. w Œwiebodzicach.
Nakrêcany, dzwoni o okreœlonym czasie przez nastawienie wskazówki na ¿¹dan¹
godzinê. Ta wskazówka jest
umocowana na zewn¹trz tarczy. Tarcza porcelanowa.
M³oteczek budzika jest
umieszczony wewn¹trz obudowy, o któr¹ wybija godzinê. Brak oryginalnego pokrowca zewnêtrznego. Obudowa z metalu nierdzewnego.
Po renowacji, jest oferowany na aukcji ogólnopolskiej.

Okruchy historii
08.01.1845 Przewodnicz¹cy dyrektoriatu Towarzystwa
Kolei Wroc³awsko-Œwidnicko-Œwiebodzickiej, wroc³awski kupiec i producent taboru kolejowego G.H.Ruffer, przedstawi³ propozycjê przed³u¿enia szlaku kolejowego ze Œwiebodzic do Wa³brzycha. Propozycja Ruffera zosta³a w maju owego roku zaakceptowana. Budowa
¿elaznej drogi ruszy³a w 1851 roku.
Uruchamianie linii odbywa³o siê etapami:
31.10.1852 - Stary Zdrój, 6.10.1853 Wa³brzych Fabryczny.
Sk³ady osobowe do i od stacji Stary Zdrój rozpoczê³y
kursowanie l marca 1853 roku.
26.01.1984 r. W Londynie zmar³ Jan Henryk XVII Hochberg von Pless - najstarszy syn ksiê¿nej Daisy i Jana
Henryka XV. Ksi¹¿ê Jan w³ada³ w Ksi¹¿u i Pszczynie w
latach 1938- 1939.

Fragment „Chronik der Stadt Freiburg in Schl.”
1220 - 1937r.
T³umaczenie w³asne.

Lata 1831 - 1833
1831
Odnawiany by³ ratusz, wie¿a równie¿ by³a odnawiana i
pokryta now¹ blach¹. Przy okazji poz³otê kuli, która siê
z³uszczy³a i kula sta³a siê czarna, zast¹piono nowym malowaniem i teraz kula zajaœnia³a nowym blaskiem. Jednoczeœnie naprawiono i ustawiono w pionie iglicê, ale
zabieg ten nieznacznie j¹ obni¿y³. Ca³kowity koszt naprawy wyniós³ blisko 1200 talarów.
Tego roku przysz³a z Azji zaraŸliwa choroba zwana choler¹ (wielu lekarzy nie mog³o jej powstrzymaæ). Poprzez
Rosjê i Polskê dotar³a na Œl¹sk. Aby przeszkodziæ jej
dalszemu rozprzestrzenianiu, we wsiach i miastach powo³ano tzw. stra¿-cholery, które ka¿dego podró¿nego, nie
posiadaj¹cego œwiadectwa higienicznego lub przybywaj¹cego z podejrzanego miejsca, nie wpuszcza³y w obrêb
miejscowoœci. Jednak w nied³ugim czasie stra¿e te zosta³y zlikwidowane. W Œwiebodzicach by³y trzy posterunki wystawione: przy Œwidnickiej Bramie, przy kamiennym moœcie i przy
domu kata. Pod jesieñ
szala³a cholera ju¿ w ca³ym kraju. Z tego powodu wiêc by³y, zgodnie z
odgórnymi rozkazami,
zak³adane lazarety i zaopatrywane w potrzebny sprzêt. Ka¿dy z lekarzy otrzymywa³ w nadzór pewien okrêg (kilka wsi) by móg³ trafnie
oceniaæ ewentualne
przypadki cholery i podejmowaæ odpowiednie
œrodki ostro¿noœci. W
Œwiebodzicach na laza-

ret zamieniono dom kopalni wapna, a na miejsce obserwacji i kwarantanny przeznaczono opró¿nione mieszkania nad dawnymi jatkami.
Poniewa¿ tak¿e we Wroc³awiu cholera szala³a i
nachodzi³y stamt¹d bardzo niepokoj¹ce wiadomoœci,
zdarzy³o siê pewnego razu, ¿e wroc³awski furman i szynkarz Huhndorf, w³aœciciel ober¿y „Pod Zielonym Drzewem” nr 146, przy jego przyjeŸdzie z Wroc³awia, zosta³
zatrzymany do kwarantanny, odka¿ony, jednak wraz z
parobkiem zosta³ szybko znowu zwolniony.
Tego roku po raz kolejny przyjecha³ do Ksi¹¿a
nastêpca tronu wraz z ma³¿onk¹, aby wypoczywaæ w
pobliskim uzdrowisku Szczawno Zdrój. W zwi¹zku z
tym, w dniu 3 sierpnia, w dniu urodzin rz¹dz¹cego króla, zamek w Ksi¹¿u by³ rzêsiœcie iluminowany.
9 listopada o godzinie 6 rano, spali³ siê czêœciowo m³yn w Mokrzeszowie. 8 listopada wieczorem, stary
majster ciesielski Reichelt z Pe³cznicy, z powodu ciemnoœci, id¹c do domu nie trafi³ na most albo na tzw. œcie¿kê szynków i w dniu nastêpnym zosta³ znaleziony martwy na dnie prawie wyschniêtego koryta rzeki Pe³cznica.
1832
5 lutego w tutejszych koœcio³ach, jak równie¿ w ca³ym
kraju, zgodnie z odgórnym zarz¹dzeniem obchodzono
œwiêto dziêkczynne z uroczystym Te Deum, z powodu
powstrzymania epidemii cholery.
W kwietniu, stary kocio³ warzelny w browarze zosta³
wyjêty i zast¹piony nowym, wykonanym przez tutejszego majstra kotlarskiego Micha³a Urbana. Kocio³ ten
wa¿y³ 12 cetnarów i 66 funtów.
W tym roku burmistrz miasta zosta³ ponownie wybrany
na to stanowisko. 26 marca stanowisko pisarza s¹dowego w Cierniach i Pe³cznicy
obj¹³ pewien Carl Franke,
zastêpuj¹c tym samym odchodz¹cego Moritza Sandiga. Wczeœniej posada ta by³a
obs³ugiwana przez Actuariusa tutejszego s¹du miejskiego. W roku 1824 jednak obie
powy¿sze gminy zatrudni³y
wspólnego pisarza. Do roku
1826 by³ nim Oertel z Donnerau. Po jego odejœciu,
wspomniany wy¿ej Sandig,
obj¹³ to stanowisko w dniu 14 paŸdziernika 1826 roku.
12 czerwca w kopalni wapna odpad³ od œciany ogromny
g³az, upadaj¹c na ni¿szy piec. Poniewa¿ odpowiednio
wczeœnie zauwa¿ono oznaki katastrofy, robotnicy zd¹¿yli na czas opuœciæ kamienio³om.
19 czerwca pani von Simsdorf przechodzi³a œcie¿k¹ kata
na przedmieœciu niskim i upad³a odnosz¹c ciê¿kie obra¿enia. W sierpniu spad³a równie¿ z tej œcie¿ki pewna pani
z Pe³cznicy, uszkadzaj¹c znacznie nogi. Z tego powodu
za³o¿ono dodatkowo odpowiednie porêcze przy œcie¿ce.

24 lipca w Cieszowie piorun zabi³ kobietê, która pracowa³a w polu niedaleko od swego domu.
W sierpniu przyby³ do Ksi¹¿a m³ody hrabia wraz z ma³¿onk¹. W tym roku majster garbarski Bartsch budowa³
piêkny, wielki dom obok hotelu „Pod Zielonym Or³em”
w przedmieœciu wy¿szym, przy tak zwanych „Œwiêtych
Ogrodach”, w miejscu gdzie przedtem sta³ bardzo stary
budynek. Ten stary dom by³ w³asnoœci¹ znacz¹cej rodziny, jednak brak jest Ÿróde³ historycznych potwierdzaj¹cych tê tezê. Ta okolica nosi tak¿e nazwê Bubenau i niektórzy wywodz¹ j¹ od imienia ksiêcia Bubon, który rzekomo to stare domostwo zamieszkiwa³. Jednak najprawdopodobniej pocz¹tek tej nazwie da³a ³¹ka, miejsce zabaw ch³opców.
Tego lata w wielu okolicach Œl¹ska pojawi³a siê ponownie cholera, jednak w tutejszej parafii przytrafi³o siê tylko kilka pojedynczych przypadków .
30 sierpnia po po³udniu uleg³ nieszczêœliwemu wypadkowi górnik Bach z Wa³brzycha przy pracach w pe³cznickim kamienio³omie. Potwornie wielki g³az upad³
wprost na niego, powoduj¹c natychmiastow¹ œmieræ.
Zmar³ego pochowano na cmentarzu w Pe³cznicy.
Tego roku oddano do u¿ytku most przy koœciele cierniowsko – pe³cznickim i w listopadzie nast¹pi³o jego
otwarcie. Od strony miasta by³ teraz budowany kamienny most na m³ynówce, aby u³atwiæ po³¹czenie przedmieœcia niskiego z now¹ szos¹ prowadz¹c¹ na oddany do
u¿ytku most. Budowa ta kosztowa³a 100 Tlr.
Jesieni¹ Wittwer, w³aœciciel kamienicy nr 172 w przedmieœciu wy¿szym, budowa³ wiatrak na wzgórzu przy
szosie œwidnickiej, miêdzy gór¹ szubieniczn¹ i miejskimi stodo³ami.
Jesieni¹ postawiono tak¿e niski piec wapienny, który 12
czerwca w wyniku runiêcia
czêœci œciany kamienio³omu
zosta³ zniszczony. Domurowano go do tej¿e ska³y.
Poniewa¿ w tym roku by³ nadzwyczajny urodzaj owoców,
pó³ korca jab³ek w paŸdzierniku kosztowa³o 12 do 15 Sgr.
21 listopada umar³ ceniony,
emerytowany kantor Jentsch z
powodu zapalenia nerwów,
które by³o nastêpstwem przebytej cholery. Pochowano go
na podmiejskim cmentarzu.
W drugi dzieñ œwi¹t Bo¿ego Narodzenia umar³ z powodu wylewu krwi starszy cechu stolarskiego, majster Conrad.
1833
W zimie w³aœciciel nowo wybudowanego wiatraka rozpocz¹³ mielenie zbo¿a. Jednak z powodu obawy, ¿e stoj¹cy blisko szosy wiatrak, bêdzie p³oszy³ konie woŸniców przeje¿d¿aj¹cych obok, minê³o jeszcze sporo czasu, zanim wiatrak rozpocz¹³ normaln¹ pracê. W czerw-
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cu ostatecznie rozwiano wszelkie obawy z tym zwi¹zane i wiatrak rozpocz¹³ pracê ci¹g³¹.
8 lutego wpad³ do m³ynówki i uton¹³ w³aœciciel podmiejskich gruntów dawnych m³ynarzy miejskich, Ulrich.
Wypadek zdarzy³ siê w ciemnoœciach, w pobli¿u jego
domu.
13 lutego przyby³ do Œwiebodzic landrat obwodu œwid-

burga, podkomorzego Kloaßa, senatora Rummlera majstra bia³oskórnika, senatora Bechera - majstra siodlarza, senatora Kleinerta - zegarmistrza, senatora Graßa
– bia³oskórnika.
W czerwcu remontowano bardzo zaniedbany kawa³ek
drogi od zau³ka przy farbiarzu Reißnerze obok m³yna
miejskiego a¿ do domu „bia³oskórnika Scholza” nr 200.
Ca³y ten odcinek by³ brukowany.
23 czerwca, w wieczór œwiêtojañski, kilku tutejszych
pomocników handlowych urz¹dzi³o pokaz sztucznych
ogni na górze za folwarkiem Dr. Hayna. Ta góra zwykle
nazywana by³a zamiennie: Rummlerberg, Stefflerberg,
Haynberg. Tylko w roku 1759 znajduje siê obok nazwy
Rummlerberg jeszcze dodatek: Stampenberg, który prawdopodobnie jest najw³aœciwsz¹ nazw¹ tej góry.
Oko³o œw. Jana pó³ korca pszenicy kosztowa³o 1 Rtl. 10
Sgr., ¿yta 1 Rtl 1 Sgr., jêczmienia 20 Sgr., owsa 16 Sgr.
Przy tej tanioœci owsa oszczêdzane by³o siano, poniewa¿ podró¿ni woleli przed hotelami czêsto daæ garniec
owsa koniowi, ni¿ pêk siana.
W tym miesi¹cu królewski tajny radca handlowy Kramsta darowa³ chórowi ewangelickiego koœcio³a 3 nowe
tr¹by. 3 maja, w dniu urodzin króla, pod przewodnictwem ewangelickiego kantora Subirge, wykonano przed
po³udniem, miêdzy godzin¹ 9 a 10, na wie¿y ratusza kilka utworów muzycznych.
17 wrzeœnia na budowie w Bõgendorf uleg³ œmiertelnemu wypadkowi tutejszy mularz Evler..
20 wrzeœnia w po³udnie przeje¿d¿a³ przez miasto car
Rosji Miko³aj I. Znajdowa³ siê on w drodze z
Münchengrätz w Czechach, gdzie spotka³ siê z cesarzem
Austrii.
Na zwolnione stanowisko przez sêdziego miejskiego
Grofe, który odszed³ na emeryturê, przyszed³ sêdzia miejski z Prausnitz, Frõhlich.
15 listopada wieczorem, hrabia pañstwowy Hanns Heinrich X, wraz z ma³¿onk¹ i ma³y synem przybyli do
Ksi¹¿a. Z tej okazji portal zamkowy by³ rzêsiœcie iluminowany. Tak samo mieszkania w przed zamkowych budynkach, jak i aleja lip od domu letniego w dó³, by³y
oœwietlone.
W tym miesi¹cu by³y czynione próby ogrzewania za
pomoc¹ ¿elaznego pieca zakrystii w koœciele ewangelickim.
Noc¹, z 18 na 19 grudnia szala³a straszna burza, która
wiele szkód wyrz¹dzi³a. Wiele domów mia³o dachy ca³kowicie lub czêœciowo uszkodzone. W kilku wsiach stare stodo³y, szopy i budynki gospodarskie zosta³y zwalone. W mieœcie wiele drzew w ogrodach by³o po³amanych, gdzie niegdzie wyrwanych z korzeniami, a w tzw.
Zagajniku •rebiêcia przy Ksi¹¿u nawet wielki d¹b zosta³ przewrócony. Ile szkód wichura wyrz¹dzi³a w oknach
domów, zrozumia³e jest samo przez siê. Nie uszkodzony pozosta³ dach na koœciele ewangelickim, poniewa¿
by³ on jeszcze nowy (patrz rok 1829), i w dodatku podwójny. Tak¿e na koœciele katolickim i budynkach szkol-

nickiego, rotmistrz von Gellhorn oraz superintendent, pomocnik pastora z Domanze, by tu na zlecenie urzêdu królewskiego we Wroc³awiu prowadziæ uk³ady zmierzaj¹ce do po³¹czenia w jedn¹ parafiê Mokrzeszowa i Cieszowa. Nie doprowadzi³o to jednak tym razem do zakoñczenia sprawy.
1 kwietnia uleg³ nieszczêœliwemu wypadkowi woŸnica
doktora Heinricha imieniem Wolf. Jad¹c z wêglem z Góry
Œwiebodzickiej, spad³ z wozu rani¹c siê œmiertelnie.
4 kwietnia umar³ znany matematyk Meinhard, inspektor
ze Szczawna Zdroju, posiadacz domu nr 96 w Œwiebodzicach. Równie¿ 12 kwietnia umar³ stary mieszczanin
ze Œwiebodzic, majster sukienniczy Carl Gottfried
Fõrster. Urodzi³ siê on w czerwcu 1737 roku, a wiêc jeszcze przed rz¹dami cesarskimi. Za dwa miesi¹ce ukoñczy³ by on zatem 96 lat.
W kwietniu rozprzestrzeni³a siê tu infekcja, tak¿e gryp¹
nazywana, jednak z tego powodu nikt nie umar³.
Konduktor Parmann z Pe³cznicy wybudowa³ dom naprzeciw mostu (przy koœciele). Urz¹dzi³ w nim zajazd i
nazwa³ „Pod Z³otym Krzy¿em”.
23 kwietnia umar³ tutejszy aptekarz Ephraim Strauß.
7 maja umar³ w Zützen ko³o Golßen na Dolnych £u¿ycach, bêd¹c u ziêcia, hrabia pañstwowy von Hochberg,
Hanns Heinrich VI. 11 maja w Œwiebodzicach rozpoczêto przez jedn¹ godzinê w po³udnie, 14 dniowe dzwonienie. 16 czerwca wyg³oszono na czeœæ hrabiego kazanie pami¹tkowe. Tekst oparto na: Ebräer 4,9,10 tj. odpoczywaj w pokoju. Po zakoñczonym nabo¿eñstwie wybrano nowego senatora. Zosta³ nim bia³oskórnik Graß,
po którego zaprzysiê¿eniu, dotychczasowy senator, piernikarz Elsner odszed³ ze stanowiska. Zatem w tym roku
Kolegium Magistratu sk³ada³o siê z : burmistrza Rüden-
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przy organizowaniu przerzutów na Wêgry i dalej na zachód – poprosi³ gestapowców aby pozwolili mu po¿egnaæ siê z pani¹ Wilhelmin¹, wówczas jeszcze Wajdówn¹. Przywieziono go wiêc do domu pani Wilhelminy do Nowego S¹cza i tam widzieli siê po raz ostatni.
Hrabia zosta³ uwiêziony w katowni gestapo w Nowym
S¹czu. W Starej Lubowni pani Jankowska mia³a okazjê
spotkaæ ostatniego króla Hiszpanii – Alfonsa XIII który
abdykowa³ na rzecz genera³a Franko – król sta³ sta³ siê
banit¹ i zamieszka³ w³aœnie w Starej Lubowni u swojej
bratanicy.
Pani Wilhelmina po wojnie znalaz³a siê w Kamiennej Górze, tam wysz³a za m¹¿ i wraz z mê¿em znalaz³a siê w Œwiebodzicach, ucz¹c tu jêzyka niemieckiego i przekazuj¹c swoim uczniom, ¿e jêzyki otwieraj¹
granice i œwiat. Jak bardzo jest to prawdziwe, mo¿emy
przekonaæ siê na podstawie jej w³asnego losu.

nych dachy przetrwa³y bez szkód. Jedynie w wysokich
witra¿ach by³y znaczne szkody. Tego roku pisarz s¹dowy Frank z Cierni zosta³ zatrudniony jako pisarz s¹dowy w Górnym Wa³brzychu. Jego nastêpc¹, ju¿ jako pisarz s¹dowy w Cierniach i Pe³cznicy zosta³ w dniu 31
marca 1833 r. Ernst Friedrich Lange, który by³ dobrym
klarnecist¹ i pilnym pomocnikiem chóralnym w koœciele ewangelickim. On to póŸniej tworzy³ wiele dobrych
“kawa³ków” muzycznych, z których kilka zosta³o póŸniej wydanych drukiem.
Widokówki ze zbiorów:
Na stronie 1 - Janusza Chech³acza udostêpni³ Wojciech Orzel
Na stronie 2 i 3 - Edwarda Ha³dasia.

Ró¿a Stolarczyk

Niezwyk³e losy œwiebodziczan.
Wilhelmina z Wajdów Jankowska – urodzona 11
stycznia 1916 roku w Nowym S¹czu, ukoñczy³a Pañstwowe Wy¿sze Pedagogium w Krakowie – wydzia³ germanistyki, wieloletni nauczyciel jêzyka niemieckiego w
Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Œwiebodzicach. Lubiana
i szanowana przez swoich uczniów, z których wielu, dziêki nauczonemu przez ni¹ jêzyka wykszta³ci³o siê i pozna³o œwiat. Jej dewiz¹ jako pedagoga by³o : „uczcie siê
jêzyków – one otworz¹ przed wami granice i œwiat”.
Dziêki doskona³ej znajomoœci jêzyka (nie tylko
niemieckiego, ale równie¿ francuskiego i hiszpañskiego) los zetkn¹³ j¹ z ludŸmi niezwyk³ymi. Pani Wilhelmina Jankowska jest œwiebodziczank¹ i jej osoba warta
jest zapamiêtania.
W 1937 roku pani Jankowska dziêki dr Wandzie
Bobkowskiej zosta³a nauczycielk¹ dzieci Jana hrabiego
Zamoyskiego w jego posiad³oœci – zamku Stara Lubownia w Czechos³owacji. Niezwyk³e w tym jest to, ¿e hrabia Zamyski by³ mê¿em Izabeli de Burbon, bratanicy
króla Hiszpanii Alfonsa XIII. Jej uczniami byli infant
Karol Alfons de Burboun Zamoyski oraz jego siostra
Krystyna i jej brat Józef. Hrabia Zamoyski Polak i wielki patriota chcia³, aby jego dzieci zna³y jêzyk polski i
kulturê kraju swego ojca. W taki to w³aœnie sposób pani
Wilhelmina Jankowska znalaz³a siê wœród krêgów najwy¿szej arystokracji. Niestety jej pobyt na zamku Stara
Lubownia przerwa³a œmieræ ojca i koniecznoœæ powrotu
do Nowego s¹cza, a tak¿e wybuch wojny. Jej wychowankowie tak bardzo j¹ polubili, ¿e do ich wyjazdu z
zamku na zachód Europy w 1945 r. pisa³y do swojej nauczycielki listy w jêzyku polskim oczekuj¹c jej powrotu. Niestety, wojna zmienia ludzkie losy. Jak bardzo by³a
osob¹ szanowan¹ przez swoich chlebodawców mo¿e
œwiadczyæ fakt, ¿e keidy gestapo aresztowa³o w 1944 r.
w marcu hrabiego Zamoyskiego, za pomoc udzialan¹

Na zdjêciu: pierwsza od lewej – Wilhelmina Jankowska,, dzieci: w œrodku infant Karol Alfons de Burbon Zamoyski, z lewej infantka Krystyna, z prawej infant Józef. Zdjêcie zrobiono w 1938 roku w uzdrowisku Vyšnie Ru•bachy.
Na podstawie rozmowy z pani¹ Wilhelmin¹ Jankowsk¹ i dokumentów znajduj¹cych siê w jej posiadaniu.

Równie¿ niezwyk³e losy by³y udzia³em ojca autorki artyku³u. Poni¿sze zdjêcie pochodzi z archiwum rodzinnego na którym Pan Stanis³aw Stolarczyk (klêcz¹ca postaæ mê¿czyzny) uwieczni³ siê z Henrykiem Sienkiewiczem i jego rodzin¹.
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liwe do ustalenia. Nam znane kodyfikacje dla tych miast
z nastêpnego stulecia opieraj¹ siê zreszt¹ ju¿ nie na prawnych zakazach kryminalnych, lecz zawieraj¹ ju¿ tak¿e
prawne ustanowienia dziedziczne, które dopiero przez
postanowienia powszechnego, krajowego prawa pruskiego, oprócz wa¿noœci, obowi¹zuj¹cymi siê stawa³y. Tylko uporz¹dkowanie dla miasteczka Boguszów nast¹pi³o
w pierwszej dekadzie 16 stulecia i bra³o pocz¹tek z osiedlania siê górników z Joachimsthal, ale s³u¿y³o w istocie wy³¹cznie specjalnym interesom górniczej spo³ecznoœci.
Dla wiejskich spo³ecznoœci by³y przewa¿nie
uporz¹dkowania dotycz¹ce Dreidingu, co w „protoko³ach urzêdu” po raz pierwszy w 1574 roku zosta³o uwidocznione1). Treœæ jego znamy jednak dopiero od 1657
roku, kiedy to Radca Cesarski Jan Henryk II hrabia von
Hochberg na Ksi¹¿u potwierdzi³, a którego tylko jeden
odpis jeszcze posiadamy2). Z dokumentu tego wynika,
¿e porz¹dek prawny opiera³ siê na trzech powinnoœciach,
a których naruszenie traktowane by³o jako wystêpki, a
wiêc: najpierw przeciw Bogu, nastêpnie przeciw
zwierzchnoœci œwieckiej, i w koñcu przeciw gminie i
najbli¿szemu otoczeniu. To równie¿ w póŸniejszych rozporz¹dzeniach porz¹dkuj¹cych prawo zostaje potwierdzone. W roku 1680 Jan Henryk II hrabia von Hochberg
w wydanym rozporz¹dzeniu porz¹dkuj¹cym Dreiding
wyraŸnie ujmuje to w nastêpuj¹cy sposób:
„Ka¿dy m³ody i stary powinien nauczyæ siê i wiedzieæ,
czym jest Dreiding i przestrzegaæ jego zasad zarówno w
ca³oœci, jak i w poszczególnych czêœciach;
1. Pierwsza i najwa¿niejsza
rzecz, dotyczy Trójcy Œwiêtej – Boga Ojca, Syna i Œwiêtego Ducha. Ka¿dy cz³owiek
powinien przestrzegaæ ca³oœci przykazañ, poznawaæ nakazy, okazywaæ bojaŸñ bo¿¹,
czciæ, kochaæ i ufaæ Jego najwy¿szemu œwiêtemu imieniu, a tak¿e chêtnie przyjmowaæ i pilnie uczyæ siê s³owa
œwiêtego, dziêkuj¹c za wszystko Bogu, a wszystko, co
jest przeciw Panu Bogu i jest Mu nie mi³e, z pilnoœci¹
unikaæ powinien.
2. Druga rzecz dotyczy œwieckiej zwierzchnoœci, któr¹
sam Pan Bóg wybra³ i wyznaczy³ w swoim imieniu do
karania z³ych i ochrony pobo¿nych. Dlatego wszystko
nale¿y wykonywaæ zgodnie z czwartym nakazem i jego
postanowieniami, byæ obowi¹zkowym i sumiennym,
poddanym i pos³usznym, nale¿y honor oddawaæ, bojaŸñ
okazywaæ, z pola i pracy daniny wiernie bez fa³szu oddawaæ i zupe³nie unikaæ wszystkiego, co do niepos³uszeñstwa i buntu powód daæ mo¿e.
3. Trzecia rzecz jednak dotyczy ca³ego bez wyj¹tku pospolitego i pobo¿nego gminu, do którego nale¿y ka¿dy
mieszkaniec wraz z najbli¿sz¹ rodzin¹ i wszystkim, co

Czasopismo Towarzystwa
Historii i Starych Dziejów Œl¹ska
imieniem Dr Colmara Grünhagena.
Piêtnasty tom. Pierwsze wydanie.
Wroc³aw. Josef Max i Sp-ka. 1880.

Wczesne prawo karne panuj¹cych na Ksi¹¿u.
Opisa³ P. Kerber z Ksi¹¿a
T³umaczenie w³asne publikacji przekazanej przez
Pana Daniela Wojtuckiego
Czêœæ II
Sprawuj¹cy w³adzê s¹downicz¹ lub burgrabia
musia³ jednak w myœl ustaw krajowych wprowadziæ do
s¹du pewn¹ liczbê ³awników; i tak np. prowadz¹cy sprawê Conrad Hochberg w 1563 roku wydaje werdykt z
wyrazami: „Ja, Conrad Hochberg .. etc., z pracuj¹cym
obok mnie ³awnikiem Panem Gregorem Sengfreies..
etc.”.
W ostatnich latach przed nadejœciem w³adzy pruskiej, dyrektorowi sprawiedliwoœci, prowadz¹cemu sprawy kryminalne przydany by³ notariusz i dziesiêciu ³awników. Siedzib¹ s¹du by³ Ksi¹¿, natomiast do spraw prowadzonych w tzw. dreidingu, na miejsce udawa³ siê tylko sam kapitan zamku.
Jednak ogólnie, w organizacji s¹downictwa panuj¹cy nadal sprawowa³ w pe³nym zakresie wy¿sze i ni¿sze s¹downictwo dla ca³ego podleg³ego sobie obszaru, przekazuj¹c tylko podleg³ym miastom:
Œwiebodzice, Mieroszów, Boguszów, i w póŸniejszym czasie Wa³brzychowi s¹downictwo ni¿sze
(jurisdictio demandata). Zarówno
w³adze miejskie, jak i w³adze krajowe zobowi¹zane by³y w jednakowy sposób prowadziæ postêpowanie wyjaœniaj¹ce. Prawo nak³ada³o obowi¹zek, aby obwiniony zosta³ zabrany w tymczasowy areszt, a samo postêpowanie œledcze mia³o formê pisemn¹. Dla wystêpków pope³nianych na wsi, w³aœciwe by³y s¹dy wiejskie.
Obok ju¿ wczeœniej wspomnianych ustaw krajowych, niemieckiego i saskiego prawa oraz uporz¹dkowanych praw s¹dowych, s³u¿y³y tu równie¿ jako podstawa sprawowania prawa karnego ró¿ne ustawy i zarz¹dzenia, wg., których do mniejszych wystêpków przypisane by³y odpowiednio l¿ejsze kary. Dla w³adz miast
podleg³ych, ka¿demu z osobna, nada³ panuj¹cy równie¿
szczególn¹ ustawê, przystosowuj¹c¹ ustawodawstwo do
specyfiki spo³ecznoœci miejscowej.
Kiedy uporz¹dkowano stare prawo dla miast
Œwiebodzice i Mieroszów (Wa³brzych sta³ siê dopiero w
nastêpnym stuleciu w³asnoœci¹ panuj¹cego) nie jest mo¿-
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do niego nale¿y albo jest wspóln¹ w³asnoœci¹. Postêpowaæ powinni wed³ug regu³y Chrystusowej: wszystko, co
chcecie, aby wam ludzie uczynili, powinniœcie to czyniæ
innym ludziom.
S¹ to trzy rzeczy, które stanowi¹ prawo Dreidingu i których porz¹dku nale¿y przestrzegaæ, etc.”.
Powróæmy teraz do postêpowania karnego i obchodzenia siê ze sprawc¹ przestêpstwa w czasie prowadzonego œledztwa. Obowi¹zywa³a wówczas zasada, aby
ka¿da obwiniona osoba zosta³a uwiêziona na czas œledztwa, nawet wówczas, jeœli za jej win¹ przemawia³y tylko s³abe poszlaki. Dzia³o siê to tak¿e wówczas, gdy w
naszym pojêciu prawa osoba pope³ni³a tylko drobny
wystêpek. Wiemy, ¿e ten surowy œrodek, przynajmniej
w kilku przypadkach zosta³ znacznie z³agodzony,
oskar¿onemu dano do
swobodnego wyboru
mo¿liwoœæ unikniêcia
aresztu œledczego za porêczeniem. Wymagana liczba porêczycieli zale¿a³a
od ciê¿aru przestêpstwa, a
jeœli oskar¿ony ju¿
unikn¹³ aresztu, zobowi¹zany by³ w czasie tocz¹cego siê przeciw niemu postêpowaniu, stawaæ siê osobiœcie na ka¿de ¿¹danie sêdziego. Dopiero z koñcem XVII
stulecia sta³o siê regu³¹, ¿e oskar¿ony móg³ wyjœæ za
kaucj¹ s¹dow¹ – „juratorische Caution” – lub porêczaj¹c swoim maj¹tkiem.

Wycinki
ze starych gazet
Cyryla ratajskiego
rok 1971
Bia³a rzeka. - Gazeta Robotnicza z dnia 6 stycznia.
Mleczarnia w Œwiebodzicach zaopatruje w mleko i przetwory mleczne 98 sklepów, a w tym 53 w Wa³brzychu i
12 w Œwidnicy. W dostawach przewa¿a mleko butelkowane – 16 tys. litrów dziennie. W planie na rok 1971
przewidziano zakup agregatu do butelkowania mleka o
wydajnoœci 6 tys. litrów na godzinê. Z chwil¹ jego uruchomienia zaprzestanie siê dostawy do
sklepów mleka w konwiach.
Krwawy dramat w Œwiebodzicach. - Gazeta Robotnicza z dnia
27 stycznia.
W jednym z domów przy ul. Krasickiego w Œwiebodzicach dosz³o 20 bm. do krwawego dramatu, który poruszy³ do g³êbi opiniê mieszkañców miasta. A oto
okolicznoœci: 23 letni Stefan P., bêd¹c w stanie nietrzeŸwym, wszcz¹³ awanturê ze swoj¹ znajom¹, Urszul¹ N.
W pewnym momencie z³apa³ stoj¹c¹ w k¹cie mieszkania siekierê i zada³ ni¹ cios w g³owê kobiecie. Ciê¿ko
rann¹ przewieziono do szpitala, gdzie natychmiast zosta³a poddana operacji. Jej stan jest nadal ciê¿ki. Stefan
P., który uciek³ z miejsca przestêpstwa, zosta³ wkrótce
ujêty.
Remont budynku Pogotowia. - Gazeta Robotnicza z
dnia 15 lutego.
Budynek Pogotowia Ratunkowego w Œwiebodzicach
(Rynek 14) przekazany zostanie w najbli¿szym czasie
do remontu kapitalnego. Na okres trwania prac Pogotowie przeniesione zostanie do obiektu przy ul. Aleje Lipowe 1.
Kronika wypadków. - Gazeta Robotnicza z dnia 17
lutego.
W Œwiebodzicach, na brzegu rzeki Pe³cznica znaleziono
zw³oki 59 letniej Stefanii K. W toku œledztwa ustalono,
¿e przyczyn¹ œmierci denatki by³o zaburzenie uk³adu kr¹¿enia.
Mieszkania, woda, gaz, utrzymanie czystoœci, jakoœæ
remontów – problemy pierwszoplanowe. - Gazeta
Robotnicza z dnia 15 marca.
O godzinie 17 w klubie Wytwórni Urz¹dzeñ Klimatyzacyjnych „Klimator” w Œwiebodzicach, (Pl. Legionów
Polskich 1 – przyp. w³asny) który z ³atwoœci¹ mieœci 300
osób, zabrak³o miejsc siedz¹cych, ludzie zaczêli siê t³oczyæ przy drzwiach, i stali kilka godzin. Takiej frekwencji nikt siê nie spodziewa³. Ale czy mo¿na siê dziwiæ, ¿e

1)

Stare mieroszowskie postanowienie s¹dowe z 1574 roku
„Wbrew prawu Dreidingu muthwillige ch³opców przyj¹³ w
goœcinê”.
2)
Ksi¹¿añskie Arch. Akt. D.J. 13a – uporz¹dkowanie prawa
Dreidingu istnia³o ju¿ wczeœniej, panuj¹cy w roku 1657 bez
¿adnych zmian potwierdzi³ go na nowo, zmodyfikowano tylko artyku³ powinnoœci wobec Boga i koœcio³a uwzglêdniaj¹cy ewangelickie gminy koœcielne, i ju¿ od 1657 roku gminy
ewangelickie z tego wykreœlono.

Zdjêcia (str. 5 Sala Conrada, str. 6 Krzywa Sala) z roku 1931,
ze zbiorów Pana Kazimierza Szymczyka (udostêpnione przez
Pana Wojciecha Orzela)
Zdjêcie „Fontanna Donatella” - ze zbiorów Pana ul.
W. Polna
Orzela
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na czwartkowe spotkanie z „Gazet¹” wali³y t³umy?.
To prawie 20 tysiêczne miasto od lat wyczekuje na ³askawe spojrzenie Prezydium WRN. A trzeba wiedzieæ, ¿e
jest to jedno z najbardziej uprzemys³owionych miast w
kraju, mog¹ce z powodzeniem konkurowaæ z dziesi¹tkami miast powiatowych. Niestety, Œwiebodzice maj¹
bardzo zaniedban¹ gospodarkê komunaln¹ i mieszkaniow¹. Daj¹ o sobie znaæ wieloletnie zaniedbania, dysproporcja w nak³adach na rozwój zak³adów przemys³owych i na inwestycje towarzysz¹ce, tj. na budownictwo
mieszkaniowe, remonty, us³ugi i handel, urz¹dzenia komunalne itp. Naros³o wiele spraw bol¹cych, wrêcz tragicznych. ...
... Znakomita wiedz¹ o mieœcie wykaza³ siê W³adys³aw
Kuœmierski, którego wyst¹pienie zosta³o przyjête oklaskami. A oto fragmenty wypowiedzi. – Œwiebodzice zamieszkuje 18.750 osób. Miasto posiada 995 budynków
mieszkalnych, pod zarz¹dem – 870. Œrednie zagêszczenie w nowym budownictwie – 3,8 osoby, w starym –
7,1. Prawie 35 procent domów wzniesiono w XVIII i
XIX wieku, resztê w XX, po wojnie – 17 bloków, g³ównie na Osiedlu Przodowników Pracy. W starym budownictwie jest a¿ 811 mieszkañ zagêszczonych, tzn. takich,
w których na jedna osobê przypada mniej ni¿ 5 metrów
kwadratowych. Zamieszkuje w nich 3.720 osób. Ponad
2000 osobom, tj. 790 rodzinom nale¿y zapewniæ mieszkania w pierwszej kolejnoœci. Ludzie mieszkaj¹ w ciê¿kich warunkach, ale poniewa¿ na 1 osobê przypada ponad 5 m kw., w statystyce miejskiej nie bierze siê ich
pod uwagê. Z przybli¿onych obliczeñ wynika, ¿e takich
rodzin jest oko³o 800, a wiêc prawie 3000 osób wegetuje w ramach normy. £¹cznie w warunkach antysanitarnych, ¿yje ponad 5.200 osób, tj. 27 procent mieszkañców. Z tej iloœci oko³o 600 œwiebodziczan mieszka w 29
budynkach zagro¿onych zawaleniem.
W latach 1971 –1980 wypadnie z eksploatacji 117 budynków mieszkalnych. Mieszka w nich 1.015 osób, tj.
277 rodzin. Tak wiêc ³¹cznie nale¿y przydzieliæ mieszkania w pierwszym rzêdzie 1.229 rodzinom (6.815 osób),
które zajmuj¹ lokale zagêszczone, zniszczone, zagrzybione, w domach przeznaczonych ju¿ do rozbiórki i tych,
które ulegn¹ dekapitalizacji w najbli¿szych latach.
Na zakoñczenie chcê zasygnalizowaæ jeszcze kilka spraw
ogólno miejskich. Chcê przypomnieæ w³adzom op³akany stan wielu ulic, niedostatek gazu i wody. Uwa¿am, ¿e
po budownictwie, woda, tj. jej brak, stanowi w mieœcie
problem o pierwszoplanowym znaczeniu. ...
Witold Kozakiewicz przewodnicz¹cym Prezydium
MRN w Œwiebodzicach - Gazeta Robotnicza z dnia 23
wrzeœnia.
W Œwiebodzicach obradowa³a wczoraj sesja Miejskiej
Rady Narodowej poœwiêcona sprawom organizacyjnym
oraz sprawom bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.
.... W toku obrad przewodnicz¹cy Prezydium MRN w
Œwiebodzicach tow. Leopold Adamus poprosi³ o zwolnienie go z zajmowanego stanowiska w zwi¹zku z przej-

œciem na rentê. Radni przyjêli jego rezygnacjê i na wniosek tow. Leszka Wallisa na stanowisko Przewodnicz¹cego Prez. MRN powo³ali Witolda Kozakiewicza, dotychczasowego sekretarza Prezydium MRN w Strzegomiu.
Sprawozdanie o stanie bezpieczeñstwa publicznego w
Œwiebodzicach z³o¿y³ kierownik komisariatu MO por.
Bogus³aw Mucha.

Mokrzeszów
T³umaczenie w³asne historii wsi
z „Adresbuch” z 1932 roku
Wed³ug historycznych dokumentów, Mokrzeszów istnia³ ju¿ w 1228 roku, i bardzo czêsto wymieniany by³ w zwi¹zku z zamkiem Ksi¹¿ i miastem Œwiebodzice. Po³ozony przy szosie w odleg³oœci 3 kilometrów
od Œwiebodzic i 8 kilometrów od Œwidnicy. Sk³ada siê z
dwóch czêœci – Górnego i Dolnego Mokrzeszowa.
1487 – w³aœcicielem jego by³ Jan Monau.
1488 – przekaza³ go, wraz z innymi dobrami swoim kuzynom Janowi i Wac³awowi, synom Wac³awa Monau.
1499 – w³aœciciel Jan Monau
1518 – Mokrzeszów nale¿y do szlachcica Jana Redera
1548 – w³aœciciele: Leonard von Gellhorn i Pfiederwiz,
pierwszy – sêdzia i rzemieœlnik, drugi – prowadz¹cy urbariarz.
1568 – jego syn Hanns von Gellhorn
1619 – Joachim Gellhorn
1621 – Leonard i George, bracia von Gellhorn
1656 - Heinrich Gellhorn
1741 – George von Gellhorn
1745 – Hanns Ernst von Gaffron i Pfiederwiz
W roku 1633 z powodu zarazy umar³o 364 mieszkañców
Mokrzeszowa.
W 1741 roku zarz¹dza³y s¹dem w Mokrzeszowie
Górnym nastêpuj¹ce osoby: George Urban - wójt s¹du,
Georg Täuber, Michael Schmelzer, Christian Frank.
Natomiast w Mokrzeszowie Dolnym: Gotfried Anders dziedzic i wójt s¹dowy, Gotfried Klose, Michael Klose,
Christoph Krause, George Schramm, Urban.
Obie czêœci wsi maj¹ wspólny koœció³, który ju¿ w 13
stuleciu jako Mokrzeszowska kaplica jest wymieniany i
przynale¿ny do niej budynek szkolny, któremu
patronowa³ w³aœciciel Dolnego Mokrzeszowa, a
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wybudowany przez rycerzy zakonu maltañskiego. W
czasie powojennym zmienia³ on kilkakrotnie w³aœcicieli,
by ostatecznie pozostaæ bezpañskim. Ta wspania³a
budowla jest ozdob¹ nie tylko wsi, ale i ca³ej okolicy i
ju¿ przez swój swoisty styl widoczna jest z daleka.
Miejmy nadziejê, ¿e w najbli¿szym czasie znajdzie siê
nowy w³aœciciel i jego w³aœciwe przeznaczenie zostanie
przywrócone.
Wed³ug spisu dokonanego 10 paŸdziernika 1931
Mokrzeszów liczy³ 1254 mieszkañców (628 mê¿czyzn i
626 kobiet). Z tego 998 osób by³o wyznania
ewangelickiego, 204 katolickiego i 52 innego wyznania.
Funkcjonowa³y tu 42 rolnicze zak³ady z 258
pracownikami. Liczba zak³adów rzemieœlniczych
wynosi³a 40, w których oprócz w³aœciciela ma posadê
42 robotników. W przemyœle by³o zatrudnionych 43
osoby, w górnictwie 20, w przemyœle budowlanym 7 i w
kolejnictwie 10 osób. Emerytów by³o 12, innych
urzêdników 19, osób wykonuj¹cych inne, w tym wolne
zawody by³o 41.

wspó³patronem by³ w³aœciciel Górnego Mokrzeszowa.
Przy koœciele, jak równie¿ i w samym koœciele znajduj¹
siê stare pomniki o wartoœci artystycznej. W grobowcu
koœcielnym powinny byæ jeszcze zachowane w dobrym
stanie mumie zmar³ych.
W 1743 roku wybudowano do wspólnego u¿ytku obu
wsi, budynek szko³y ewangelickiej. Nauczali w nim
ewangeliccy nauczyciele: Kellner, Neumann, Rüffer,
Mittman, Schmidt i katoliccy nauczyciele: Haselbach,
Wüsterich, Bergmann.
W 1785 roku w Górnym Mokrzeszowie by³: 1 folwark,
1 szko³a, mieszka³o 21 ch³opów, 6 ogrodników i 46
cha³upników. Funkcjonowa³ 1 m³yn wodny i 1 wiatrak.
Ogó³em mieszka³o 371 osób. Natomiast w Dolnym
Mokrzeszowie by³ 1 koœció³ katolicki i 1 przykoœcielny
budynek szkolny oraz folwark. Mieszka³o 21 ch³opów,
4 ogrodników i 28 cha³upników. Ogó³em by³o 315
mieszkañców.
W 1787 roku wybudowano drugi budynek szko³y
ewangelickiej w Dolnym Mokrzeszowie. Nauczycielami
byli: Johann Pfeiffer, Gottfried Rõsner, Benjamin
Schrõter.
W 1841 roku Joseph Dittrich, dziedzic i sêdzia w Dolnym
Mokrzeszowie (katolik) zas³yn¹³ jako ceniony pisarz i
znawca prawa.
George Weinhold, sêdzia wy¿szy i w³aœciciel dóbr
szlacheckich w Górnym Mokrzeszowie, ceniony jako
szlachetny filantrop i niczym ojciec dla swoich
podw³adnych, kupi³ dla koœcio³a nowe organy, odnowi³
mur cmentarny i naprawê zegara na wie¿y koœcio³a
op³aci³.
S¹d miejscowy tworzyli wówczas – w Górnym
Mokrzeszowie: J. Gottlieb Hermann, Gottfried Heide,
Friedrich Bartel, Gottlieb Heinzel. – w Dolnym
Mokrzeszowie: Gottlieb Krause, Gottlieb Liebert, Gottlieb Neumann, Christian Wiesner, Georg Heide.
Naprzeciwko koœcio³a znajduje siê wspania³y szpital

Zdjêcie wnêtrza koœcio³a w Mokrzeszowie - Boles³aw
Kwiatkowski

„Œwiebodzice - Dzieje Miasta” - Adam Rubnikowicz
Korekta: Robert Sysa. Stale wspó³pracuj¹: Boles³aw Kwiatkowski, Edward Ha³daœ, Daniel Wojtucki, Wojciech Orzel, Ró¿a Stolarczyk.
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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