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Chronologia dziejów

1875
W dniach 1 i 2 maja w fabryce zegarów Gustava
Beckera obchodzono uroczy�cie jubileusz 25 rocz-
nicy istnienia przedsiêbiorstwa oraz wyprodukowa-
nia 100.000 zegara.
12 wrze�nia przez �wiebodzice przeje¿d¿a³ nastêp-
ca tronu. Cesarz przebywa³ w Ksi¹¿u.
19 wrze�nia oddano do u¿ytku cmentarz w Cierniach.
Spis ludno�ci na dzieñ 1 grudnia wykazywa³ w �wie-
bodzicach 7.913 mieszkañców.
1876
Noc¹, z 12 na 13 marca szala³a potê¿na burza, która
w �Harthe� (las miejski) ponad 300 drzew wy³ama-
³a. Równie¿ w rewirach le�nych ksiêcia von Pleß
oko³o 300 drzew uleg³o zniszczeniu.
19 listopada nast¹pi³o uroczyste oddanie do u¿ytku
budynku Wy¿szej Szko³y Miejskiej.
Wdowa P. zosta³a zabita przypadkowym strza³em z
rewolweru, który w jej mieszkaniu by³ czyszczony.
1877
W czerwcu w parku ksi¹¿añskim uleg³y ciê¿kiemu
wypadkowi, zagra¿aj¹cemu ich ¿yciu, dwie m³ode
osoby ze Szczawna Zdroju.
Na wie¿y ratusza zamontowano nowy zegar.
Fabrykantowi zegarów G. Beckerowi zosta³ udzielo-
ny patent na nowy, przestawny chód kotwicy w ze-
garach.
7 sierpnia nast¹pi³o uroczyste po�wiêcenie budynku
ochronki dla dzieci, ufundowanego przez pannê
Mariê von Kramsta z Morawy.
1878
Na cze�æ fundatorki ochronki dla dzieci, ulica przy
posiad³o�ci Stange�schen zosta³a nazwana �Marien-
strasse�. Pierwotnie zamierzano jej imieniem nazwaæ

W dniu 27 pa�dziernika odby³y siê wybory
do Rady Miejskiej w �wiebodzicach oraz na stano-
wisko Burmistrza Miasta �wiebodzice.
Wybrano 21 radnych, którymi zostali:
Marek Tadeusz Betlej
Adam Stanis³aw Bujak
Maria Dobrzañska
Przemys³aw Piotr Dowgia³o
Ewa Wioletta Dziwosz
W³adys³aw Góra
Tadeusz Gruszka
Anna Grzelak
Leszek Stanis³aw Gucwa
Barbara Gra¿yna Ko�cielniak
Wiktor Krawczyk
Wojciech Latuszek
Pawe³ Ozga
Zdzis³aw Pantal
Halina Serafin
Wies³aw So³ek
Mariusz Szafraniec
Andrzej Szczepankowski
Andrzej �wita³a
Jan Wysoczañski
Witold Zaj¹c

W pierwszej turze nie wybrano Burmistrza
Miasta i dlatego w dniu 10 listopada odby³a siê dru-
ga tura wyborów, w której uczestniczy³o dwóch kan-
dydatów. Zwyciêzc¹ zosta³ Jan Wysoczañski - by³y
Burmistrz Miasta w latach 1990 � 1998, który w
zwi¹zku ze swoim wyborem na Burmistrza, na pierw-
szej sesji Rady Miejskiej z³o¿y³ rezygnacjê z funkcji
radnego. Na jego miejsce jako radny wst¹pi³ Adam
Pofelski z tego samego ugrupowania, kolejny kan-
dydat który w wyborach w dniu 27 pa�dziernika zdo-
by³ najwiêksz¹ ilo�æ g³osów.
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ulicê �Kasernenstrasse�.
Zosta³y podjête dzia³ania do za³o¿enia �Stadtsparkas-
se�.
Zosta³o ukoñczone wznoszenie budynku S¹du Okrê-
gowego.
1879
14 i 15 czerwca odby³o siê tu walne zgromadzenie
Wschodnioniemieckiego Zwi¹zku Stenograficznego.
Zosta³o za³o¿one Towarzystwo Upiêkszania Miasta.
Z pocz¹tkiem pa�dziernika S¹d Okrêgowy wprowa-
dzi³ siê do nowego budynku.

1880
4 kwietnia bawi³ w Cierniach feldmarsza³ek � gene-
ra³ hrabia von Moltke w towarzystwie swego bratan-
ka. Przez godzinê przebywali w szkó³ce Lindnera.
Na pierwszym publicznym posiedzeniu Towarzystwa
Upiêkszania Miasta postanowiono, ¿e pierwszopla-
nowym zadaniem winno byæ upiêkszenie otoczenia
wapiennika, góry wiatracznej i poprawienie drogi
wokó³ góry szubienicznej.
1881
Liczba mieszkañców �wiebodzic wynosi³a w tym
roku 8.321 osób.
14 stycznia nauczyciel szkolny Krause z Cieszowa
�wiêtowa³ 50 rocznicê swojej pracy.
24 marca w Berlinie zarêczyli siê:  (córka ksiêcia Pleß)
hrabina Luisa von Hochberg z Ksi¹¿a i hrabia Fry-
deryk Solms-Baruth. �lub odby³ siê 10 wrze�nia na
zamku Ksi¹¿.
1882
Spis ludno�ci w Cierniach wykazywa³ 2.218 osób.
Towarzystwo Upiêkszania Miasta, które ju¿ szereg
prac upiêkszaj¹cych wykona³o, liczy³o teraz 110
cz³onków.
Dzier¿awca dóbr szlacheckich Vogt z Möhnersdorf
otrzyma³ patent pañstwowy na aparat zarodowy.
1883
22 stycznia, przy licznym udziale ludzi z³o¿ono w
grobie rodzinnym zmar³¹ ksiê¿nê Mariê von Pleß,
hrabinê pañstwow¹ von Hochberg z Ksi¹¿a.
Uroczy�cie obchodzono 64 rocznicê urodzin radcy
komisarycznego Gustava Beckera, a jednocze�nie 50-
lecie rozpoczêcia przez niego pracy w zawodzie ze-

garmistrza.
W czerwcu przesz³a du¿a powód�.
W szpitalu leczy³o siê w tym roku 107 osób.
1884
Staw po kopalni wapna zosta³ sprzedany i urz¹dzo-
no na nim o�rodek z gondolami.
Biskup dr Robert Herzog przyby³ do �wiebodzic ce-
lem udzielenia sakramentu bierzmowania.
Panna Maria v. Kramsta przekaza³a gminie miejskiej
10 tys. marek z przeznaczeniem na pokrycie wydat-
ków ponoszonych przez diakonise w Miejskim Za-
k³adzie Leczniczym.
1885
W �wiebodzicach, Pe³cznicy i Cierniach zbierane
by³y datki dla �Fundacji Bismarcka� i w dniu 70 uro-
dzin Bismarcka przekazane Fundacji.
7 kwietnia w Cierniach odby³o siê po�wiêcenie bu-
dynku nowej szko³y.
Sekretarz Stanu Urzêdu Poczty Rzeszy dr von Ste-
phan w maju przyby³ do �wiebodzic, aby obejrzeæ
plac pod budowê nowego budynku pocztowego i
zwiedzi³, przy okazji, tereny ksi¹¿añskie.
Z ogromnym zainteresowaniem i smutkiem przyjêto
�mieræ radcy komisarycznego Gustava Beckera.
1886
Radny miejski, majster garbarski F. Hoffmann zosta³
mianowany honorowym obywatelem. 10 kwietnia
minê³o 40 lat jego nie przerwanej przynale¿no�ci do
kolegium rady.
Przy ulicy �widnickiej zosta³ wzniesiony budynek
poczty.
W szpitalu Rycerzy Maltañskich w Mokrzeszowie od
9 czerwca 1885 do 1 stycznia 1886 przebywa³o 58
chorych. W przynale¿nym mu zak³adzie dla umy-
s³owo chorych umieszczonych by³o 40 pacjentów.
1887
1 stycznia wojsko i zwi¹zki wojskowe uroczy�cie
obchodzi³y przej�cie cesarza w stan spoczynku po
80 letniej s³u¿bie wojskowej.
Zmar³ burmistrz miasta D. Keil, który przez 27 lat
pe³ni³ sw¹ funkcjê.
Odnowiona zosta³a wie¿a ratusza.
Przy Wilhelmstrasse wybudowany zosta³ ze �rodków
fundacji panny von Kramsta dom dla dziewcz¹t.
1888
Zmar³ cesarz Wilhelm I.
Po 99 dniach panowania zmar³ cesarz Fryderyk III i
jego syn Wilhelm II obj¹³ rz¹dy. Jak wszêdzie, tak i
w �wiebodzicach zdarzenia te mia³y odpowiednie
obchody.
1 maja  w Pe³cznicy stacjonowa³a konna ¿andarme-
ria.
10 czerwca w Pe³cznicy uleg³ �miertelnemu wypad-
kowi syn stolarza (zosta³ przejechany wozem). Na-
stêpnego dnia pe³cznicki robotnik zosta³ zabity prze-
wracaj¹cym siê rusztowaniem.
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Król w³oski przys³a³ ksiêciu von Pleß w podarunku
na gwiazdkê wspania³¹, rogat¹ g³owê ustrzelonego
przez siebie kozioro¿ca.
1889
Nowa ulica przy domu dla dziewcz¹t, na pami¹tkê
zmar³ego króla otrzyma³a nazwê �Wilhelmstrasse�,
a nowa ulica obok domu stowarzyszenia ewangelic-
kiego nazwana zosta³a �Friedrichstrasse�.
W dolnym Mokrzeszowie zosta³ powiêkszony cmen-
tarz.
Noc¹, 9 grudnia, uleg³a zupe³nemu spaleniu w zam-
ku Ksi¹¿ lewa wie¿a, a w niej mieszkanie ksi¹¿êce-
go ³owczego.
30 grudnia otrzyma³ Magistrat urzêdowe zawiado-
mienie, ¿e stoj¹cy tu garnizonem Batalion Fizylie-
rów z dniem 1 kwietnia opu�ci miasto.
1890
Po 33 latach prowadzenia szkolnictwa, w wieku 70
lat rektor Gregor, dyrektor ewangelickiej szko³y miej-
skiej przeszed³ na emeryturê.
1 kwietnia fizylierzy przenie�li siê do �widnicy po
19 letnim pobycie w �wiebodzicach.
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 rze�ni.

Charlotte Hoherz

Ksi¹¿

W zadumie nad tym co warte me ¿ycie
Unie�æ siê da³am czarom niepojêtym
O drzewa pieñ wsparta zamarzy³am skrycie.

Z g³êbin szemranie fal g³ucho dobieg³o �
By³o¿ to ¿ycie moje w tym gor¹cym �ródle,
Co kipi¹c rwa³o siê i a¿ przy gaju leg³o? �

Korony drzew w niebiañskiej aureoli,
Skryte nieziemskim wrêcz milczeniem,
Có¿ wiedzieæ mog³y o cz³owieczej doli?
Dusz¹ m¹ wstrz¹sn¹³ p³acz i serce obj¹³ cieniem.

Lecz oto s³oñca promienny od³amek
Wskaza³ mi na monumentalnej skale
Jak z bajki �wiêty Grala Zamek.

Prze³. Edward Bia³ek
Charlotte Hoherz � �piewaczka i poetka z Legnicy, cz³onki-
ni stowarzyszenia pisarzy Dolnego �l¹ska Logaubund
(1919-1924) Wiersz Fürstenstein ukaza³ siê w czasopi�mie
Die Saat, Liegnitz 1920, Doppelheft 7/8, s.4.
(Przedruk z miesiêcznika �Sudety� - wyszukany przez
Pani¹ Mariê Palichleb)

Pierwszym w³a�cicielem naszej
siedziby w �wiebodzicach by³
Robert Sejdel (wolnomularz).
¯ona jego mia³a nad wyraz
szlachetne serce (by³a prote-
stantk¹). Majêtno�æ ow¹ sta-
nowi³: piêkny zamek, du¿y
park � 18 morgów oraz pielêgnowany las, który przy-
lega³ a¿ do obecnego browaru.
Wielk¹ po³aæ tego parku le�nego zabrano Zgroma-
dzeniu na drogê publiczn¹.
By³a tak¿e i du¿a ³¹ka. W dolnej czê�ci parku by³
staw.
Maj¹tek ten przypada³ na troje ich dzieci, z tych dwie
córki wst¹pi³y do naszego Zgromadzenia. Zgroma-
dzenie robi³o wszelkie usi³owania, by maj¹tek ten
zakupiæ na cele zgromadzenia. Niestety, miasto �wie-
bodzice w owym czasie by³o na wskro� komunistycz-
ne i w ¿aden sposób nie chciano zgodziæ siê na to.
Poniewa¿ starania owe ci¹gnê³y siê ju¿ beznadziej-

nie d³ugo, wiêc Ksi¹dz Kardyna³ Kopp zarz¹dzi³, by
Matka Prowincjonalna (M. Michaela) zawioz³a tam
dwie siostry, by tam ju¿ zamieszka³y, i w ten sposób
zrobiæ pocz¹tek objêcia domu, co mia³o miejsce w
dniu 14 listopada 1899 roku.
W zamku mieszka³a rodzina Seidel i na przyjazd
sióstr � wej�cie do zamku przyozdobiono wspania-
le. W obydwu holach zwisa³y piêkne girlandy, �licz-
ne bukiety kwiatów ...
Pani Seidel by³a wielk¹ dobrodziejk¹ sióstr; mimo,
¿e by³a ewngeliczk¹, wspólnie ze swoimi pobo¿ny-
mi córkami, gdzie mog³a robi³a siostrom mi³e nie-
spodzianki.
Rok 1900
17.IV. � Sprawy zamku zosta³y za³atwione jednak¿e
z zastrze¿eniem, ¿e zamek ten mo¿e byæ przez sio-
stry wykorzystywany jedynie i wy³¹cznie jako sana-
torium dla sióstr chorych czy starszych wiekiem � z
kategorycznym zakazem � jakiejkolwiek dzia³alno-
�ci na zewn¹trz.
15.VI. � Matka prowincjonalna przywioz³a na prze-
³o¿on¹ tego domu Wielebn¹ Siostrê M. Urszulê Fin-
ger.
8.VII. � By³a odprawiona pierwsza Msza �w. w ka-
plicy domowej i ow¹ pierwsz¹ Mszê �w. ofiarowano
za dawnego w³a�ciciela zamku �.p. Roberta Seidla,

Kronika
Zgromadzenia Sióstr Szkolnych

de Notre Dame cz.I
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który zmar³ w 1894 roku.
19.VIII. � Ksi¹dz Kardyna³ przes³a³ siostrom dekret
z Rzymu � zezwalaj¹cy na przechowywanie Naj�w.
Sakramentu w ich kapliczce domowej � wa¿ny na 5
lat.
21.VIII. � By³ najszczê�liwszym dniem, w którym
Pan Jezus przyj¹³ tam zamieszkanie na sta³e. Z g³êbi
serc radosne i dziêkczynne Te Deum oraz pierwsze
sakramentalne b³ogos³awieñstwo rozradowa³o serca
mieszkanek w zamku. Ksi¹dz Kardyna³ przys³a³ sio-
strom m³odego kapelana, celem sprawowania czyn-
no�ci kap³añskich oraz, by podleczy³ swoje nadw¹-
tlone zdrowie.
Celem poratowania zdrowia przywo¿ono tu zewsz¹d
nasze siostry chore, równie¿ z Czech. Niektóre z nich
by³y i ob³o¿nie chore. Tak¿e siostry wyczerpane prac¹
przyje¿d¿a³y tu na wypoczynek, by na �wie¿ym po-
wietrzu w parku kwiatowym i le�nym od�wie¿yæ swe
si³y do dalszej pracy na chwa³ê Bo¿¹ i dusz. Oprócz
pracy i opieki nad siostrami chorymi czy bêd¹cymi
tu na wypoczynku siostry zajmowa³y siê równie¿
wykonywaniem szat liturgicznych.
Rok 1901
5.VI. � Zmar³a pierwsza siostra i to w m³odocianym
wieku, M. Daniela Adam.
W tym miesi¹cu doprowadzono wodê z miasta �
wodoci¹gow¹.
Rok 1902
19.VII. � Ma³gorzata, najm³odsza córka Pani Sejdel
wst¹pi³a do kandydatury w naszym zgromadzeniu
we Wroc³awiu.
12.X. � Powa¿nie chora nowicjuszka mia³a to szczê-
�cie, ¿e wolno jej by³o z³o¿yæ �luby zakonne, w tym
celu przyjecha³a tu Matka Prowincjonalna i General-
ny Wikariusz z Wroc³awia.
Tak siê sk³ada³o, ¿e Matka Prowincjonalna przy-
je¿d¿a³a do �wiebodzic parê razy w roku.
Na wypoczynek siostry przyjmowa³y równie¿ zna-
jomych i dobrodziejów domu. Tak¿e wzglêdy finan-
sowe zmusza³y do tego.
Rok 1903
6.V. � Przyjecha³a po raz pierwszy Matka Generalna
M. Inocentia ze sw¹ asystentk¹ M. Eufrem¹ i ks. Spi-
ritua³em na wizytacjê. W tym czasie zrobiono nowy
wjazd do zamku. Z pietyzmu dla Matki Generalnej,
drogê tê nazwano �Via Innocentia�.
Rok 1904
31.V. � Nast¹pi³o definitywne przepisanie zamku i
ca³ej posiad³o�ci na w³asno�æ Zgromadzeniu.
24.XI. � W kapliczce domowej zosta³a perygowana
Droga Krzy¿owa.
Rok 1905
14.IV. � W pi¹tek, �wiêto Matki Boskiej Bolesnej
zosta³ ufundowany przez pani¹ Sejdel du¿y krzy¿ do
holu (260 Mk) � jako pami¹tka ob³uczyn jej córki
Ma³gorzaty � M. Robertyny. Obecnie ów krzy¿ kró-

luje w g³ównym o³tarzu Domu Macierzystego w
Opolu.
23.VI. � Zezwolenie na przechowywanie Naj�wiêt-
szego Sakramentu na dalsze 5 lat.
4.VII. � Zmar³a pierwsza prze³o¿ona tego domu �
M. Urszula Schudte.
9.XI. � Urzêdowe uznanie naszego domu za � �Au-
gustinus � Stiftung� � �Dzie³o Dobroczynne�, na któ-
rej to podstawie siostry zosta³y zwolnione od dokwa-
terowania im ludzi �wieckich. (Ustawa).
7.VIII. � Przyjecha³y obydwie córki (M. Otylia i M.
Robertyna) pani Sejdel celem za³atwienia spraw spad-
kowych. Po tygodniu obdarowane przez sw¹ rodzi-
nê, odjecha³y z powrotem, M. Otylia do Bia³ej Wody
a M. Robertyna do Wroc³awia.
Rok 1906
6.IV. � Zasadzono 21 drzew owocowych i 14 szla-
chetnych ozdobnych.
Rok 1907
1.X. � Ksi¹¿ê Pless przyzna³ dla sanatorium Sióstr
de Notre Dame w zamku 100 marek miesiêcznie �
jako zapomogê, tak¿e opa³ i drewno. Siostry z po-
wodu wielkiej odp³atno�ci boryka³y siê z wielkimi
trudno�ciami ¿yciowymi.
Rok 1908
1.IV. � Po wielkich zachodach Siostry otrzyma³y ze-
zwolenie na zasypanie wysychaj¹cego stawu.
Rok 1909
19.III. � Przeprowadzono gruntowny remont dachu.
29.XII. � Matka prowinconalna podarowa³a dla ka-
plicy w �wiebodzicach monstrancjê. Po raz pierw-
szy w tym roku odprawiono mszê �w. w nocy � Pa-
sterkê.
Rok 1910
24.X. � Pozwolenie na przechowywanie Naj�wiêt-
szego Sakramentu w kaplicy domowej na nastêpne
5 lat.
10.XI. � Zakoñczono wyr¹b drzew w parku le�nym
a na ich miejsce zasadzono setki nowych drzew:
�wierki, sosny i jod³y szlachetne.
Rok 1912
30.IV. � Osiemdziesiêciolecie urodzin pani Sejdel,
wielkiej dobrodziejki domu.
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Rok 1914
1.X. � Nowy o³tarz dla kaplicy, który wykona³ arty-
sta stolarz Schmidt kosztowa³ 500 marek.
Rok 1916
23.XI. � Zaprowadzono �wiat³o elektryczne w zam-
ku.
W trzeci¹ niedzielê adwentu pani Sejdel dosta³a pa-
rali¿, ale dziêki troskliwej opiece Sióstr i lekarza
wysz³a z owej choroby.
Rok 1919
Matka prowincjonalna M. Annuncjata po�ród wielu
trudno�ci przekszta³ci³a dotychczasowy charakter
domu �wiebodzickiego, który prawie dwadzie�cia lat
s³u¿y³ jako doczesna ostoja � swym piêknem przy-
rody i �wie¿ym powietrzem siostrom chorym, star-
szym i wyczerpanym, -  na szko³ê gospodarcz¹ i
ogrodnicz¹; siostry zajê³y siê równie¿ i nadal wyko-
nywaniem szat liturgicznych.
Dotychczasowy dom dla sióstr starszych i wyczer-
panych urz¹dzono w Bia³ej Wodzie. Czê�æ sióstr
umieszczono w Bytomiu, niektóre z nich musia³y
odjechaæ z powrotem do swych filii. Brak miejsca,
bardziej trudne warunki w owym czasie nie pozwa-
la³y na lepsze rozwi¹zanie sprawy.
Rok 1921
16.V. � Wielka dobrodziejka Domu, dawna w³a�ci-
cielka zamku w drugi dzieñ Zielonych �wi¹t prze-
nios³a siê do wieczno�ci.
28.VIII. � Starsza córka �.p. pani Sejdel M.Otylia
obchodzi³a tu w �wiebodzicach swój jubileusz 25
lecia �lubów zakonnych.
Rok 1922
15.III. Ukoñczono prace przy urz¹dzaniu cmenta-
rzyka zakonnego � na koñcu ogrodu. Cmentarz by³
ju¿ d³ugo przedtem gotowy, tylko zezwolenie ze stro-
ny Ko�cio³a i Magistratu nadesz³o 13 marca.
27.IV. � Odby³o siê uroczyste po�wiêcenie cmenta-
rza.
28.IV. � Nastêpnego dnia odby³ siê pogrzeb Siostry
M. Pulcherii, która jest jako pierwsza pochowana na
nowym cmentarzu zakonnym.
Rok 1924
20.XI. � Dom w �wiebodzicach obchodzi³ bardzo
uroczy�cie 25 lecie istnienia naszego zamku, na któr¹
zjechali zacni go�cie duchowni z Wroc³awia.
Rok 1925
Luty � Z nakazu w³adz miejskich siostry przygoto-
wa³y jeden pokój dla niemowl¹t, z pe³nym urz¹dze-
niem.
Wrzesieñ � Kupiec Stanulla z Raciborza zafundo-
wa³ du¿y krzy¿ na nasz cmentarzyk. Korpus wyko-
na³ artysta Megerschen z Monachium.

Kserokopiê �Kroniki� udostêpni³a Pani Maria Palichleb.
Zdjêcie udostêpni³o Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de No-
tre Dame.

S³awomir Or³owski

Do ostatniego tchu.

Rok 1944 chyli³ siê ku koñcowi. Pomimo zim-
nej i s³otnej jesieni tempo robót w lochach pod gór¹
zamkow¹, wokó³ obiektu budowy i na samym zam-
ku Ksi¹¿ nie s³ab³o.

Front na Wi�le ustabilizowa³ siê, co zarz¹d
budowy i miejscow¹ ludno�æ napawa³o pewn¹ otu-
ch¹. Propaganda Gebelsowska na Dolnym �l¹sku,
jak za najlepszych czasów, dalej �wiêci³a triumfy, roz-
powszechniaj¹c pog³oski o cudownej broni, jakoby
ju¿ zdatnej do zastosowania.

Odg³osy tej propagandy dochodzi³y do obo-
zu przy górze zamkowej, w którym umieszczona
zosta³a wielojêzyczna rzesza cudzoziemców, zwie-
ziona do pracy w lochach pod zamkiem. Rozmawia-
li ze sob¹ na ten temat stra¿nicy, brygadzi�ci z orga-
nizacji Todta i specjali�ci kilku licencjonowanych
niemieckich firm, które wykonywa³y pracê.

Przechwa³ki nazistów sprawia³y w obozie
nastroje pesymistyczne. Niew¹tpliwie kierownictwu
tego osnutego najwiêksz¹ tajemnic¹ przedsiêwziêcia
zale¿a³o, ¿eby i Niemcy i cudzoziemscy robotnicy
nie my�leli o jakichkolwiek zmianach w sytuacji
wojennej. Pierwsi bowiem wpadli w panikê, a dru-
dzy liczyli dni dziel¹ce od wolno�ci, stawali siê
krnobrni, �le pracowali. I dlatego z Berlina i Wroc³a-
wia nap³ywa³y rozkazy, komunikaty, poufne infor-
macje, rozpowszechniane przez placówkê politycz-
n¹ miejscowego SS i gestapo.

Przez pewien czas hitlerowcom uda³o siê
osi¹gn¹æ swój cel. Nic dziwnego, zgromadzeni w
obozie ludzie byli odciêci od zewnêtrznego �wiata,
zdani na ³askê olbrzymiej machiny terroru: stra¿ni-
ków, robotników i brygadzistów z Todta, majstrów i
gestapo. Jedno nieopatrzne s³owo, spojrzenie na te-
ren budowy, zboczenie z wyznaczonej trasy prze-
marszu lub zmiana miejsca pracy, równa³y siê prze-
s³uchaniu na zamku, a w najlepszym przypadku do-
ra�nej karze, wymierzonej przez stra¿nika lub bry-
gadzistê w postaci têgiego pobicia.
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Wiadomo�ci o prawdziwej sytuacji wojsko-
wej i gospodarczej Niemiec dotar³y jednak i do obo-
zu. Sta³o siê to w g³ównej mierze dziêki grupce Pola-
ków, wywiezionych po Powstaniu Warszawskim i za-
trudnionych w Ksi¹¿u.

Co tydzieñ Niemcy w obawie przed epide-
mi¹ pod siln¹ eskort¹ przypêdzali grupki wiê�niów z
�Ausenkommando Fürstenstein� do ³a�ni w pobli-
skich �wiebodzicach, gdy¿ w obozie by³y zainstalo-
wane tylko prymitywne umywalnie, zaopatrzone w
zimn¹ wodê.

�wiebodzice (wówczas Freiburg), stare pia-
stowskie osiedle, które ju¿ w 1279 roku otrzyma³o
prawa miejskie, na pocz¹tku XVI wieku wraz z zam-
kiem Ksi¹¿, wiosk¹ Wa³brzych, osiedlem Szczawno
i kilku innymi miejscowo�ciami przez kilkaset lat by³o
w³asno�ci¹ hrabiów Hochbergów, w XIX stuleciu
równie¿ spadkobierców ksiêstwa pszczyñskiego. Ten
stary rycerski ród wywodz¹cy siê z Saksonii i z oko-
lic Mi�ni, przywêdrowa³ przed 500 laty na �l¹sk i
choæ nie p³ynê³a w jego ¿y³ach krew s³owiañska, na
wzór miejscowej ludno�ci, czêsto nadawa³ swym
synom imiona S³owian. Stosunek Hochbergów do
Hitlera, partii i III Rzeszy by³ jawnie wrogi. I to spo-
wodowa³o miêdzy innymi
konfiskatê ksi¹¿êcych maj¹t-
ków.

W czasie wojny �wie-
bodzice by³y ma³¹ niemieck¹
mie�cin¹, dziur¹ zabit¹ deska-
mi na peryferiach wielkiego
�wiata i wydarzeñ wojennych.
Liczy³y oko³o 6 tysiêcy miesz-
kañców. Posiada³y jednak sil-
nie rozwiniêty drobny prze-
mys³, w ca³o�ci przestawiony
na potrzeby wojenne. W licz-
nych dobrze zorganizowa-
nych fabryczkach, pracowa³o
tu mnóstwo cudzoziemców, a
przede wszystkim m³ode sil-
ne kobiety, zatrudnione w za-
k³adach metalowych, czê�ci
precyzyjnych do rakiet i sa-
molotów (dawna fabryka zegarów) w³ókiennictwie,
odzie¿y, spo¿ywczych i koncentratów.

I oto okaza³o siê, ¿e w starej i prymitywnej
fabryczce lin i powrozów, za³o¿onej w ubieg³ym stu-
leciu, w niezwykle ciê¿kich warunkach pracuj¹
uczestniczki Powstania Warszawskiego. Jak wszyst-
kich cudzoziemskich robotników, tak i je obowi¹zy-
wa³ ostry rygor, Pracowa³y na ró¿ne zmiany, a miesz-
ka³y w nêdznych barakach obozowych, szczególnie
dotkliwie odczuwaj¹c pierwsze jesienne przymroz-
ki.

Sobie tylko wiadomymi drogami warszawian-

ki dowiedzia³y siê o kilkudziesiêciu powstañcach,
przywiezionych do pracy w tajemniczych lochach
pod zamkiem Ksi¹¿. Przypuszcza³y, ¿e w�ród war-
szawiaków znajd¹ swoich bliskich lub znajomych, z
którymi rozdzieli³y ich powstanie i zag³ada miasta.
Obawia³y siê o ¿ycie tej grupki rodaków, gdy¿ obóz
Fürstenstein cieszy³ siê z³¹ s³aw¹ w�ród mieszkañ-
ców �wiebodzic i okolicznych miasteczek.

O pracach w masywie górskim i na zamku
Ksi¹¿ okoliczna ludno�æ mówi³a z niechêci¹ i pó³-
gêbkiem. Nikt dok³adnie nie wiedzia³, jakie roboty
s¹ tam prowadzone. Samodzielna zamkowa placów-
ka SS i gestapo, zabezpieczaj¹ca tajemnicê i cel ro-
bót, liczy³a siê z mo¿liwo�ci¹ przenikniêcia pewnych
informacji do �wiadomo�ci okolicznej ludno�ci. Pew-
ne wiadomo�ci ju¿ wcze�niej ujawnili w �wiebodzic-
kich knajpkach i piwiarniach nieopatrznie wypusz-
czeni górnicy w³oscy.

Ponad 3 tysi¹ce robotników, silna kilkuset
osobowa za³oga wartownicza SS i policji, wielkie ilo-
�ci materia³ów budowlanych, tajemnicze kolumny
wy³adowanych samochodów, wszystko to uniemo¿-
liwia³o zachowanie sekretu przedsiêwziêcia. Maj¹c
do wyboru ujawnienie prawdy lub czê�ciowe zama-

skowanie robót, wydzia³ polityczny
wybra³ oczywi�cie mniejsze z³o.
Aby uspokoiæ domys³y i ciekaw-

skich, SS zaczê³o od czasu do czasu
rozpowszechniaæ dyskretnie pewne
sk¹pe w fakty pog³oski o przebudo-
wie zamku i przystosowaniu go do
celów reprezentacyjnych III Rzeszy.
Chodzi³o tu g³ównie o odwrócenie
ogólnej uwagi od robót prowadzo-
nych w lochach pod gór¹ zamkow¹.
Gwo�dziem zainteresowañ ogó³u mia³
byæ zamek, lochy powinny pozostaæ
w cieniu robót remontowych starej
budowli.
Pog³oski mówi³y, ¿e skoro bêdzie to

siedziba reprezentacyjna brunatnych
w³adców Niemiec, to niew¹tpliwie
znajd¹ siê tam równie¿ pokoje dla
führera. I na pewno by³a w tym czê�æ

prawdy. Hitler mia³ bowiem przygotowane do swo-
jej dyspozycji apartamenty w setkach miejscowo�ci,
na wypadek niespodziewanego przyjazdu. Szczegól-
nie tam, gdzie dzia³o siê co� ciekawego, co by mo-
g³o doprowadziæ do zwyciêskiego koñca wojny. A
wiêc przy tajnych o�rodkach badawczych ró¿nych
nowych broni.

Te apartamenty by³y przygotowane przez
us³u¿nych gauleiterów, którzy chcieli przypochlebiæ
siê swojemu wodzowi. By³y to wiêc tylko zarezer-
wowane pokoje go�cinne dla Hitlera, a nie jego g³ów-
na kwatera, jak z czasem zaczêto � ju¿ po wojnie �
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mówiæ o Ksi¹¿u.
Ale propaganda SS osi¹gnê³a swój cel. O

przebudowie, a nie o lochach i w jakim celu je wy-
kuwano, napisa³ w swoich wspomnieniach niemiec-
ki dolno�l¹ski konserwator zabytków prof. Günter
Grundmann. Najdziwniejsze jest jednak to, ¿e pro-
paganda ta �wiêci swoje triumfy do dzi�, rozpo-
wszechniane g³ównie ustami ró¿nych amatorów szpe-
raczy, a nawet znalaz³a odzwierciedlenie w encyklo-
pedii.

Szperacze opieraj¹ swoje hipotezy na wypo-
wiedziach kilku niemieckich rodzin, które tu pozo-
sta³y, byæ mo¿e nawet na rozkaz NSDAP i SS, wyje-
cha³y w wiele lat po zakoñczonej wojnie. Z biegiem
lat, plotka powtarzana z ust do ust, mówi³a ju¿ o prze-
budowie zamku dla Hitlera.

Nazi�ci byli mistrzami w wykorzystywaniu
darmowej si³y roboczej. Wracaj¹c z ³a�ni robotnicy
z �Ausenkommando Fürstenstein� zabierali ró¿ne
materia³y budowlane ze �wiebodzickich fabryk. I tak
dosz³o do krótkich spotkañ warszawiaków z zamku
Ksi¹¿ z warszawiankami z fabryki lin i powrozów.
Od nich dowiedzieli siê prawdy o katastrofalnej sy-
tuacji wojennej Niemców i wiadomo-
�ci te rozpowszechnili w obozie.

Podczas tych spotkañ wiê�-
niowie z zamku zaczêli zaopatrywaæ
warszawianki w koce. Oni mieli ich
wystarczaj¹c¹ ilo�æ, one marz³y w
prymitywnych barakach. Wiê�nio-
wie przedzierali koce na pó³, aby stan
siê zgadza³, dostarczali Polkom my-
d³o, otrzymywali papierosy i trochê
chleba, który warszawiankom uda³o
siê zdobyæ, gdy¿ korzysta³y z odro-
biny swobody podczas powrotu do
baraków.

Te spotkania musia³y siê od-
bywaæ ukradkiem, a jednocze�nie
niemal na oczach Niemców: stra¿ni-
ków, robotników, majstrów. W ka¿-
dej chwili mog³o doj�æ do wykrycia
zabronionych kontaktów z wiê�nia-
mi z zamku. Przypadkowe ujawnienie tych spotkañ
lub denuncjacja jakiego� nadgorliwca grozi³y kar¹
�mierci za dzia³anie przeciwko wojennemu wysi³ko-
wi III Rzeszy.

Opisa³em szerzej ¿ycie wiê�niów z zamku i
ich kontakty z warszawiankami, aby na�wietliæ na-
stroje i sytuacjê w jakiej siê znale�li, a tak¿e z my�l¹
o spo³eczeñstwie �wiebodzic, które w przysz³ym roku
obchodziæ bêdzie 700 lecie swego miasta, licz¹cego
dzi� 24 tysi¹ce mieszkañców. Obywatelski komitet
obchodu jubileuszu zbiera bowiem materia³y o daw-
nej, wojennej i najnowszej historii miasta.

Ta fabryczka lin i powrozów, w której praco-

wa³y warszawianki z Powstania, to obecnie s³ynna i
jedyna w kraju fabryka lin okrêtowych �Defalin�. W
�wiebodzicach jest dzi� kilkana�cie wielkich fabryk
o kluczowym znaczeniu dla przemys³u nie tylko pol-
skiego.

Interesuje mnie natomiast, co sta³o siê z war-
szawiankami z Powstania. Czy prze¿y³y ostatnie mie-
si¹ce wojny? Nic na ten temat nie wiadomo...

Z nadej�ciem pierwszych mrozów w obydwu
obozach zamkowych, aryjskim i ¿ydowskim, zda-
rzy³a siê rzecz nies³ychana i nie stosowana dotych-
czas w niewolniczym systemie III Rzeszy. Zarz¹d bu-
dowy otrzyma³ du¿y transport ubrañ i p³aszczy. Ubra-
no w nie tych wiê�niów, którzy nie mieli ciep³ego
przyodziewku.

By³y to nie wiadomo sk¹d zdobyte przez
Niemców szynele i mundury angielskie, w³oskie,
francuskie, amerykañskie. Nazi�ci tak bardzo spie-
szyli siê z kontynuowaniem prac, ¿e zrezygnowali z
pracoch³onnego naszywania syjonistycznych gwiazd
i rombów z oznakami narodowo�ciowymi wiê�niów.
Na plecach szyneli i marynarek, nogawkach spodni,
zosta³y natomiast wymalowane bia³¹ farb¹ du¿e krzy-

¿e lub sze�cioramienne gwiaz-
dy.

Najciê¿ej pracowali ¯ydzi,
przydzieleni do ró¿nych ekip,
które wykonywa³y roboty za-
równo przy wykuwaniu lochów
jak i na terenie ca³ej budowy.
Oni najbardziej odczuwali je-
sienne s³oty i zbli¿aj¹c¹ siê
zimê, pierwsze mrozy i �nieg.
Byli natomiast najgorzej ubra-
ni. Przez porwane pasiaki widaæ
by³o go³e cia³o. Teraz w³adze
obozowe ubra³y ich w owe
mundury. W obozie aryjskim
niektórzy wiê�niowie równie¿
otrzymali swoje �sorty mundu-
rowe�.

Dwaj, jedyni jak dotychczas
bohaterowie i naoczni �wiadko-

wie wydarzeñ w obozie �Usenkommando Fürsten-
stein� Jan Sitkowski i Alfred Rzepliñski � pracowali
w lochach i bezpo�rednio nie odczuwali nadej�cia
zimy. Dlatego nie otrzymali ¿adnego przydzia³u
ubrañ i p³aszczy. Ale i oni pracuj¹c stale w lochach
przemarzali. Dopiero po zakoñczeniu wojny mo¿na
by³o stwierdziæ, ¿e w g³êbi podziemnych korytarzy
� bez wzglêdu na porê roku � utrzymuje siê sta³a
temperatura + 7 stopni C.

Coraz czê�ciej dochodzi do wypadków. Zgi-
nêli dwaj Francuzi � Jean z Rungis i Daniel z Pary¿a
oraz trzech górników ukraiñskich z Donbasu, ranni
zostali dwaj górnicy � minerzy W³osi, a tak¿e kilku
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��wiebodzice - Dzieje Miasta� - Adam Rubnikowicz
Korekta: Robert Sysa. Stale wspó³pracuj¹: Boles³aw Kwiatkowski, Edward Ha³da�, Daniel Wojtuc-
ki, Wojciech Orzel, Ró¿a Stolarczyk, Maria Palichleb.
Podziêkowania dla wszystkich, którzy udostêpnili swoje zbiory oraz dla MBP w �wiebodzicach.
Kontakt e-mail: adamr@pnet.pl    Tel. (kom) 0-602-380-483     Przedruk mo¿liwy po podaniu �ród³a

Stare pocztówkirobotników z organizacji Todt. W�ród wiê�niów cho-
dzi³y s³uchy, ¿e wycieñczeni prac¹ nad si³y ¯ydzi
umieraj¹ po kilkana�cie osób dziennie, a ich zw³oki
wywo¿one s¹ do pobliskiego obozu zag³ady w Gross
Rossen.

Poczynania Niemców i praca przybra³y ob-
jawy gor¹czkowego po�piechu. Od sekretarza stanu
i tajnego radcy w Berlinie Meissnera nap³ywa³y co-
raz bardziej stanowcze przynaglenia do gauleitera
Dolnego �l¹ska Karla Hankego z Wroc³awia i gene-
ralnego wykonawcy robót prof. architekta Giesslera,
brata monachijskiego gauleitera. Ale zarówno Han-
ke jak i Giessler, obydwaj nazi�ci z krwi i ko�ci, na-
le¿¹cy do starej gwardii partyjnej i tak wychodzili
ze skóry, ¿eby roboty by³y kontynuowane za ka¿d¹
cenê. Bowiem cena ludzkiego ¿ycia by³a tania.

Na czêstych odprawach z kierownictwem
robót Hanke i Giessler stale podkre�lali, ¿e wiê�nio-
wie pracowaæ musz¹ do ostatniego tchu. I zaznacza-
li, ¿e od szybkiego wykoñczenia robót i przystoso-
wania obiektu do u¿yteczno�ci w du¿ej mierze zale-
¿y zwyciêskie zakoñczenie wojny, gdy¿ Ksi¹¿ ma w
tym przypadku wa¿ne znaczenie.

Nadszed³ rok 1945. Niemiecka za³oga robot-
ników i stra¿ników przywita³a go z nadziej¹ zwyciê-
stwa. Z nadziej¹ witali równie¿ ten rok wiê�niowie �
robotnicy, spêdzeni tu z okupowanych krajów Euro-
py. W ojczyznach wiêkszo�ci z nich by³a ju¿ wol-
no�æ...

Tekst pochodzi z marca 1978 roku z �¯ycia Warszawy�.
Autor artyku³u jest jedynym dziennikarzem, który przez 5 lat
spotyka³ siê z by³ym gauleiterem Erichem Kochem podczas
jego pobytu w wiêzieniu na Mokotowie.
Widokówki udostêpni³ Pan Wojciech Orzel.

Narêczny, poz³acany zega-
rek firmy Gustav Becker. Gla-
shitte Spezimatic 26 Rubis. Na
odwrocie wygrawerowany
tekst: GB Edelstahboden Stoss-
geischert Plaque 20 mikrome-
ter wassergeschutzt. Made in
Germany i numer seryjny
005346. Zegarek dzia³a do dnia
dzisiejszego i posiada oryginal-
ny mechanizm.

Widok Górnej Pe³cznicy (z pocz¹tku XX wieku) ze
wzgórza za Szko³¹ Podstawow¹ Nr 4. Po lewej stro-
nie, za budynkiem dr Mikulicza nieistniej¹ca bielar-
nia. Ciekawostkê stanowi kamienny most przez Pe³cz-
nicê. Po wojnie, do lat 70-tych istnia³ w tym miejscu
drewniany most.

Widokówka i tekst Pana Marka Miko³ajczaka

Apel

Historia miasta, szczególnie tu¿ powojenna � nie-
zwykle ciekawa dla nas � posiada szereg luk. W wielu
domach s¹ pami¹tki z tamtego okresu (szczególnie zdjêcia
i dokumenty ). Ka¿dy z Was mo¿e zapisaæ siê w dokumen-
towaniu dziejów naszego miasta. �Dzieje Miasta� stoj¹ dla
Was otworem. Ka¿dy, kto chce wnie�æ swój wk³ad do tej
swoistej kroniki, mo¿e to uczyniæ, pod w³asnym nazwi-
skiem i z w³asnym, opracowanym przez siebie tekstem.
Mo¿e to byæ historia jednostkowa, jedno ciekawe zdjêcie
np. �miejsca którego ju¿ nie ma�. Nie licz¹ siê w tym wy-
padku du¿e zbiory, bo one z regu³y nie zagin¹, ale w³a�nie
ta ma³a cz¹stka historii miasta, która znika bezpowrotnie
wraz z jej w³a�cicielem. Je¿eli przytoczone fakty bêd¹ nie
pewne, zamieszczê to z pro�b¹ o ich wyja�nienie przez te
osoby, które lepiej bêd¹ zna³y opisane fakty.

Zapewniam jednocze�nie, ¿e wszelkie materia³y
(dokumenty, zdjêcia), które bêd¹ mi udostêpnione (na krót-
ki okres czasu potrzebny do skanowania) wróc¹ do w³a�ci-
ciela w kompletnym i nienaruszonym stanie. Je�li jeste�
zainteresowany, aby Twoje nazwisko znalaz³o siê w �Dzie-
jach Miasta� i aby nastêpne pokolenia mog³y korzystaæ z
przekazanych przez Ciebie informacji, proszê o kontakt
pod podanym numerem e-mail lub telefonem komórko-
wym.

Zapraszam wszystkich do wspó³pracy


