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Chronologia dziejów
Rok 2003 cd.
W okresie sierpnia i wrzeœnia wykonano now¹ nawierzchniê placu przy koœciele œw. Miko³aja. Granitowe p³yty, którymi wy³o¿ono plac, da³ nieodp³atnie
kamieniarz ze Strzegomia, który z niewiadomych powodów upodoba³ sobie tê œwi¹tyniê, i wraz z rodzin¹
czêsto uczestniczy tu we Mszy œw. Mniej wiêcej w
tym samym czasie dokonano prze³o¿enia pokrycia
dachowego na koœciele œw. Piotra i Paw³a.

Okruchy historii

Trasê kolejow¹ z Wroc³awia do Jeleniej Góry zelektryfikowano w latach dwudziestych (Jaworzyna Œl¹ska – Jelenia Góra w 1921 r., Wroc³aw – Jaworzyna
Œl¹ska w roku 1928).Po wojnie trakcja elektryczna
zosta³a zdjêta przez oddzia³y zdobyczy wojennych
Armii Czerwonej. W roku 1965 otwarto ponownie
zelektryfikowan¹ trasê z Wroc³awia do Wa³brzycha,
a rok póŸniej (17.XII.1966) z Wa³brzycha do Jeleniej Góry.
Zdjêcie poci¹gu na trasie do Wa³brzycha (Lubiechów) wykonane przed 1921 rokiem, tj. przed eletryfikacj¹ linii.
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Wycinki
ze starych gazet
Cyryla Ratajskiego
cd 1985
Od przekaŸników EWZN do systemu SMAZ. (Trybuna Wa³brzyska z dat¹ 21-27 maja)
Droga, jaka przyby³y w minionym 40-leciu œwiebodzickie Zak³ady Aparatury Elektrycznej „Mera-Refa”
jest dosyæ charakterystyczna dla wiêkszoœci przedsiêbiorstw przemys³owych na ziemiach zachodnich i
pó³nocnych. Z ma³ej, odgrywaj¹cej marginesow¹ rolê
fabryczki przekszta³ci³y siê w du¿e, nowoczesne zak³ady, podejmuj¹ce najbardziej skomplikowan¹ produkcjê.
Kiedy w kwietniu 1946 roku – wspomina jedna z
najstarszych pracownic „Mery-Refy” Janina Ha³as
(obecnie na zas³u¿onej emeryturze) – podejmowa³am pracê w obecnych zak³adach, firma zatrudnia³a
64 ludzi, a pomieszczenia produkcyjne mieœci³y siê
w 3-piêtrowym drewnianym budynku, który sta³ w
miejscu, gdzie obecnie montuje siê szafy. Zatrudniono mnie wprawdzie w biurze, ale przy papierkach
pracowa³o siê najwy¿ej 3-4 godziny. Resztê czasu
poœwiêcaliœmy na usuwanie cegie³ z placu. By³o trudno, ale wszystko cechowa³a wówczas ogromna chêæ
¿ycia. Nikt nie pyta³ o pieni¹dze i nikt nie odmówi³
pracy po godzinach, jak by³a taka potrzeba.
Obecne zak³ady „Mera-Refa” powsta³y 15 maja 1945
roku, a wiêc w niespe³na tydzieñ po kapitulacji hitlerowskich Niemiec. W³aœnie w tym dniu pe³nomocnik rz¹du in¿. Stanis³aw H³adki przej¹³ od radzieckiej Komendantury Miasta niewielk¹ fabryczkê przekaŸników przy ul. Kolejowej 7. Zak³ad otrzyma³
wówczas nazwê: „Pañstwowa Fabryka PrzekaŸników
„Ribau”. W dwa lata póŸniej nast¹pi³o po³¹czenie
trzech oddzielnych zak³adów: Fabryki PrzekaŸników
Elektrycznych „Ribau”, Fabryki Kontaktów w Œwie-

bodzicach i Fabryki Elektrycznej Aparatury Teatralnej we Wroc³awiu w jedno przedsiêbiorstwo, które
otrzyma³o nazwê: „Pañstwowa Fabryka PrzekaŸników i Specjalnych Aparatów Elektrycznych SAE” z
siedzib¹ przy ul. Strzegomskiej 23 w Œwiebodzicach.
Na tym miejscu zak³ady pozosta³y do dzisiaj, przyjmuj¹c w 1972 roku obecn¹ nazwê.
Pocz¹tkowo zak³ady wytwarza³y kilka typów przekaŸników (w 1945 roku pierwszymi wyrobami, które opuœci³y fabrykê by³y przekaŸniki czasowe EWZN
oparte na mikrosilniku synchronicznym oraz przekaŸniki czasowe IZS do sterowania aparatur¹ rentgenowsk¹), aparaturê oœwietleniow¹ (reflektory, przystawki do reflektorów, nastawnie teatralne itp., dziêki którym bez dostaw z importu uda³o siê uruchomiæ
m.in. Teatr Narodowy i Teatr Ateneum w Warszawie
, Teatr Dramatyczny we Wroc³awiu i warszawsk¹
operê), przerywacze samochodowe, aparaturê regulacyjn¹ itp. W 1953 roku ustali³ siê obowi¹zuj¹cy w
zasadzie do dnia dzisiejszego profil produkcji obejmuj¹cy przekaŸniki.
Stopniowy rozwój produkcji, oparty o powiêkszaj¹ce siê w³asne zaplecze techniczne oraz o wspó³pracê
z instytucjami naukowymi i Politechnik¹ Wroc³awsk¹
doprowadzi³y do tego, ¿e dzisiaj „Mera-Refa” jest
podstawowym w kraju producentem przekaŸników,
zespo³ów zabezpieczeñ oraz kompleksowych zestawów zabezpieczeñ energetycznych opartych w du¿ej mierze o rozwi¹zania elektroniczne. Obecnie prowadzi siê poza tym prace nad zespo³ami opartymi o
technikê mikroprocesorow¹.
Szczególnie dynamiczny rozwój przedsiêbiorstwa
mia³ miejsce w latach 1970-1980. W tym okresie w
asortymencie produkcji „Mery-Refy” zasz³y zasadnicze zmiany. W 1978 roku wyprodukowane zosta³o pierwsze kompleksowe zabezpieczenie szafowe
KZSR-10 dla Zak³adu Energetycznego Gliwice. oraz
wykonano po raz pierwszy dwa komponenty systemu SMAZ. Dla osi¹gniêcia tak wysokiego poziomu
technicznego produkcji pozwalaj¹cego m.in. na nawi¹zanie kooperacji ze znana szwedzk¹ firm¹ ASEA
trzeba by³o powa¿nie rozbudowaæ zak³ady, unowoczeœniæ park maszynowy, zatrudniæ wysoko kwalifikowan¹ kadrê. Dokonano tego osi¹gaj¹c spore korzyœci w rozwoju op³acalnego eksportu. Wyroby ze
Œwiebodzic trafi³y na rynki Egiptu, Brazylii, Rumunii, Bu³garii, Wêgier, Czechos³owacji, Portugalii i
Jugos³awii, Belgii, Danii, Turcji, Syrii, Iranu i Berlina Zachodniego. Równie¿ firma ASEA doceniaj¹c
wysoki poziom techniczny wyrobów „Mery-Refy”
oraz terminowe dostawy dokonuje zakupów przekaŸników i czêœci do nich, staj¹c siê ich g³ównym odbiorc¹ spoœród krajów II obszaru p³atniczego.
W 1945 roku zak³ady „Mera-Refa” rozpoczê³y swoj¹
drogê w niewielkim drewnianym budynku. Dziœ za³oga pracuje w przestronnych, jasnych halach. W

wielu z nich dominuj¹cym elementem dekoracyjnym
s¹ ¿ywe kwiaty. Stwarza to specyficzn¹, przyjemn¹
atmosferê pracy. Atmosferê, która sprzyja dobrej pracy i jednoczeœnie rozwi¹zywaniu licznych problemów, jakie niesie codzienne ¿ycie. Do ich prze³amywania przyczynili siê w decyduj¹cej mierze ludzie,
którzy w „Merze-Refie” wyró¿niali siê zawsze du¿¹
aktywnoœci¹ i spo³ecznym zaanga¿owaniem. Oni
w³aœnie w latach czterdziestych przejêli fabrykê, a
póŸniej stworzyli perspektywy jej rozwoju, doprowadzaj¹c j¹ do obecnego stanu. W grupie tej znaleŸli siê pionierzy: Stanis³aw Adamek, Zofia Barañska,
W³adys³aw Jarosiñski, Witold W¹sowski, Kazimierz
Tabaka, Edmund Piskorek, Stefan Minda, Stanis³aw
Smykowski, Józef Hajduk, Stefan Kotkowski, Ryszard ¯urakowski, Lech Liphardt, Józef Kulczycki,
Józef Kujawa, Jan Urbañczyk, W³adys³aw Niedzió³ka, Walerian Wypych i Miros³aw Wilman. ...
... Maj¹, jak widaæ zak³ady „Mera-Refa” ludzi, którzy podtrzymuj¹c dobre tradycje przedsiebiorstwa,
wypracowane na przestrzeni minionych 40 lat, potrafi¹ jednoczeœnie radziæ sobie z trudnoœciami, jakie niesie codzienne ¿ycie oraz okreœlaæ zadania na
przysz³oœæ. Maj¹ te¿ dobr¹ za³ogê, która potrafi skutecznie zadania te realizowaæ. (autor artyku³u Zbigniew Zalewski)
Makabryczna historia. (Trybuna Wa³brzyska z dat¹
4-10 czerwca)
Rowerzysta Leon W. ze Œwiebodzic wyje¿d¿aj¹c z
bramy cmentarnej wjecha³ pod karetkê pogotowia.
Odwioz³a go ona natychmiast do pobliskiego szpitala.
Gaz dla 100 rodzin. (Gazeta Robotnicza z dnia 29
czerwca)
W Œwiebodzicach trwa przebudowa i wymiana sieci
gazowej. Prace zakoñczono w rejonie ulic Dubois,
Jeleniogórskiej, a kontynuuje siê przy ul. Wa³brzyskiej. Niejako przy okazji po³o¿ono rurociag gazowy wzd³u¿ ulic Ofiar Oœwiêcimskich i Œwierczewskiego. Do koñca wrzeœnia prace bêd¹ zakoñczone.
Pozostan¹ pod³¹czenia do poszczególnych budynków, co powinno potrwaæ nie d³u¿ej ni¿ do koñca
roku. W tej czêœci miasta gaz otrzyma 100 mieszkañ. Jedynie dzielnica Ciernie nie bêdzie jeszcze
korzysta³a z tego dobrodziejstwa.
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skiego (wziê³o w nich udzia³ 500 osób). W organizowaniu tych imprez na szerok¹ skalê pomocy udzieli³a jednostka wojskowa „Ksi¹¿no”, korzystaliœmy z
ich broni i amunicji oraz pomocy instruktorów, którzy nie szczêdzili wysi³ków abyœmy
mieli tak wysokie osi¹gniêcia. Du¿a
pomoc otrzymaliœmy równie¿ od jednostki wojskowej „Strzegom” sk¹d
korzystaliœmy z takiej broni jak PMK i
granatniki.
W toku pracy naszej organizacji
zdobyto 165 klas sportowych, 95 odznak MOS i 200 MOSO. Tu brak jest
jeszcze zupe³nych danych gdy¿ nie
prowadziliœmy z pocz¹tku pe³nej ewidencji i sprawozdawczoœci oraz brak
danych z poszczególnych kó³ LOK.
Od lipca 1968 roku nawi¹zaliœmy
wspó³pracê z takimi organizacjami jak
2 ZBOWiD i ZMS oraz harcerstwem.
Mamy te¿ dobre stosunki z MO, gdzie
dziêki kierownikowi komisariatu
mamy zmagazynowan¹ broñ i amunicjê, czego nie
spotyka siê na innych terenach. Ta wspó³praca przyczyni³a siê w du¿ej mierze do naszych osi¹gniêæ.
Mówiliœmy dotychczas o pracy i osi¹gniêciach w
ró¿nych imprezach. A jak to siê przedstawia w rozwoju naszej organizacji? Otó¿, ogó³em przyby³o nam
15 kó³ LOK, w tym 7 szkolnych. Ogó³em przyby³o
oko³o 950 cz³onków.
(Kolejny dokument w uk³adzie chronologicznym
pochodzi z roku 1969- jest to wykaz cz³onków Prezydium ZM LOK w Œwiebodzicach, wybranego na
zebraniu sprawozdawczo - wyborczym w dniu 18
czerwca)
Rutecki Józef - Prezes Zarz¹du (rencista z DFM)
£¹czka Stanis³aw - V-ce Prezes (Sekretarz MRN)
Uzdrzychowski Jan - II V-ce Prezes (prac. fiz. Defalinu)
Naronowicz Walenty - Sekretarz Zarz¹du (nauczyciel SP nr 2)
Nowak Jan - Ksiêgowy Zarz¹du (nauczyciel ZSZ)
Zielonka Irena - Skarbnik Zarz¹du (prac. fiz. WUK
„Klimator”)
Niedobitek Stefan - Cz³onek Prezydium (Nadmistrz
ZAE „Refa”)
Mukoid Ryszard - odpowiedzialny za propagandê
(Kier. Techn. Spó³dzielni „Si³a”)
Rozwadowski Stefan - sprawy wojskowe (majster
ZAE „Refa”)
Parylak Stanis³aw - sprawy OP BMR (Komendant
Stra¿y Przemys³owej DFM)
Graczyk Eugeniusz - Klub Motorowy (prac. ZAE
„Refa”)
Pidek Janusz - Sekcja Medyczna (Lek. med. w Szpitalu Powiatowym)

Ró¿a Stolarczyk
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Rodzina Rennerów by³a
jedn¹ z najbardziej znanych rodzin
Œwiebodzic przez kilkadziesi¹t lat.
O jednym z jej cz³onków ju¿ pisa³am – Gustawie Rennerze – pisarzu, poecie i spo³eczniku. By³o
jeszcze dwóch znanych cz³onków
tej rodziny – obaj byli fotografami. Jeden z nich mia³ zak³ad przy
ul. Kolejowej – gdzie obecnie te¿
mieœci siê zak³ad fotograficzny,
drugi swój zak³ad mia³ na rogu ulicy Wolnoœci i Krótkiej. Obaj fotografowali nie tylko uroczystoœci
rodzinne, ale równie¿ miasto i jego
okolice. Wiemy, ¿e wiele widokówek bêd¹cych w obiegu od ostatnich lat XIX wieku do II wojny œwiatowej powsta³o
w ich zak³adach. Poni¿ej prezentujemy zdjêcia ze
zbiorów Krzysztofa Lisa, które powsta³y na pocz¹tku ubieg³ego stulecia, a przedstawiaj¹ miasto i jego
mieszkañców.

Zdjêcia z lat 20-tych.
1 - Œwiebodzickie
To w a r z y s t w o
Gimnastyczne
2 - Pe³cznica (obok
Szko³y nr 4)
3 - Park Kramsta
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Kronika
Liga Obrony Kraju cz. II
W tym czasie przeprowadzono liczne konkurencje jak: rzut granatem - wziê³o w nim udzia³
1.200 osób, a w masowych zawodach ogólnowojskowych
1.050 osób. Nasi cz³onkowie
brali udzia³ w przygotowanych dla ZHP i spo³ecznoœci
miasta pokazach æwiczeñ oddzia³ów samoobrony w czasie trwania alertu harcer-
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Rymar Janusz - Sekcja modelarska (naucz. SP nr 2)
Wo³k-£aniewska Stanis³awa - Imprezy kulturalne
(prac. ZAE „Refa”)
Gancarz Jan - Instr. Szkol. (prac. fiz. hurtowni „Elmet”)
Krawczyk Jan - Klub £¹cznoœci (prac. ZAE „Refa”)
Z wykazu wynika równie¿, ¿e w tym czasie dzia³a³o
w Œwiebodzicach 14 zak³adowych Kó³ LOK oraz 10
szkolnych Kó³. Dzia³a³o równie¿ 27 spo³ecznych inspektorów LOK. W dniu 31 grudnia Komisja Rewizyjna w sk³adzie: Halina Sarno - Przewodnicz¹ca,
Edward Dymitraszewski - Sekretarz oraz Mieczys³aw
Miko³ajczyk - Cz³onek, przeprowadzi³a kontrolê finansow¹ z której wynika³o, ¿e:
- 14 kó³ zak³adowych skupia³o 459 cz³onków, dochody wynosi³y 18.692,58 z³., wydatki 11.255,10 z³
- 10 kó³ szkolnych skupia³o 389 cz³onków, dochody
wynosi³y 4.154,20 z³., wydatki 2.826,50 z³.
Kolejny, a zarazem ostatni dokument pochodzi z dnia
19 maja 1977 roku, kiedy to wybrano kolejny Zarz¹d Ligi Obrony Kraju w Œwiebodzicach na kadencjê 1977-80. Oto jego sk³ad:
Rachwa³ Tadeusz - Prezes
Paluch Eugeniusz - I V-ce Prezes
Kusmierski W³adys³aw - II V-ce Prezes
Broszczak Stanis³aw - Sekretarz
Acela Marian - Skarbnik
Uzdrzychowski Jan - Cz³onek ds. Szkolenia Strzeleckiego
Jasztal Zdzis³aw - Cz³onek zastêpca ds. Szkolenia
Strzeleckiego
Œwirko Miko³aj - Cz³onek, Przewodnicz¹cy Komisji
Sêdziowskiej
Homik Alfred, Tomczyk Ryszard, Dejlidko Antoni,
Chojnowski Kazimierz, Kosiarz Józef, £aba Józef,
Martyszewski Jan, Jawna Eunika - Cz³onkowie bez
funkcji oraz:
B³achowicz Jan i Ma³yszka Stanis³aw - spr. kulturalno oœwiatowe,
Zwierzyñski Jan - Prelektor,
Bekalska Ludwika - Kier. Sekcji Modelarskiej
Jawny Zygmunt - Dekorator.

najpierw w ¯o³yni, pow. £añcut od 4 sierpnia 1938 16 wrzeœnia 1946 r., a nastêpnie w B³a¿owej pow. Rzeszów od 16 wrzeœnia 1946- 2 marca 1948 r. W latach
okupacji wspó³pracowa³ z partyzantk¹ za co by³ wiêziony przez jakiœ czas przez gestapo w Rzeszowie. Trzykrotnie by³ te¿ skazywany na karê œmierci, od której
uwalnia³ go za ka¿dym razem ¿yczliwy dla Polaków
miejscowy komendant pochodzenia austriackiego.
Komendant ów, brat siostry zakonnej, podejrzany o
wspó³pracê z Polakami zosta³ za karê wys³any do Norwegii i tam zgin¹³. Ks. Lach ostrze¿ony wczeœniej o
pacyfikacji parafii prze¿y³, ukrywaj¹c siê przez kilka
dni w organach koœcielnych. Po zakoñczeniu dzia³añ
wojennych zosta³ przeniesiony na równorzêdne stanowisko wikariusza do B³a¿owej. Tam spotka³ siê z przeœladowaniem ze strony Urzêdu Bezpieczeñstwa. Zagro¿ony ewentualnym uwiêzieniem uciek³ na Ziemie
Zachodnie. Tu pod zmienionym nieco nazwiskiem £ach
= Lach podj¹³ 8 kwietnia 1948 r. pracê duszpastersk¹
w Gajkowie k. Wroc³awia. Mimo to s³u¿by bezpieczeñstwa odnalaz³y go i aresztowa³y na kilkanaœcie tygodni. Budzony nocami musia³ w ramach nêkania pisaæ
swój ¿yciorys. Po przejœciu na nó¿ce od sto³ka i zbity,
zosta³ wypuszczony na wolnoœæ z zakazem informowania kogokolwiek o swoich przejœciach. Przejœcia
wiêzienne odchorowa³ i odczuwa³ dolegliwoœci do koñca ¿ycia. Po powrocie z wiêzienia podj¹³ siê odbudowy koœcio³a parafialnego w Gajkowie ze zniszczeñ wojennych. W pracy nie ¿a³owa³ si³ i wraz z parafianami
nosi³ wapno, ceg³ê oraz inne materia³y budowlane.
Ponadto powiêkszy³ w Czernicy kaplicê cmentarn¹, w
której mo¿na by³o odprawiaæ Msze œw. w. niedziele i
œwiêta. Po odbytej wizytacji kanonicznej 20. wrzeœnia
1952 r. Wikariusz Kapitulny podziêkowa³ ks. Lachowi
za prace parafialn¹ i odbudowê koœcio³a oraz za pomoc w odbudowie katedry wroc³awskiej.
W rok póŸniej (14 grudnia 1953 r.) zosta³ przeniesiony do Œwiebodzic w charakterze administratora, a
nastêpnie proboszcza parafii œw. Piotra i Paw³a. Tu po
przeprowadzeniu niewielkich remontów budynków koœcielnych, móg³ siê skoncentrowaæ na pracy œciœle duszpasterskiej. Wielki nacisk k³ad³ zatem na katechizacjê
dzieci i m³odzie¿y oraz na regularnoœæ praktyk religijnych swoich wiernych. W tym celu prowadzi³ skrupulatnie ksiêgi parafialne, dba³ o wysoki poziom rekolekcji wielkopostnych i adwentowych, o poprawnoœæ liturgii i œpiewu koœcielnego. W poczynaniach swoich
by³ wymagaj¹cy, a nawet rygorystyczny, co przy ¿ywotnym temperamencie stwarza³o mu nierzadko sporo k³opotów z wikarymi i wiernymi. W ¿yciu prywatnym by³
niezwykle towarzyski i pe³en humoru. St¹d chêtnie zapraszano go na ró¿nego rodzaju uroczystoœci parafialne i rodzinne. W 1972 r: podj¹³ siê budowy kaplicy œw.
Maksymiliana w Cieszowie, a w dwa lata póŸniej generalnego remontu koœcio³a parafialnego w Œwiebodzi-

Znani œwiebodziczanie
Ks. Lach (£ach) Józef
Urodzi³ siê l marca 1913 roku w Odrzykoniu k.
Krosna, w rolniczej rodzinie Jana i Anny z domu Kuœ.
Po ukoñczeniu miejscowej szko³y powszechnej i Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Kroœnie, wst¹pi³ w 1933
r. do Seminarium Duchownego w Przemyœlu. Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ 26 czerwca 1938 r. w katedrze
przemyskiej, z r¹k ordynariusza diecezji bpa Franciszka Bardy. Skierowany przez w³adze koœcielne do pracy duszpasterskiej, pracowa³ w charakterze wikariusza,
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cy dedykacje, wiersz oraz akwarele przedstawiaj¹ce
w¹wóz i oba zamki. Ksiê¿na otrzyma³a bukiet kwiatów od deputacji zwi¹zku kobiet i dziewcz¹t. Na
wezwanie burmistrza zgromadzona publicznoœæ
wznosi³a okrzyki Hoch! (niech ¿yj¹). Ksi¹¿ê podziêkowa³ za gor¹c¹ owacjê, a Daisy patrzy³a na odleg³y
t³um, ws³uchuj¹c siê w dŸwiêk obcej mowy. M³od¹
parê witano serdecznie na ca³ej trasie przejazdu, a
oni odwzajemniali siê uœmiechem. Wzrok mê¿a zdawa³ siê mówiæ: „Wiêkszoœæ tych ludzi jest szczêœliwa, ¿e nas ogl¹da - uczyñmy ma³y wysi³ek i uœmiechnijmy siê”. Wieczorem zjednoczone towarzystwa
œpiewacze z Pe³cznicy i Œwiebodzic œpiewa³y dla
nowo¿eñców, a park i okolice zamku oœwietla³y ognie
bengalskie.
Cieszyli siê górnicy z ksi¹¿êcych kopalñ, gdy¿
z okazji przyjazdu ksi¹¿êcej pary wyp³acono ka¿demu rêbaczowi (tj. górnikowi urabiaj¹cemu wêgiel) i
¿onatemu ucz¹cemu siê na rêbacza 3 marki, nie¿onatemu rêbaczowi i ¿onatemu szleprowi (tj. temu,
który transportuje i odstawia wêgiel) 2,50 marki, nie¿onatemu szleprowi i ka¿demu ch³opcu 1,20 marki.
Ksi¹¿êcy powóz przejecha³ przez g³ówn¹ bramê parkow¹. Wspania³a, wysypana piaskiem lipowa aleja wiod³a do Budynku Bramnego. Stamt¹d,
mijaj¹c po drodze dwa kamienne lwy, podtrzymuj¹ce kartusze herbowe Hochbergów, powóz przejecha³
przez kamienny most – wzniesiony nad such¹ fos¹,
oddzielaj¹c¹ teren dawnego zamku dolnego od podzamcza i zamku górnego znalaz³ siê na ukwieconym
reprezentacyjnym dziedziñcu honorowym.

cach. W³adze koœcielne doceniaj¹c jego gorliwoœæ, mianowa³y go w 1972 r. wicedziekanem dekanatu Wa³brzych-Pó³noc, a w 1987 r. dziekanem nowo utworzonego dekanatu Œwiebodzice. W 1985 r. zosta³ odznaczony Rokiet¹ i Montoletem. W 1988 r. prze¿ywa³ uroczyœcie z³oty jubileusz swego kap³añstwa. Zawsze
¿ywotny i niezwykle energiczny w swoim dzia³aniu,
skar¿y³ siê jednak coraz czêœciej na z³e samopoczucie i
bóle w nogach. Fakty te ukrywa³ przed innymi, a zdradza³ je tylko zaufanym. Kolejne tego rodzaju zdarzenia sta³y siê przyczyn¹ jego œmierci, gdy¿ po jednym z
upadków znalaz³ siê w szpitalu, gdzie zmar³ 19 lutego
1989 r., a w trzy dni póŸniej 22 lutego 1989 r. zosta³
pochowany na cmentarzu komunalnym przy ul: Wa³brzyskiej w Œwiebodzicach.
APK; J. Pater, œp. ks. dziekan Józef (£ach) Lach (1913-1989),
WWKR. 42: 1989, nr 4 s. 284286.

Pani na Ksi¹¿u.
(Opis pochodzi z ksi¹¿ki Beaty Górnioczek i Bronis³awy Jeske-Cybulskiej „Ksiê¿na Daisy – Pani na Ksi¹¿u i Pszczynie)

*„Oeffenlicher Anzeiger fur den Kreis Pless” z 6.YII.1892.
Widokówkê „Ksi¹¿ z drugiej strony” udostêpni³ Pan Wojciech Orzel.

Pañstwo m³odzi na swoj¹ siedzibê wybrali zamek w
Ksi¹¿u na Dolnym Œl¹sku. By³a to od wieków rodowa siedziba Hochbergów. 5 lipca 1892 roku ksi¹¿ê
Jan Henryk z ma³¿onk¹ przybyli do Ksi¹¿a, serdecznie witani przez licznie zgromadzonych mieszkañców, oddaj¹cych ho³d ma³¿once ich dostojnego pana.
Jak relacjonowa³ wys³annik gazety*, w Œwiebodzicach na ulicy Dworcowej ustawiono bramê honorow¹, obit¹ ciemnozielonym suknem, przy której
oczekiwa³y w³adze miasta i duchowni obu wyznañ.
Na trasie przejazdu pary ksi¹¿êcej towarzyszy³a im
orkiestra. Od dworca kolejowego w Œwiebodzicach
do zamku stanêli w szpalerze górnicy w odœwiêtnych
mundurach, towarzystwo wojskowe, stra¿ po¿arna,
bractwo strzeleckie, ewangelicki zwi¹zek mê¿czyzn
i ch³opców, katolicki zwi¹zek czeladników i towarzystwo gimnastyczne.
W imieniu pracowników maj¹tków Ksi¹¿ i KruczCieszkowo wyst¹pi³ dyrektor generalny dr P. Ritter,
wrêczaj¹c nowo¿eñcom uroczysty adres, zawieraj¹-

Œwiebodzickie zegary
Oko³o roku 1880 w Wiedniu
zegar ten sprzeda³ Pan H. Garivitigins. Kto jest producentem
tego zegara, nie mo¿na dociec.
(Mo¿e to byæ Urania). Faktem
jest, ¿e nie jest to zegar Gustawa Beckera. A jest rzeczywiœcie
piêkny, wykonany w tak zwanym wê¿owatym stylu (zakrzywione linie) o delikatnie rzeŸbionych pêtlach, zarówno na
szczycie jak te¿ na podstawie i
drzwiach. Niewiadomo kiedy
zosta³a zmieniona korona zegara, za³o¿ona „szyja ³abêdzia”
jest jednak bardzo dobrze dobrana i nie psuje piêknego sty-
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1337 – Ksi¹¿ê Bolko II nadaj¹c ponownie prawo
miejskie miastu Œwiebodzice zaznacza, ¿e prawo mili
nie dotyczy wsi Ciernie, gdzie od dawna znajdowa³y siê 4 ³awy miêsne i karczma.
1346 – Wymieniony Peschko, a tak¿e Pecze Wasserrabe von Zirlau (Ciernie).
1348 – Albert i Ticzko bracia von Zirlau (Ciernie)
sprzedaj¹ czynsz z tej wsi Klaryskom we Wroc³awiu.
1351 – Wystêpuje w dokumentach Heinlin de Zirla
(Ciernie).
1354 – Budowa koœcio³a na granicy wsi Pe³cznica i
Ciernie.
1359 – Notowany jest w dokumencie Pecze Wasserrabe.
1367-1369 – Niejaki Wasserrabe von Zirla by³ burgrafem w Dzier¿oniowie.
1396 – 1/6 wsi Ciernie dzier¿y wówczas Wenzlaw
Cachenkirch.
1399-1400 – Czêœæ wsi Ciernie znajduje siê w rêkach rycerzy Nickel von Czedlitz i Heinrich von
Ronau.
1401 – W³aœcicielem Cierni jest Benisch von Chusnik i od tego czasu wieœ wchodzi w sk³ad dóbr Ksi¹¿a.
1505 – Ciernie przechodz¹ wraz z dobrami Ksi¹¿a
w rêce Hochbergów.
XV-XVI w. – Zostaje wzniesiony nowy koœció³ pw.
Œw. Anny w Górnej Pe³cznicy.
1540 – Po raz pierwszy wspomniany w rejestrze
czynszów koœcielnych pañski folwark – „Kaltvorwerk” (Hochbergów), po³o¿ony na wzniesieniu ponad Górn¹ Pe³cznic¹.
1611 – Christof von Hochberg z Ksi¹¿a zak³ada w
Cierniach folwark na gruntach zakupionych od ch³opów. Wtedy te¿ wznosi prosty, ma³y pa³acyk w otoczeniu ogrodu ozdobnego.
1629 – Spalone zostaje so³ectwo w Pe³cznicy.
1681 – Zostaje zniszczony w po¿arze pa³acyk i zabudowania gospodarcze folwarku w Cierniach.
1681 – Wspomniany ozdobny ogród grafów Hochbergów w Cierniach.
1705 – Wspomniana siedziba wdów rodu Hochbergów w Cierniach.
1707 – Wymieniony ogród ozdobny w Cierniach
przy rezydencji Hochbergów.
1708 – W pa³acyku wdowim w Cierniach umiera
wdowa po Hansie Heinrichu von Hochberg – Julianna
z domu Börsnitz.

lu zegara. Tarcza sk³ada
siê z dwóch czêœci porcelanowych, ³¹czonych
mosiê¿nym pierœcieniem. Inn¹ unikaln¹
cech¹ tego zegara jest
to, ¿e ma on sekundnik
Wybija godziny i pó³godziny na dwóch spiralnych gongach. Boki zegara maj¹ szklane panele. Wymiary zegara (w
calach) : wysokoœæ 47,25; szerokoœæ w
szczycie – 16,5; szerokoœæ dna – 13,5; g³êbokoœæ –
6,5; d³ugoœæ wahad³a 26,0; œrednica tarczy wahad³a
7,25. Ca³y zegar wa¿y 20 funtów. Obecnie zegar ten
znajduje siê w Anglii, u prywatnego kolekcjonera,
który wystawi³ go do sprzeda¿y.

K alalee n d a ririum.
um.
Ciernie – Pe³cznica cz.I
XII/XIII w. – Ciernie by³y w posiadaniu Hohenposeritzów. Komes Inbramus ze Strzegomia pozyska³
Ciernie jako dobra dziedziczne od swojego ojca Gniewomira.
1228 – Ksi¹¿ê Henryk Brodaty osadza wieœ Pe³cznicê na prawie niemieckim i nakazuje komesowi Inbramusowi uposa¿enie powsta³ego tam koœcio³a
czynszem z m³yna oraz dwoma w³ókami z jego wsi
Ciernie. Koœció³ stan¹³ na granicy obu wsi – Ciernie
i Pe³cznica.
1301 – Sandro de Czirle wystêpuje w dokumencie
jako œwiadek.
1321 – Henryk, zwany Molberg rezydowa³ w Pe³cznicy, by³ej posiad³oœci komesa Inbramusa, bliskiego
doradcy ksiêcia Henryka I Brodatego. Ten¿e Henryk wystawi³ w Pe³cznicy, swojej umocnionej siedzibie – „in meo propugnaculo”, dokument w którym
przekazywa³ klasztorowi krzeszowskiemu 13 prêtów
pola wokó³ swego dworu w Pe³cznicy, za co ¿yczy³
sobie byæ pochowanym w obdarowanym klasztorze.
Na dokumencie by³a pieczêæ niejakiego Henryka vice
plebana w Œwiebodzicach, a jako œwiadkowie wyst¹pili Herman i Henryk – œwiebodziccy vice plebanowie, i mieszczanie Jan i Piotr Kapelusznik.

„Œwiebodzice - Dzieje Miasta” - Adam Rubnikowicz
Korekta: Robert Sysa. Stale wspó³pracuj¹: Boles³aw Kwiatkowski, Edward Ha³daœ, Daniel Wojtucki,
Wojciech Orzel, Ró¿a Stolarczyk, Maria Palichleb, Marek Miko³ajczak.
Podziêkowania dla wszystkich, którzy udostêpnili swoje zbiory.
Kontakt e-mail: adamr@pnet.pl Tel. (kom) 0-602-380-483 Przedruk mo¿liwy po podaniu Ÿród³a
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