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1812
W tym roku odbywa³y siê przemarsze ogromnej armii 
francuskiej. Dla lepszego i uporz¹dkowanego jej 
rozlokowania utworzono komitet, który sk³ada³ siê z 
ówczesnego senatora Bogumi³a Kramsta i jego zastêpcy, 
chirurga Bernhardta, jak równie¿ dwóch radnych: 
ober¿ysty Kellera i z³otnika Freya oraz mieszczanina - 
krawca Schmidta.
W maju przychodzi³ do Œwiebodzic oddzia³ w³oskiego 
taboru i pozosta³ na kwaterach przez kilka tygodni, 
poczym pomaszerowa³ dalej, do Polski gdzie rozpoczê³a 
siê straszna wojna przeciwko Rosji.
W tym roku w Œwiebodzicach zosta³y za³o¿one 2 
kompanie gwardii obywatelskiej nad którymi 
dowództwo obj¹³ sêdzia miasta Grofe.

Œwiebodzice w roku 1813.
Historia ³atwo zapomnia³a, ¿e w czasie bez³adnego 
odwrotu Francuzów z Rosji przemieszcza³ siê têdy 
bawarski lazaret, którego chorzy nagminnie cierpieli na 
gor¹czkê gniln¹. Szczêœciem dla miasta, lazaret ten nie 
zosta³ u nas, poniewa¿ tu i ówdzie pojawi³y siê ju¿ 
przypadki gor¹czki gnilnej i tylko dziêki surowemu 
nadzorowi policji sanitarnej nie wybuch³a epidemia.
16 lutego umar³ pastor Grosser i jego miejsce zaj¹³ 
dotychczasowy rektor Koppe. Na miejsce rektora 
kandydowa³ Fuller z Dzier¿oniowa, który w dniu 10 
paŸdziernika obj¹³ swoje urzêdowanie.
W tym roku rozpoczê³a siê potê¿na ofensywa 
wyzwoleñcza przeciw Francji.
W dniach od 12 do 15 maja przyby³ do Œwiebodzic w 
trakcie odwrotu potê¿ny lazaret wojsk sprzymierzonych 
z blisko 4000 chorych. Chocia¿ nie wszyscy stawali tu na 
kwaterach, jednak po wiêkszej czêœci musieli tu 
pozostaæ i otrzymywali od miasta tylko to co niezbêdne 
do przetrwania. Ka¿d¹ falê cofaj¹cych siê wojsk 
sprzymierzonych poprzedza³a fala setek uciekinierów 
zd¹¿aj¹cych w góry z byd³em i ca³ym dobytkiem. 
Trwa³o to zarówno dniem jak i noc¹. Tak¿e ze 
Œwiebodzic ucieka³y pojedyncze rodziny w kierunku 
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Z pocz¹tkiem roku, liczba bezrobotnych w mieœcie  
wynosi³a 2742 osoby, w tym 1985 osób bez prawa do 
zasi³ku.
W styczniu w zbiorniku wodnym “Warszawianka”, na 
oczach wielu ludzi pope³ni³a samobójstwo kobieta, 
która przyniesion¹ ze sob¹ siekier¹ wyr¹ba³a otwór w 
tafli lodu. Nie powiod³a siê próba ratowania jej przez 
funkcjonariusza Stra¿y Miejskiej.
5 lutego wybuch gazu w budynku przy ul. Mikulicza 1 
zniszczy³ zabudowania i rani³ dwie osoby - w³aœciciela i 
przechodz¹ce ulic¹ dziecko.
19 lutego minê³o 13 lat od œmierci proboszcza parafii œw. 
Piotra i Paw³a ksiêdza kanonika Józefa Lacha (zmar³ w 
1989 roku).

W roku 1890 Œwiebodzice liczy³y 8991 mieszkañców, 
w tym:
- 6291 Ewangelików
- 2539 Katolików
- 71 wyznania Moj¿eszowego
-  90 innych wyznañ.

Okruchy  historii
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czeskiej granicy. Ludzie s³yszeli ci¹g³¹ kanonadê, 
poniewa¿ miêdzy Strzegomiem a Jaworem, pod 
RogoŸnic¹ trwa³a niekoñcz¹ca siê bitwa.
(Do tego czasu nie zachowa³o siê wiele wiadomoœci z 
tego wojennego okresu. Wszystkie zapisy zosta³y 
zniszczone w obawie przed Francuzami, st¹d wiêc 
historia tej wojny, dotycz¹ca zdarzeñ w Œwiebodzicach 
posiada szereg luk).
Po bitwie pod RogoŸnic¹, w dniu 4 czerwca nast¹pi³o 
zawieszenie broni, które trwa³o a¿ do 15 sierpnia.
Podczas odwrotu armii przeci¹ga³y przez Œwiebodzice 
tak¿e utworzone na Dolnym Œl¹sku regimenty obrony 
kraju, jednak po wiêkszej czêœci jeszcze nie uzbrojone i 
dopiero organizowane. Najczêœciej przebywali tu tylko 
noc¹ ale kilka regimentów zosta³o przez kilka dni. Tak¿e 
regiment obrony krajowej 
obwodu strzegomskiego 
przebywa³ tu przez d³u¿szy 
czas.
W tym czasie przyby³a tu i 
zatrzyma³a na kwaterach w 
Ciern iach  f rancusko  -  
bawarska za³oga “Toruñ”, 
która w swoim odwrocie 
otrzyma³a woln¹ drogê na 
przemarsz przez Œl¹sk. Ten 
odwrót by³ nastêpstwem 
p o n i e s i o n e j  k l ê s k i  
sprzymierzonych armii,  
dlatego ¿o³nierze zachowywali siê bardzo swawolnie. 
W mieœcie l¿yli Prusaków a tak¿e zakwaterowan¹ tu 
obronê kraju. Ta, aby unikn¹æ niepotrzebnego teraz 
zatargu z nieprzyjacielsk¹ armi¹, odmaszerowa³a pod 
wieczór do Mokrzeszowa i wróci³a do miasta o poranku. 
Do czasu zakoñczenia okresu zawieszenia broni odesz³a 
obrona krajowa st¹d i Œwiebodzice otrzyma³y do 
zakwaterowania 2 regimenty rosyjskiej piechoty. 
Poniewa¿ tego wojska miasto otrzyma³o do 
zakwaterowania wzglêdnie nie du¿o, musia³o a¿ do 
koñca zawieszenia broni wy¿ywiæ go. Ale ka¿dy z 
mieszkañców dawa³ chêtnie wszystko co mia³, 
poniewa¿ wojna ta mia³a przynieœæ ojczyŸnie wolnoœæ i 
samodzielnoœæ.
Wraz ze zbli¿aniem siê koñca zawieszenia broni zaczê³y 
siê o¿ywiaæ równie¿ Œwiebodzice. Kurierzy z g³ównej 
kwatery cara Rosji w Peterswaldau i króla Prus w 
Dzier¿oniowie przychodzili coraz czêœciej do 
Œwiebodzic. Tak¿e przybywali do naszego miasta: 
trzykrotnie car Rosji, król Prus, arcyksi¹¿ê Carol 
Austriacki, pos³owie: angielski i szwedzki, itd.
Jeszcze jest do odnotowania to, ¿e podczas odwrotu, w 
dniu 28 maja rosyjscy husarzy noc¹ stali pod miastem, i 
miasto musia³o ich ¿ywiæ. Równie¿ 29 maja sta³a tu 
rosyjska artyleria.
13 sierpnia, w bitwie pod Lähn wielu Rosjan zosta³o 
rannych i st¹d przez 2 dni przebywa³o tu 2000 rannych. 
Z braku mo¿liwoœci leczenia, przeniesiono ich do 
lazaretów w Œwidnicy i Srebrnej Górze.
W obliczu tych zdarzeñ wielu ludzi z niepokojem 
oczekiwa³o koñca zawieszenia broni i ponownego 

rozpoczêcia dzia³añ nieprzyjacielskich, poniewa¿ wielu 
lêka³o siê przyst¹pienia jeszcze Austrii do dzia³añ.
26 sierpnia o godzinie trzeciej po po³udniu, pomimo 
strasznej ulewy i silnego wiatru, us³yszeli mieszkañcy 
Œwiebodzic kanonadê spod Jawora. By³a tak silna, ¿e a¿ 
tu w mieœcie dr¿a³y szyby w oknach. Poniewa¿ ka¿dy 
domyœla³ siê, ¿e rozpoczê³a siê tam bitwa, z dr¿eniem 
serc oczekiwali mieszkañcy na jej wynik.
Wiadomoœci stamt¹d nie nadchodzi³y ¿adne. Tak¿e z 
nadejœciem wieczora nie powróci³y tu wojska ani 
zbiegowie siê nie pojawili, tak nabrali mieszkañcy 
otuchy. Nazajutrz, ju¿ wczeœnie rano szerzy³a siê 
wiadomoœæ, ¿e genera³ Blücher pod Jaworem 
Francuzów pobi³ i odniós³ ca³kowite zwyciêstwo. Teraz 
nasta³ dla Œwiebodzic czas pe³en trwogi, poniewa¿ coraz 

wiêcej by³o w okolicy 
oddzia³ów usuwaj¹cych siê 
armii.
7 listopada obchodzono 
œwiêto w podziêce za 
zwyciêstwo odniesione pod 
Lipskiem.
10 paŸdziernika pastor 
Koppe zosta³ uroczyœcie 
wprowadzony na swój 
urz¹d.
D o d a t k o w o  n a l e ¿ y  
odnotowaæ jeszcze fakt, ¿e 
R o s j a n i e  p o d c z a s  

zawieszenia broni, w Œwiebodzicach korzystali z us³ug 
pracowni krawieckich i innych warsztatów dla 
poprawienia swojego wizerunku.
1814
W styczniu dotar³ do Œwiebodzic oddzia³ sk³adaj¹cy siê 
z inwalidów. By³o w nim 2 oficerów, 3 sier¿antów, 164 
podoficerów i szeregowych ¿o³nierzy, 2 werblistów, 76 
kobiet i 90 dzieci. Miasto zosta³o zobowi¹zane do 
utworzenia lazaretu dla 15 chorych i do ich utrzymania. 
Jednak w nied³ugim czasie przeniesiono ich do Srebrnej 
Góry, wrócili jednak wiosn¹ znów do Œwiebodzic i  
zostali a¿ do 20 wrzeœnia 1815 roku, poczym zostali 
przeniesieni do Paczkowa. Dowódc¹ tego oddzia³u by³ 
kapitan Engel.
24 kwietnia œwiêto dziêkczynne w Œwiebodzicach by³o 
finansowane z Pary¿a.
W grudniu, na dolnym przedmieœciu na tzw. piaskach, o 
godzinie 7 wieczorem wybuch³ po¿ar u warzywnika 
Scholza. Z tym domem spali³ siê równie¿ dom robotnika 
dniówkowego Krügela. Obaj pogorzelcy ju¿ wiosn¹, 
przy wielkim wsparciu s¹siadów odbudowali swoje 
domostwa.
W tym roku, lub na pocz¹tku 1815, Sterner - w³aœciciel 
maj¹tku w Pe³cznicy  ofiarowa³ tutejszemu koœcio³owi 
ewangelickiemu 4 kubiki klonu palmowego do budowy 
o³tarza.
1815
9 lipca wyg³oszono kazanie dziêkczynne z powodu 
zwyciêstwa w dniu 18 czerwca pod Alliance 
odniesionego przez obu wodzów naczelnych Blüchera i 
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Wellingtona.
W tym roku nauczyciel szkolny Hübner z Dolnego 
Mokrzeszowa odszed³ na now¹ posadê do Grunau, a 
jego miejsce zaj¹³ Rösner - nauczyciel z Nowej Rudy.
Poniewa¿ strzelnica w Œwiebodzicach by³a ju¿ 
przestarza³a i nie spe³nia³a swego zadania, w tym roku 
wybudowano now¹ i nazwano j¹ kasynem.
30 lipca znowu obchodzono œwiêto dziêkczynne z 
powodu ponownego wejœcia Prusaków do Pary¿a.
1816
18 stycznia obchodzono œwiêto pokoju, z powodu 
zawarcia pokoju w dniu 20 listopada 1815 roku w 
Pary¿u. W tym dniu we wszystkich koœcio³ach 
œpiewano pieœñ specjalnie na tê okazjê napisan¹ przez 
ówczesnego pastora Piotra z Rogowa. Tego wieczoru 
Œwiebodzice by³y rzêsiœcie 
oœwietlone i panowa³a 
powszechna radoœæ.
W tym roku w koœciele 
e w a n g e l i c k i m  z o s t a ³  
z m n i e j s z o n y  " c h ó r  
szewski" znajduj¹cy siê nad 
organami, a dokonano tego 
z  p o w o d u  j e g o  
niekorzystnego wp³ywu na 
mo¿liwoœæ rozbudowy 
organów. Organista Matern 
d a ³  5 0  t a l a r ó w  n a  
rozbudowê organów i za te 
pieni¹dze organmistrz Liser z Z¹bkowic Œl¹skich 
dobudowa³ basy w organach.
13 sierpnia nowo wybudowane kasyno strzelnicze 
zosta³o poœwiêcone i jako szynk wydzier¿awione 
niejakiemu Berningowi.
4 lipca w koœciele ewangelickim ods³oniêto tablicê 
pami¹tkow¹ dla uczczenia obroñców ojczyzny w 
wojnie wyzwoleñczej, a dzieñ ten obchodzono jako 
dzieñ zaduszny.
20 lipca tego roku, prze³o¿eni tutejszego szpitala 
wysunêli propozycjê sprzeda¿y lasu po³o¿onego przy 
Szczawnie Zdroju, a przynale¿nego szpitalowi od roku 
1419. Kapita³ ze sprzeda¿y postanowili ulokowaæ na 5 
procentowy zysk, który choæ niewielki, i tak szpitalowi 
powinien znaczniejsz¹ ni¿ dot¹d korzyœæ przynieœæ. 
W³asnoœæ lasu przynosi³a dotychczas 23 talary i 11 sgr., 
jednak wydatki z tym zwi¹zane - deputat, 
wynagrodzenie, koszty administracyjne itd. - wynosi³y 
21 talarów i 10 sgr. tak, ¿e tylko 2 talary i 1 sgr. 
pozostawa³o czystym zyskiem. Bior¹c jeszcze pod 
uwagê straty zwi¹zane z kradzie¿ami w znacznie 
oddalonym od miasta lesie, to w³aœciwie szpitalowi nie 
przynosi³ on ¿adnego zysku. Ch³op George Gottfried 
Jung ze Szczawna Zdroju, mieszkaj¹cy w pobli¿u tego 
lasu, sam zaoferowa³ 675 talarów, co przy 5 letnie 
dzier¿awie przynosz¹cej dotychczas razem 33 talary i 
22 i pó³ sgr. przewa¿y³o o przyjêciu oferty. Pan na 
Ksi¹¿u Heinrich von Anhalt Cothen Pless, póŸniejszy 
ksi¹¿ê von Pless nie tylko zezwoli³ na sprzeda¿, ale 
pochwali³ te¿ decyzjê prze³o¿onych szpitala i w dniu 27 

lutego 1816 roku zatwierdzi³ kontrakt kupna - 
sprzeda¿y. Ówczesnymi prze³o¿onymi szpitala byli: 
burmistrz D.Krinis i w³aœciciel kawiarni Buchwald.
1817
12 lipca odby³a siê po raz pierwszy uroczystoœæ szkolna 
w Geseuschaftshause (bli¿szy opis tych uroczystoœci 
szkolnych opisano pod rokiem 1821).
19 wrzeœnia nauczyciel szkolny z Cierni Neger z 
powodu za³amania nerwowego pope³ni³ samobójstwo. 
Jego miejsce zaj¹³ dotychczasowy nauczyciel szkolny z 
Cieszowa Johann Gottlob Herberger.
W tym roku spali³ siê œredni dwór w Cierniach.
31 paŸdziernika w koœcielnej gminie ewangelickiej w 
Œwiebodzicach rozpoczê³y siê trzydniowe uroczyste 
obchody 300 - lecia pocz¹tków reformacji. W 

pierwszym dniu, dniu 
g³ównych uroczystoœci 
zbiera³o siê mieszczañstwo 
przed i w rauszu. Dzieci 
szkolne wraz ze swoimi 
nauczycielami utworzyli 
pochód,  w którym w 
nastêpnej kolejnoœci szli 
duchowni,  a  za  nimi 
przy³¹czali siê do pochodu 
w s z y s c y  p o z o s t a l i  
m i e s z c z a n i e .  P o c h ó d  
przeszed³ ulic¹ Zamkow¹, 
nastêpnie Poprzeczn¹ i 

poprzez rynek doszed³ do koœcio³a ewangelickiego. Do 
uœwietnienia tej uroczystoœci Pe³cznica przys³a³a do 
koœcio³a nowoutworzony chór œpiewaków.
1818
W ewangelickim koœciele wykonano now¹ zakrystiê.
5 listopada umar³ doskona³y organista i nauczyciel klas 
dziewczêcych August Matern. 7 i 8 grudnia odby³y siê 
próby obsadzenia stanowiska zarówno w koœciele jak i 
w szkole. Nauczyciel szkolny z Tammendorf i 
kierownik chóru w koœcio³ach w Kreibau i Altenlohm 
ko³o Heidau, Ernst Würffel zosta³ wybrany na t¹ posadê 
i w nastêpnym roku obj¹³ to stanowisko. W grudniu tego 
roku na podstawie zarz¹dzenia królewskiego Urzêdu w 
Dzier¿oniowie, podjêto próbê przebudowy szko³y 
ewangelickiej.
1819
7 marca w wieku 34 lat umar³ rektor i kaznodzieja 
Fuller. Ostatnie swoje kazanie wyg³osi³ on 24 stycznia. 
Zwolnione stanowisko obj¹³ ówczesny nauczyciel 
domowy rodziny Kramsta Joh. Wilhelm Traugott 
Fritsch, który w 1734 roku urodzi³ siê w Rabishau ko³o 
Mieroszowa. 6 sierpnia tego roku zosta³ wyœwiêcony 
we Wroc³awiu.
25 maja 1818 roku przyszed³ jako nauczyciel szkolny 
do Cieszowa adjuvant Gitschmann von Gottesberg.
W tym roku dokonano uroczystego otwarcia nowo 
wybudowanego budynku szkolnego w Cierniach.
We wrzeœniu umar³ przemys³owiec Fryderyk Kramsta.
3 paŸdziernika po raz drugi zorganizowano w sali 
kasyna uroczystoœci szkolne dla dzieci z katolickiej i 
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ewangelickiej szko³y. Dzieci otrzyma³y posi³ek, a 
œwiêto zakoñczono tañcami.
1820
W tym roku stara, zdawkowa moneta zosta³a zast¹piona 
nowym pieni¹dzem. Monety by³y tego samego 
wymiaru i wagi. W obiegu kr¹¿y³o tak du¿o starej 
monety zdawkowej, ¿e dopiero w 1822 roku nowa 
moneta rozpowszechni³a siê ostatecznie.
2 lipca rektor Fritsch zosta³ uroczyœcie osadzony na 
stanowisku, jednoczeœnie zarówno w koœciele jak i w 
szkole odby³a siê wizytacja.
1821
W tym roku budynek szko³y ewangelickiej otrzyma³ 
now¹ elewacjê.
3 stycznia o godzinie 8 wieczorem w hotelu “Pod 
Zielonym Or³em" znaleziono w pude³ku dziecko. 
Wszystko wskazywa³o na to, ¿e zosta³o urodzone tego 
samego dnia. W pude³ku tym znajdowa³ siê tak¿e list z 
proœb¹ aby dziecko zosta³o ochrzczone. Chrztu 
dokonano nazajutrz, nadaj¹c dziewczynce imiona 
Christiana Wilhelmina Carolina Orze³ i sêdzia miejski 

Gründler przygarn¹³ j¹ do siebie, jednak 13 stycznia 
dziecko to zmar³o.
11 paŸdziernika zorganizowano znowu uroczystoœæ 
szkoln¹, która wygl¹da³a tak:: dzieñ przedtem 
dziewczynki plot³y w klasach girlandy przy czym 
pomagali ch³opcy rozwieszaj¹c je na niciach i szpagacie 
na budynku szko³y i w sali kasyna. Przed budynkiem 
szkolnym ros³o 6 m³odych brzóz miêdzy którymi te¿ 
rozci¹gniêto girlandy. W dzieñ tego œwiêta, o godzinie 2 
po po³udniu zbiera³y siê dzieci ze szko³y ewangelickiej 
jak i katolickiej w budynku szko³y ewangelickiej. Szli 
nastêpnie w uformowanym pochodzie poprzez rynek 
obok ratusza do bramy wy¿szej i dalej do kasyna. 
Przodem szli muzykanci, za nimi 2 dziewczynki nios³y 
ozdobione wst¹¿kami bu³awy marsza³kowskie, a za 
nimi wszystkie uczennice obu wyznañ. Dalej dwóch 
ch³opców znów nios³o dwie ozdobione bu³awy 
marsza³kowskie, a za nimi ch³opcy drugiej i pierwszej 
klasy ch³opiêcej. Ka¿dej klasie towarzyszy³ nauczyciel. 
Po przybyciu do salonu kasyna, tworzy³y dzieci pó³kole 
wokó³ ozdobionego kwiatami sto³u przy którym 
siedzia³ burmistrz, a po jego stronach duchowni obu 
koœcio³ów. Sprawozdanie ka¿dego nauczyciela o stanie 
jego klasy by³o czytane na g³os przez burmistrza, 
nastêpnie Karol Rummler, uczeñ pierwszej klasy 
ch³opiêcej deklamowa³ wiersze. 13 dziewczynek z 
¿eñskiej klasy szko³y ewangelickiej deklamowa³o 
ró¿ne utwory ( z innych klas szkolnych brak 
wiadomoœci). Deklamacje zakoñczono ma³ym 
epilogiem i odtañczono kilka tañców. Oko³o godziny 
ósmej dzieci otrzyma³y posi³ek i na tym œwiêto ze 
œpiewem zosta³o zakoñczone. Na pokrycie kosztów 
tego œwiêta zbierano datki (zarówno w pieni¹dzach jak i 
przynoszonych ziemiop³odach).
1822
W tym roku zakoñczono œci¹ganie starych pieniêdzy i 
nowe wesz³y w obieg ostatecznie. Talar pañstwowy 
wart by³ teraz znowu 30 Sgr. Poprzednio w starej 

monecie zdawkowej mia³ on równowartoœæ 52 i pó³ Sgr.
1823
W styczniu panowa³y tak du¿e mrozy, ¿e woda w 
rzekach zamarz³a, przez co dro¿yzna na m¹kê nasta³a. 
Musiano du¿e iloœci m¹ki sprowadzaæ a¿ z Guhrau.
Wiosn¹, przez kilka tygodni w sali kasyna dawa³a 
wystêpy trupa pod kierownictwem mechanikusa Heya z 
Brzegu.
3 wrzeœnia wieczorem spali³y siê w dolnym 
przedmieœciu zabudowania gospody "Pod Bia³ym 
Koniem". Tak¿e dom ko³odzieja Weissa, stoj¹cy 
poni¿ej gospody pad³ pastw¹ tego po¿aru.

Widokówki ze zbiorów:
na str. 2 - Wojciecha Orzela
na str. 3 - Edwarda Ha³dasia

202 Dolnoœl¹ska Dru¿yna Harcerska 
im Andrzeja Ma³kowskiego w Pe³cznicy

Historia za³o¿enia dru¿yny

Dru¿yna harcerska zosta³a za³o¿ona 20 
paŸdziernika 1947 roku i dzia³a³a przy Publicznej 
Szkole Powszechnej w Pe³cznicy (wówczas w powiecie 
wa³brzyskim). Inicjatorem za³o¿enia dru¿yny 
harcerskiej, jej za³o¿ycielem i pierwszym dru¿ynowym 
by³ Ryszard ¯urakowski lat 13, posiadaj¹cy kurs 
zastêpowych ukoñczony na obozie harcerskim 
Komendy Hufca Harcerzy - Bytom w 1946 roku.

Po rejestracji  w Komendzie Hufca Harcerzy w 
Wa³brzychu dru¿yna otrzyma³a miano: 202 Dolnoœl¹ska 
Dru¿yna Harcerska im Andrzeja Ma³kowskiego w 
Pe³cznicy. Po rejestracji dru¿yny, Komenda Hufca 
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mianowa³a oficjalnie nowego dru¿ynowego i 
przybocznego (osoby pe³noletnie). Dru¿ynowym zosta³ 
Stefan Tanczer H.O. (Harcerz Orli) - lat 20. 
Przybocznym zosta³ Jan Wróbel - lat 21. Pe³ni¹cym 
funkcjê II-go przybocznego by³ Ryszard ¯urakowski - 
lat 13, który prowadzi³ równie¿ zastêp harcerzy. Stan 
osobowy dru¿yny w chwili rejestracji - 32 harcerzy. 
By³a to pierwsza i ostatnia dru¿yna harcerska w 
Pe³cznicy.

Dru¿yna bra³a czynny udzia³ w patriotycznym 
wychowaniu m³odzie¿y. Obowi¹zkiem harcerzy by³o 
dbanie o honor szko³y. Dru¿yna bra³a czynny udzia³ w 
¿yciu obozowym na 3-ch obozach, równie¿ w szeregach 

Harcerskiej S³u¿bie Polsce przy 
odbudowie zniszczeñ wojennych. 
Prowadzi³a równie¿ l iczne 
wycieczki krajoznawcze i bra³a 
czynny udzia³ w zawodach 
sportowych (marsze, biegi).

W dru¿ynie prowadzony by³ 
wieloletni kurs radiotechniczny w 
celu zainteresowania m³odzie¿y 
technik¹.

Wspomnienia spisa³ Ryszard ¯urakowski

Œwiebodzice. dnia 15 listopada 2001 r.

Na zdjêciu pierwszym - 202 Dolnoœl¹ska Dru¿yna Harcerska.
Na zdjêciu drugim - obóz w Przytomiu (Pomorze Zachodnie). 
Odgruzowywanie stoczni ³odzi podwodnych w porcie za³o¿onym 
przez Niemców w czasie II wojny œwiatowej.
Na zdjêciu trzecim autor artyku³u w tamtych latach.  

Wycinki 

ze starych gazet

Cyryla Ratajskiego

rok 1969

2 kilometry nowych dróg. (Gazeta Robotnicza z 20 
stycznia)

Na ulicy Leœnej w Œwiebodzicach przekazany 
zostanie w najbli¿szym czasie most, przez który bêd¹ 
mog³y przeje¿d¿aæ samochody. Czyni siê te¿ 
przygotowania do budowy mostu ³¹cz¹cego ulice: 
Hanki Sawickiej i £¹czn¹.

Na remonty dróg w Œwiebodzicach wyda siê w 
tym roku 1 mln. z³. Zakoñczone ma byæ uk³adanie 
nawierzchni betonowej na ulicy Polnej. Ponadto 
betonow¹ jezdniê otrzyma ul. Zamkowa, a Towarowa - 
trylinkê. W sumie Œwiebodzice otrzymaj¹ 2 km. 
nowych dróg.

W dzielnicy Pe³cznica zakoñczy siê uk³adanie 
nowych chodników.
Druga m³odoœæ œwiebodzickiego ratusza. (Gazeta 
Robotnicza z 24 stycznia)

W Œwiebodzicach dobieg³y koñca roboty przy 

odnawianiu ratusza miejskiego. Jeszcze przedtem 
zerwano gruby ko¿uch dzikiego pn¹cza, oplataj¹cego 
budynek z kilku stron a¿ po sam dach. Obecnie po 
pomalowaniu elewacji, ratusz zajaœnia³ ca³ym swoim 
blaskiem.
W Œwiebodzicach bêdzie widniej. (Gazeta Robotnicza 
z 31 stycznia)

Na dalsze prace przy oœwietleniu ulic w 
Œwiebodzicach przeznaczy siê w tym roku 500 tys. z³. 
Oko³o 80 nowych lamp rtêciowych za³o¿y siê na ulicach 
Wolnoœci i Œwidnickiej oraz czêœci ulicy Ofiar 
Oœwiêcimskich w kierunku ulicy D³ugiej.
Odzia³ LOP w Œwiebodzicach. (Gazeta Robotnicza z 
13 lutego)

W Œwiebodzicach utworzony zosta³ (5 bm.) 
Oddzia³ Miejski Ligi Ochrony Przyrody. W zebraniu 
organizacyjnym (które odby³o siê z inicjatywy opiekuna 
szkolnego ko³a LOP przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym - 
mgr Henryka Urbanika) wziêli udzia³ przedstawiciele 
w³adz Zarz¹du Okrêgowego LOP we Wroc³awiu, w³adz 
miejskich, delegaci z zak³adów pracy i instytucji, 
nauczyciele i m³odzie¿ zrzeszona w organizacji LOP. 
Przewodnicz¹cym oddzia³u wybrany zosta³ Jan 
Koœcielski - wiceprzewodnicz¹cy Prezydium MRN. W 
sk³ad zarz¹du weszli: Henryk Urbanik, Aleksander 
D¹browski, Hanna Krzewska - Lis, El¿bieta 
Raduszyñska, Stanis³aw Pyzik, Danuta Kuczyñska i 
inni.
Œwiat³o na kortach. (Gazeta Robotnicza z 14 marca)

Za³oga Dolnoœl¹skich Zak³adów Przemys³u 
Cukierniczego "Œnie¿ka" w Œwiebodzicach 
postanowi³a za³o¿yæ w czynie spo³ecznym oœwietlenie 
na kortach tenisowych. Lampy przydadz¹ siê zw³aszcza 
zim¹, gdy¿ czêœæ kortów przeznaczaæ siê bêdzie na 
lodowisko.
Pierwsza sesja MRN w Œwiebodzicach. (Gazeta 
Robotnicza z 12 czerwca)

W ubieg³y poniedzia³ek - 9 czerwca br. w 
Œwiebodzicach obradowa³a pierwsza sesja Miejskiej 
Rady Narodowej. Wziêli w niej udzia³ m.in.: 
przewodnicz¹cy Prezydium PRN tow. Miko³aj 
Hankiewicz oraz sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR 
w Œwiebodzicach, tow. Jan Budek.

Podczas sesji nowo wybrani radni z³o¿yli 
uroczyste œlubowanie. O przebiegu kampanii wyborczej 
mówi³ sekretarz Miejskiego Komitetu Frontu Jednoœci 
Narodu - Kazimierz Siwek. Przedstawi³ on m.in. 
najwa¿niejsze postulaty wyborców, zg³oszone podczas 
spotkañ z kandydatami na pos³ów i radnych. 
Uzupe³niaj¹ one opracowany wczeœniej program FJN. 
Na czo³o wniosków wysuwaj¹ siê budowa basenu, 
szko³y podstawowej i budynku dla rad narodowych oraz 
zaopatrzenie miasta w wodê i gaz.

Radni wybrali nowe Prezydium MRN. 
Przewodnicz¹cym zosta³ ponownie Leopold Adamus, 
zastêpc¹ - Jan Koœcielski, sekretarzem - Stanis³aw 
£¹czka, a cz³onkami - Teodor Szymañski, Alfred 
Jarmu¿ i Tadeusz Lalicki.
Z kroniki milicyjnej. Œmieræ w p³omieniach.  (S³owo 
Polskie z 14 sierpnia)
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12 bm. o godzinie 4 w Œwiebodzicach przy ul. 
Granicznej 13 wybuch³ po¿ar w szopie nale¿¹cej do 
ogrodnika Edmunda B. Na sianie spa³o 2 ch³opców. 
Jeden z nich po przebudzeniu zd¹¿y³ wyskoczyæ na 
podwórko, natomiast drugi poniós³ œmieræ w 
p³omieniach. Oglêdziny miejsca wykazuj¹, ¿e 
przyczyn¹ po¿aru by³o zaprószenie ognia przez 
ch³opców.
Basen w Œwiebodzicach. (Gazeta Robotnicza z 4 
wrzeœnia)

Mieszkañcy Œwiebodzic po raz pierwszy mog¹ 
w tym roku korzystaæ w swoim mieœcie z niewielkiego 
basenu. Sta³o siê to dziêki za³odze Dolnoœl¹skiej 
Fabryk i  Zegarów.  W czyn ie  spo ³ecznym 
wyremontowa³a ona nie eksploatowany zbiornik wody 
przy ul. Pstrowskiego, le¿¹cy na placu Liceum 
Ogólnokszta³c¹cego. Basen czynny jest od lipca br.
Mieszkañcy Œwiebodzic godnie uczcili pamiêæ 
poleg³ych milicjantów. (Gazeta Robotnicza z 13 
paŸdziernika)

17 grudnia 1946 roku na ulicach Œwiebodzic 
padli od bandyckich kul - funkcjonariusz S³u¿by 
Bezpieczeñstwa Szmul Sztain oraz cz³onek ORMO 
Czes³aw Skóra.

7 paŸdziernika br. w 25 rocznicê powstania 
Milicji Obywatelskiej i S³u¿by 
Bezpieczeñstwa, odby³o siê na 
œwiebodzickim rynku uroczyste 
ods³oniêcie pami¹tkowej tablicy 
ufundowanej przez spo³eczeñstwo 
miasta. Po okolicznoœciowych 
przemówieniach, wyg³oszonych 
p r z e z  p r z e w o d n i c z ¹ c e g o  
Prezydium MRN Leopolda 
Adamusa i zastêpcê komendanta 
powiatowego MO kpt. Stefana 
Bryndzê, aktu ods³oniêcia tablicy wmurowanej w 
œc i anê  r a tusza  dokona ³ ,  p r zy  dŸwiêkach  
Miêdzynarodówki, I sekretarz KM PZPR Jan Budek. 
Nastêpnie m³odzie¿ z³o¿y³a pod tablic¹ wi¹zanki 
kwiatów. Salwa honorowa zakoñczy³a uroczystoœæ.
Nowe chodniki, lampy rtêciowe. (Gazeta Robotnicza 
z 28 paŸdziernika)

Pomyœlnie przebiegaj¹ naprawy dróg i 
chodników w Œwiebodzicach. W zwi¹zku z tym 
Prezydium MRN w Œwidnicy postanowi³o przydzieliæ 
miastu jeszcze 400 tys. z³.

Now¹ nawierzchniê z trylinki otrzyma³a ulica 
Towarowa. Obecnie trwaj¹ prace przy uk³adaniu 
nawierzchni betonowej na ul. Polnej. Otrzyma ona 
równie¿ nowe chodniki. Dotychczas u³o¿ono w 
Œwiebodzicach 1.510 metrów kwadratowych 
chodników.

Prowadzone s¹ te¿ roboty oœwietleniowe. 
Lampy rtêciowe zak³ada siê na ul. Wolnoœci i 
Œwidnickiej.
Od sieczkarni do wymienników ciep³a (Gazeta 
Robotnicza z 21 listopada)

Trudny by³ pocz¹tek Wytwórni Urz¹dzeñ 
Klimatyzacyjnych "Klimator" w Œwiebodzicach. W 

1957 roku w halach produkcyjnych pozbawionych 
dachów i czêœciowo zamienionych na magazyny 
uruchomiono produkcjê sieczkarni. By³ to przestarza³y 
typ, który nie znajdowa³ nabywców. Po nich przysz³y 
szafy blaszane na ubrania robocze,  s³upy 
oœwietleniowe, elementy maszyn papierniczych. By³ to 
okres wegetacji.

W 1958 roku zak³ad zosta³ przejêty 
przez Przedsiêbiors two Budowy Urz¹dzeñ 
Wentylacyjnych "Klimat" w Warszawie. Znalaz³y siê 
pieni¹dze na pokrycie hal nowymi dachami, budowê 
kot³owni, zakup maszyn i urz¹dzeñ. Pod koniec 1959 
roku rozpoczêto produkcjê urz¹dzeñ klimatyzacyjnych 
dla ¿eglugi morskiej oraz os³ony do wymiany ciep³a w 
maszynach papierniczych. Urz¹dzenia te (do tego 
czasu) nie by³y produkowane w kraju.

1  l i p c a  1 9 6 3  r o k u  z a k ³ a d  z o s t a ³  
usamodzielniony. Rozpocz¹³ siê nowy okres 
dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa, którego za³oga zaczê³a 
osi¹gaæ sukcesy. Nast¹pi³ dalszy rozwój produkcji i 
modernizacji wyrobów.

Z krajów nale¿¹cych do RWPG, Polska jest 
jedynym, która produkuje urz¹dzenia klimatyzacyjne 
dla statków i os³ony wysoko wydajne na maszyny 
papiernicze i maszyny do produkcji tektury. Ze 

Œwiebodzic eksportowane s¹ one do 
wielu krajów. Najpowa¿niejszym 
odbiorc¹ os³on jest ZSRR, który w 
bie¿¹cym roku zakupi³  piêæ 
kompletów. Do ich przewiezienia 
potrzeba 3 sk³adów poci¹gów. 
C a ³ o œ æ  u m o w y  z o s t a n i e  
zrealizowana do po³owy grudnia br.

S¹ ju¿ zamówienia na 1970 
rok. "Klimator" wyprodukuje 6 os³on 
d la  ZSRR i  Wêgier.  Nasza  

najwiêksza fabryka w Œwieciu otrzyma równie¿ 
wymiennik ciep³a.

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.

TeraŸniejszy majorat, na bazie w³asnoœci 
panuj¹cych na Ksi¹¿u osi¹gn¹³ najwiêkszy rozkwit w 
piêtnastym stuleciu, po do³¹czeniu do g³ównej 
posiad³oœci - której centrum stanowi³ zamek Ksi¹¿ - 
Œwiebodzic oraz wsi Szczawno, Pe³cznica i Ciernie a 
tak¿e starych hrabstw Hornsberg i Freudenberg 

 1)(Friedland), które podlega³y teraz wspólnemu prawu .
Posiad³oœæ by³a pierwotnie bezpoœredni¹ 

w³asnoœci¹ Bolków œwidnickich i w nastêpstwie tego 
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korzysta³a z przywilejów nadanych we wczeœniejszych 
czasach z tzw. wy¿szym i ni¿szym s¹downictwem nad 
poddanymi w granicach posiad³oœci. Prawo to 
obowi¹zywa³o tak d³ugo, jak d³ugo Ksi¹¿ by³ 
w³asnoœci¹ Bolków œwidnickich, a burgrabia by³ od nich 
zale¿ny. Kiedy jednak Ksi¹¿ znalaz³ siê w granicach 
królestwa czeskiego, móg³ wzorem innego rycerstwa, 
opieraj¹c siê na obowi¹zuj¹cym wówczas tzw. 
“szylingu zastawu” kupiæ prawo wykonywania 
s¹downictwa, jako przynale¿nego panuj¹cemu. 
S¹downictwo sprawowa³ sam panuj¹cy lub szczególnie 
do tego przygotowany urzêdnik.

W miejsce starego polskiego prawa, tak¿e w 
ksiêstwie œwidnicko - jaworskim, Bolko nada³ 
obywatelom niemieckie prawo obejmuj¹ce ró¿ne 
dziedziny. Prawo to by³o 
modyfikowane przez 
p ó Ÿ n i e j s z y c h  
p r a w o d a w c ó w  i  
rz¹dz¹cych ksiêstwem w 
zakresie istotnym dla 
o r z e c z n i c t w a  
kryminalnego, a¿ do 
momentu zaniechania tego 
mêcz¹cego prawa poprzez 
z a s t ¹ p i e n i e  g o  
uporz¹dkowanym przez 
cesarza Karola V w latach 
1530 i 1532. Jednak tak¿e 
to uporz¹dkowane prawo 
s¹dowe, nie wypar³o 
zupe³nie w kryminalnym obszarze z³ego, starego prawa, 
poniewa¿ czêsto prowadz¹cy postêpowanie s¹dowe i 
wymierzaj¹cy karê sêdzia powo³ywa³ siê na “zwyczaje 
kraju i przyzwyczajenie”, które by³y podstaw¹ starego 
niemieckiego prawa, tu  tworzonego i obowi¹zuj¹cego.

Ustanowionym normom dla orzecznictwa w 
sprawach kryminalnych, a uznanych przez cesarza i 
pañstwo, musia³o siê podporz¹dkowaæ tak¿e 
s¹downictwo na terenach wiejskich i nadzorowane 
przez pana na podleg³ym mu obszarze; wewn¹trz 
takiego zamkniêtego wiejskiego okrêgu karnego, 
panuj¹cy posiada³ jednak uprawnienia do wykszta³cania 
odmiennych praktyk w stosunku do powszechnych 
norm prawnych o ile nie by³y one sprzeczne z 
porz¹dkiem i dyscyplin¹ powszechn¹ w ca³ym kraju, 
jednak przy braku powszechnej kontroli, przy 
za³o¿eniu, ¿e wymiar sprawiedliwoœci jest wspania³y, 
dobry i bez nadzoru siê przyjmie, rozwin¹³ siê tu 
stopniowo swoisty rodzaj prawa, którego ustawy znowu 
przez panuj¹cego na jego obszarze by³y modyfikowane.

Taki szczególny odnoœnie prawa karnego, 
swoisty obszar tworzyli tak¿e w³adcy Ksi¹¿a; 
upraszczano tu obowi¹zuj¹ce prawo karne modyfikuj¹c 
go stosownie do ró¿nych okolicznoœci; ka¿da zmiana 
poprzedzana by³a rozwa¿eniem wszystkich 
okolicznoœci maj¹cych wp³yw zarówno na organizacjê 
s¹downictwa, jak i przy orzecznictwie i wykonywaniu 
kar. Równie¿ okolicznoœæ, ¿e od 16 stulecia panowanie 
na Ksi¹¿u nale¿y do rodziny Hohbergów, póŸniej 

hrabiów Hochbergów, których tradycje rodzinne, 
duchowe i religijne, przechodz¹c z pokolenia na 
pokolenie wp³ywa³y tak¿e na obowi¹zuj¹cy wymiar 
sprawiedliwoœci sprawi³a, ¿e zmiany zasad prawa 
postêpowa³y nieustannie, a prawo ujednolicano 
uwzglêdniaj¹c tak¿e twarde, w wielu dziedzinach 
okrutne, wprowadzone przez ustawy krajowe 
postêpowanie karne. Fakt pozwalania sobie, na 
zale¿nie od czasu i okolicznoœci znaczne odstêpstwa 
od ogólnie obowi¹zuj¹cych w kraju ustaw, tworzy³o w 
granicach panowania szczególny, samodzielny obszar 
prawa tak, ¿e tylko zrêczny i umiej¹cy siê poruszaæ po 
historii prawa bieg³y prawnik, móg³by z dostêpnego, 
obfitego Ÿród³a materia³ów, przy dozie szczêœcia 
u³o¿yæ obraz usystematyzowanego, przejrzystego, 

obowi¹zuj¹cego na terenie 
obszaru panowania prawa. 
Dlatego powinno siê raczej 
zaryzykowaæ opisanie tylko 
kilku charakterystycznych 
zjawisk starego prawa 
karnego obowi¹zuj¹cego na 
K s i ¹ ¿ u ,  d o d a j ¹ c ,  d l a  
stworzenia obrazu ca³oœci, 
k i l k a  p o j e d y n c z y c h  
przyk³adów obowi¹zuj¹cego 
aktualnie prawa.

Z wykonywanego, 
p o d s t a w o w e g o  p r a w a  
karnego na Ksi¹¿u powsta³y 
ksiêgi protoko³ów i akt 

przechowywanych chwilowo w du¿ej iloœci w 
archiwum, chocia¿ ciê¿kie czasy i tu spowodowa³y w 
nich szereg braków. Przechowuje siê tu seriê 70 
opas³ych, starannie zwi¹zanych ksi¹g protoko³ów z 
uwagami, których pocz¹tek siêga 1558 roku i koñcz¹ 
siê w czasach zajêcia Œl¹ska przez Fryderyka 

2)Wielkiego . Ksi¹¿ki prowadzone do tego czasu 
posiadaj¹ oznaczenie “protoko³y urzêdu” póŸniej 
“protoko³y s¹dowe” i “protoko³y kancelarii”; obok 
nich znajduj¹ siê tak¿e dwie szczególne serie dla 
krótkiego okresu czasu, mianowicie “protoko³y 
kryminalne” obejmuj¹ce okres 1733-41 i “akta 
inquisitionis” obejmuj¹ce lata 1708 do 1817. Prócz 
tego oferuje archiwum du¿¹ liczbê akt obrazuj¹cych 
wymiar sprawiedliwoœci, które w ostatnim czasie 
poprzez chronologiczne uk³adanie (archiwizowanie) z 
luŸnych pism powsta³y. W “protoko³ach urzêdu” 
wœród przewa¿aj¹cych akt ze spraw kryminalnych 
znajduj¹ siê tak¿e przejête akta s¹downictwa 
cywilnego. Te archiwalia s¹ tymi, które pozwalaj¹ nam 
rzuciæ okiem na istotê tego¿ prawa karnego.

Jak ju¿ wczeœniej wspomniano, s¹downictwo 
w tamtym czasie sprawowa³ albo sam wolny posiadacz 
w³oœci, albo osoba specjalnie przez niego do tego celu 
wyznaczona. Sprawuj¹cy w³adzê s¹downicz¹ w 
czasach najwczeœniej opisanych nosili nazwê 
„burgrabia”, aczkolwiek stanowisko to w hierarchii 
w³adzy by³o teraz ni¿sze ni¿ stare ksi¹¿êce 
„burgrabia”. PóŸniej nadano im oznaczenie „kapitan 
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zamku”, a w siedemnastym stuleciu tytu³ „sêdzia”. W 
koñcu, w poprzednim stuleciu, wraz z now¹ organizacj¹ 
s¹downictwa, nadano bardziej nowoczesne nazwy jak 
„justitiarius” albo „dyrektor sprawiedliwoœci”.

Pierwszym, znanym nam, ustanowionym przez 
w³aœciciela Ksi¹¿a burgrabi¹ by³ Paul Croschwitz, który 
w 1437 roku rozs¹dza³ pradawn¹ sprzeczkê 

3)
Cierniowsk¹ . Oko³o 1475 roku (gdy Ksi¹¿em w³ada³ 
os³awiony Jan Schellendorf) by³ Georg Gawszke  

4)œl¹skim nazywany i nosi³ miano „kapitana na Ksi¹¿u” . 
Po Georgu, jako królewscy kapitanowie byli tam: 1482 
Hans Hocke von Stäubschen, 1484-88 Friedrich von 
Hoberg z  Güt tmannsdorf ,  1488 Chris toph 

5)Schreibersdorf, 1489 znowu Friedrich von Hoberg . 
PóŸniejszymi burgrabiami albo kapitanami zamku byli: 
oko³o 1550 roku Hans Keul von Pohlwitz,, 1566 Hans 
von Mauer z Thimmendorf, 1569-72 Hans Schilling z 
Schindelchen, 1573-77 Hieronymus von Briesen z 
Schönborn, 1577 do 85 znowu Hans Keul  von Pohlwitz 
(wg œwiebodzickiej kroniki zmar³ on 26 wrzeœnia 1585 r. 
w 84 roku ¿ycia), 1586-87 Gaspar von Tausdorf, 1587-
88 Heinrich von Seidlitz, 1590 Hans von Czettritz z 
Lubiechowa i Gaspar von Tausdorf, 1590-98 Hans 
Czettritz (sam), 1600-1605 Friedrich von Peterswalde.

1) do majoratu ksi¹¿añskiego nale¿a³o tak¿e panowanie nad 
Wa³brzychem, który w poprzednim stuleciu by³ dokupiony.
2) w latach 1641 - 50 w nastêpstwie zdarzeñ wojennych, w 
wyniku których tak¿e sam zamek Ksi¹¿ ucierpia³, sprawy 
s¹dowe zupe³nie nie by³y rejestrowane (ksi¹¿ka protoko³ów 
1606-68).
3) Ksi¹¿. Arch. Akt. D.F.13
4) Drezno. Wittenb. Arch. II Abth. Schles. Rzeczy. Gen. 
Bl.16.17.
5) Stadtsarch. Bresl. Neues Landbch. Nr 1 von Schweidnitz  
Jauer: 108a.b. 197 a.b. 198. 266. 267. 280  Schweidn. 
Rathsarch. Rep. I. III. x. y.  Zeitschrift. D. schl. G.V. XII.51.

Widokówki ze zbiorów udostêpni³ Pan Wojciech  Orzel

To te¿ historia.
W maju 1933 roku w Œwiebodzicach powsta³a 

frakcja miejska NSDAP (partia faszystowska).
Naczelnikiem zosta³ Alfred Becker - przemys³owiec, 
zam. przy ul. Kolejowej 8 
Zastêpc¹ Naczelnika Ernst Matschin - rektor, zam. przy 
ul. Kolejowej 21
I Przewodn. - Paul Giersberg  - asystent-telegrafista 
zam. przy ul. Towarowej 6 
Funkcjê sekretarza otrzyma³ Georg Meisel - w³aœciciel 
drogerii zam. przy ul. Sienkiewicza 11.
Cz³onkami byli:
Herbert Franke - stolarz zam. przy ul. Krasickiego 20
Herbert Krause - rolnik zam. przy ul. M³ynarskiej 9
Paul Rejman - robotnik zam. na Osiedlu RzeŸniczym 2a 
(obecnie ulica Œwidnicka 44 - 48)
Werner Schlodder - majster budowlany zam. przy ul. 
Kolejowej 21
Ernst Siegel - z³otnik zam. przy ul. ̄ eromskiego 12

Warto porównaæ
w koœciele œw. Piotra i Paw³a

Widokówka (1937 r.) ze zbiorów Pana Edwarda Ha³dasia 
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