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Chronologia dziejów
Rok 2003
Opracowana w oparciu o materia³y Rzecznika Prasowego Urzêdu Miejskiego Pani Sylwii Osojca.
- 8 stycznia odby³o siê w œwiebodzickim ratuszu spotkanie burmistrzów: Œwiebodzic i Strzegomia oraz
wójta Dobromierza, na którym zdecydowano o przejêciu od powiatu œwidnickiego Szpitala Miejskiego
w Œwiebodzicach, który œwiadczy³by us³ugi medyczne dla mieszkañców powy¿szych gmin.
- 22 stycznia w ratuszu odby³o siê spotkanie w³adz
miejskich Œwiebodzic z przedstawicielami instytucji
wojewódzkich i powiatowych, maj¹cych wp³yw na
zabezpieczenie miasta przed kolejnymi powodziami.
Omawiano wstêpn¹ koncepcjê budowy na terenie
Ksi¹¿añskiego Parku Krajobrazowego od jednego do
trzech suchych zbiorników, umo¿liwiaj¹cych zgromadzenie nadmiaru wody opadowej i powstrzymanie tym sposobem fali powodziowej.
- W marcu przy Urzêdzie Miejskim rozpoczyna dzia³alnoœæ Punkt Informacji o Unii Europejskiej, którego zadaniem bêdzie przekonywanie spo³eczeñstwa,
aby jak najliczniej opowiedzia³o siê podczas referendum za wejœciem do Unii Europejskiej.
- Na sesji w dniu 19 lutego Rada Miejska podjê³a
uchwa³ê zezwalaj¹c¹ na osiedlenie siê w Œwiebodzicach kolejnej repatriantki z Kazachstanu Pani Jeleny
Czy¿akowskiej.
- Równie¿ na tej samej sesji zapad³a decyzja o wydawaniu przez Gminê Œwiebodzice czasopisma samorz¹dowo - spo³ecznego. Bêdzie nim „Goniec Œwiebodzicki”.
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Fragment „Chronik der Stadt Freiburg in Schl.”
1220 - 1937r.
T³umaczenie w³asne.

La
Latta 1919 - 1931
1919
Podpisany zosta³ haniebny traktat wersalski. Rozpocz¹³ siê d³ugi, twardy czas egzaminu. Wszyscy w³adaj¹cy jêzykiem niemieckim zbieraj¹ siê by manifestowaæ przeciwko pokojowi okupionemu wstydem
z odst¹pienia niemieckich obszarów nieprzyjacio³om.
Tak¿e w Œwiebodzicach przed ratuszem, tak jak w
wiêkszoœci miast niemieckiej ojczyzny odbywa³a siê
silna manifestacja protestacyjna. W tej powa¿nej godzinie podnios³y siê tysi¹ce r¹k do przysiêgi, ¿e nigdy takiego wstydu i haniebnej umowy nie œcierpimy. Lud nie chcia³ tego, co zrobi³ nieudolny rz¹d.
Podpis pod haniebnym traktatem wersalskim by³ wymuszony. Niemcy pogr¹¿y³y siê w mroku biedy i
nieszczêœcia.
1920
Œwiebodzice podejmowa³y próbê w³¹czenia Pe³cznicy i Cierni w obrêb miasta. Przyjmowano, ¿e w
przeciwnym razie miasto Wa³brzych bêdzie chcia³o
w³¹czyæ w swój obrêb Œwiebodzice.
Zosta³ urz¹dzony „Leœny Dom” dla dzieci potrzebuj¹cych wypoczynku.
W kwietniu ods³oniêto pomnik dla poleg³ych w wojnie, by³ych uczniów Wy¿szej Szko³y Realnej.
1921
W marcu odbywa³ siê plebiscyt na Górnym Œl¹sku.
Tak¿e ze Œwiebodzic i okolic jecha³o wielu wspó³obywateli naszej górnoœl¹skiej ojczyzny, by sk³adaæ
wyznanie niemieckoœci.
W po¿arze zgin¹³ rencista Kauschke.
W auli Wy¿szej Szko³y Realnej wmurowano tablicê
pami¹tkow¹ dla poleg³ych w wojnie dawnych
uczniów tej szko³y.
3 listopada obchodzi³a piêædziesi¹t¹ rocznicê A.G.

Œl¹skiego Przemys³u Lniarskiego (dawniej C.G.
Kramsta i Synowie).
1922
26 lutego w koœciele ewangelickim ods³oniêto dwie
tablice pami¹tkowe ku czci 354 poleg³ych duchownych, bohaterów wojny œwiatowej.
W sali rajców miejskich w ratuszu, w dniu 18 maja
ods³oniêto 3 tablice pami¹tkowe, poœwiêcone 245
poleg³ym w wojnie œwiatowej, wiernych synów miasta Œwiebodzice.
24 wrzeœnia przy dworze Hansa Heinricha w Cierniach poœwiêcono pomnik dla poleg³ych ¿o³nierzy.
Zwi¹zek Przyjació³ ods³ania³ przy tej sposobnoœci w
kaplicy cmentarnej tablicê pami¹tkow¹ z nazwiskami 111 poleg³ych cierniowskich ¿o³nierzy.
Z koñcem roku w koœciele katolickim zosta³y poœwiêcone dwa dzwony.
1923
Ceny wzrasta³y coraz bardziej. Operowano ju¿ milionami i bilionami. Miasta, a nawet firmy zmuszone
by³y do wydawania w³asnych, papierowych pieniedzy. Tak¿e miasto Œwiebodzice oraz Fabryka Zegarów wydawa³y takie, konieczne
pieni¹dze.
5 kwietnia zmar³ dyrektor fabryki Paul Albert Becker, jeden
z bliŸniaczych synów za³ozyciela tutejszego przemys³u zegarmistrzowskiego Gustava Beckera.
W dniu 15 lipca kosció³ ewangelicki poœwiêci³ dwa nowe
dzwony.
28 lipca umar³a wielka dobroczyñczyni miasta, panna Maria
von Kramsta.
W koñcu wprowadzono Rentenmark, która po³o¿y³a kres milionowym szaleñstwom.
1924
Wy¿sza Szko³a Realna œwiêtowa³a 50-lecie istnienia.
75-lecie istnienia obchodzi³a Fabryka Zegarów.
W parku miejskim wzniesiono pomnik poleg³ym
bohaterom.
W Cierniach powsta³a stra¿ po¿arna.
1925
Poprawiono oœwietlenie ulic poprzez za³o¿enie kolejnych 13 drogowych lamp elektrycznych.
Feldmarsza³ek von Hindenburg zosta³ wybrany prezydentem Rzeszy. Œwiebodzice odda³y na niego 2224
g³osy, podczas gdy kontrkandydat dr Marx otrzyma³
2016 g³osów.
Arcykap³an Hoffmann œwiêtowa³ 25 rocznicê pobytu w mieœcie.
W koñcu wrzeœnia za³o¿ono grupê miejscow¹

NSDAP.
W kwietniu zmar³a w Dolnych Milikowicach matka
poety Paula Kellera.
Odnawiany by³ œwiebodzicki ratusz.
Gmina Ciernie pozyska³a od m³yna piaskowego oko³o
20 morgów ziemi przylegaj¹cej do szko³y katolickiej i zak³ada³a w tym miejscu stadion. Na tym samym obszarze, w 1928 roku kooperatywa budowlana zbudowa³a 6 nowych domów bliŸniaczych dla 12
rodzin.
Rozpoczêto budowê utwardzanej szosy.
1 sierpnia urz¹dzali w Œwiebodzicach dzieñ niemiecki, wierni ojczyŸnie górnoœl¹zacy i dawni poznaniacy, a uczestniczy³y w tym liczne grupy terenowe z
prowincji.
1927
Rz¹dowy nadzór budowlany zaliczy³ star¹ katolick¹
szko³ê przy ulicy Koœcielnej jako nie odpowiadaj¹c¹
normom sanitarnym i po¿arowym.
Kardyna³ Metropolita dr Bertram udziela³ w Œwiebodzicach bierzmowania.
Towarzystwo Œpiewacze w Pe³cznicy œwiêtowa³o
swoje 50-lecie istnienia.
W przemyœle zegarmistrzowskim nastepowa³y bardzo bliskie kontakty pomiêdzy firmami: Gebr. Junghans A.G. i
Hambursko – amerykañsk¹ Fabryk¹
Zegarów w Schramberg, a Zjednoczonymi Œwiebodzickimi Fabrykami Zegarów A.G.
Zamek Ksi¹¿ zosta³ udostêpniony do
zwiedzania.
Wartoœciowy, stary sk³adany o³tarz z
koœcio³a w Pe³cznicy zosta³ przekazany Muzeum Archidiecezjalnemu we
Wroc³awiu
Cech piekarski œwiêtowa³ 600 rocznicê istnienia.
1928
Przy ulicy Nikolaistrasse (Kopernika)
odkryto czêœæ drewnianego wodoci¹gu z czasów, kiedy to Œwiebodzice
sprowadza³y drewnianymi rurami wodê
poprzez Stara Górê (Alteberg) z gór na dó³.
Pod koniec maja, z powodu oberwania siê chmury,
przepe³niona Pe³cznica wyrz¹dzi³a znaczne szkody.
Miejska Kasa Oszczêdnoœci istnia³a ju¿ 50 lat.
Prezydent Rzeszy, Feldmarsza³ek Hindenburg bawi³
19 wrzeœnia w Wa³brzychu. Nasze szko³y tworzy³y
szpaler. Cicha nadzieja, ¿e ujrz¹ mo¿e postaæ Prezydenta Rzeszy przy jego przejeŸdzie przez œwiebodzicki dworzec, nie spe³ni³a siê.
1929
Niesamowita zima panowa³a na prze³omie lat 1928/
29. Na ca³ym Œl¹sku panowa³y syberyjskie mrozy.
Liczni ludzie zamarzli. Najwiêcej jednak przemarz³o
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drzew. Tak¿e
w Œwiebodzicach minus 30
stopni Celsjusza z ok³adem,
by³o na porz¹dku dziennym.
Stagnacja w
gospodarce
narasta³a coraz
bardziej. Jeszcze przed Bo¿ym Narodzeniem zesz³ego
roku zani¿ono
tygodniowy
czas pracy w
Fabryce Zegarów do 3 dni
tygodniowo i
zwalniano wiêksz¹ liczbê robotników, to z dniem 7
stycznia 1929 roku obni¿ono czas pracy do 2 dni i
nastêpnym pracownikom wypowiedziano pracê.
W czerwcu tutejszy klub motocyklowy urz¹dza³ œwiêto sportowe z okazji 5 rocznicy swego istnienia. Z tej
okazji zjecha³o siê zewsz¹d oko³o 300 tego typu pojazdów.
W grudniu koœció³ ewangelicki w Dobromierzu obchodzi³ setn¹ rocznicê swego istnienia.
1930
Przez upadek przemys³u w Œwiebodzicach i Pe³cznicy, ludnoœæ miasta coraz bardziej sympatyzuje z lewic¹. Prawie czwarta czêœæ œwiebodzickiej ludnoœci
¿yje z pomocy spo³ecznej.
W Pe³cznicy utworzono przedszkole i dom spokojnej staroœci.
15 kwietnia nowy burmistrz Ewald Berger zosta³
wprowadzony na œwiebodzicki urz¹d.
W czerwcu odbywali w Œwiebodzicach swój zjazd
œl¹scy majstrowie introligatorscy.
Zwi¹zani dot¹d wspólnot¹ interesów firmy: Gebr. Junghans A.G. w Schramberg – Wirtembergii, Hambursko – amerykañska Fabryka Zegarów A.G. w Schramberg oraz Zjednoczone Œwiebodzickie Fabryki Zegarów A.G. pod zarz¹dem Gustava Beckera po³¹czy³y
siê teraz w jedno przedsiêbiorstwo.
Sterowiec „Graf Zeppelin” przelatywa³ nad nasz¹
okolic¹. (patrz zdjêcie w nr 12(62) z 2002 roku)
1931
Straszna tr¹ba powietrzna w dniu 15 maja przesz³a
nad nasz¹ okolic¹. Du¿e szkody poczyni³a w zabudowaniach i ca³ej okolicy. Szkody wyceniono na
ponad 200.000 RM. Ludzie jednak nie ulegli nieszczêœliwym wypadkom.
W czerwcu szala³a nowa niepogoda.

Œl¹skie tekstylne zak³ady Methner u. Frahne A.G. w
Kamiennej Górze i Spó³ka Akcyjna Œl¹skiego Przemys³u Lniarskiego (dawniej C.G. Kramsta i Synowie) w Œwiebodzicach po³¹czy³y siê w jedno przedsiêbiorstwo.
Dziedziniec ratuszowy otrzyma³ ozdobny wygl¹d.
W Pe³cznicy z powodu upadku przemys³u trzecia
czêœæ mieszkañców korzysta ze spo³ecznego wsparcia.
Zjêcie pomnika w Parku Miejskim (po którym do dziœ zachowa³ siê cokó³) udostêpni³ Pan Andrzej Œwita³a.
Zdjêcie Prezydenta Rzeszy von Hindenburga - ze zbiorów
w³asnych

Ró¿a Stolarczyk

Obozy pracy przymusowej
i oddzia³y obozów koncentracyjnych
na terenie Œwiebodzic w latach 1939-1945
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W latach 1939-1945 istnia³o na terenie Œwiebodzic kilka obozów pracy przymusowej.
Przy ulicy Strzegomskiej do paŸdziernika
1944 roku istnia³ obóz pracy przymusowej dla ¯ydów. Przebywali w nim ¯ydzi z ca³ego Œl¹ska, ale
te¿ i z Wêgier, Czech i innych krajów. Pracowali w
przêdzalni nale¿¹cej przed wojn¹ do rodziny von
Kramsta, a w czasie wojny przekszta³conej w zak³ad
produkuj¹cy oœwietlenie lotnisk. Czêœæ zak³adu zosta³a wówczas wydzielona i tam produkowano przyrz¹dy optyczne dla samolotów, czo³gów i statków.
W bezpoœrednim s¹siedztwie, na terenie zak³adu znajdowa³y siê dwa baraki, w których umieszczeni byli
wiêŸniowie, ¯ydzi o bardzo specjalnych umiejêtnoœciach – byli to jubilerzy, szlifierze kamieni, optycy,
precyzyjni œlusarze. Ca³y obóz zosta³ zlikwidowany
w paŸdzierniku 1944r. W barakach obok przêdzalni
wiêŸniowie przebywali do momentu, kiedy linia frontu znalaz³a siê w pobli¿u Strzegomia. Baraki zosta³y
rozebrane na polecenie Rosjan, po wyzwoleniu. Domniemywaæ wiêc mo¿na, ¿e to co wiêŸniowie tam
robili mia³o dla Niemców du¿e znaczenie.
W Pe³cznicy, u podnó¿a zamku Ksi¹¿ znajdowa³ siê oddzia³ obozu Gross-Rosen. Przebywaj¹cy w nim wiêŸniowie pracowali przy budowie tuneli
pod zamkiem. Wywieziono ich dopiero w kwietniu
1945 r. Wiadomo, ¿e wielu z nich umiera³o. Niestety,
nic nie jest wiadome gdzie zostali pochowani. Jeden
z by³ych wiêŸniów tego obozu, który po latach odwiedzi³ Œwiebodzice – opowiada³, ¿e zmar³ych wiêŸniów Niemcy wywozili poza teren obozu.
Przy ulicy Sikorskiego, na ty³ach zak³adu
„Klimator” znajdowa³ siê obóz pracy przymusowej
dla Czechów. Byli oni zatrudnieni w obecnych zak³adach „Termet” w Pe³cznicy – w czasie wojny produkowano tam czêœci do samolotów.

Hitler.
By mieæ miejsce gdzie spoczn¹ umarli,
bardzo d³ugo marzyliœmy o tym.
Poniewa¿ zosta³o to nam ofiarowane,
poszed³em na to miejsce
gdzie ¿ycie traci wyraz.
Wielkie i wolne tam widzê przestrzenie.
Ma³o œwie¿ych grobowych szeregów.
W myœli widzê tam miejsce i dla mego snu.
Tu, jako inny cz³owiek
patrzê na zwiêd³e wieñce.

Na terenie obecnego zak³adu „Rafio” w
styczniu 1945 roku zakwaterowano tysi¹c kobiet.
By³y to wiêŸniarki z ró¿nych obozów. By³y wœród
nich równie¿ kobiety przywiezione z Warszawy po
powstaniu. Po dwóch miesi¹cach wszystkie zosta³y
wywiezione do Ravensbrück.
Wiadomo te¿, ¿e grupa wiêŸniów przebywa³a na terenie obecnego Zespo³u Szkó³ Zawodowych
przy ul. Pi³sudskiego. W czasie wojny znajdowa³ siê
tam szpital. Przed wojn¹ by³ to szpital psychiatryczny – w czasie wojny leczono tam rannych ¿o³nierzy,
przywo¿onych z frontu. W niewyjaœnionych jednak
okolicznoœciach – w czasie kilku miesiêcy – wszyscy chorzy szpitala psychiatrycznego zniknêli. Potem zniknêli równie¿ wiêŸniowie. Nie wiadomo co
siê z nimi sta³o. Spraw¹ t¹ zajmowa³ siê IPN (Instytut
Pamiêci Narodowej) na polecenie jednej z organizacji kombatanckich. Niestety, sprawy tej nie uda³o siê
wyjaœniæ.

„Le¿¹ tu katolicy?”
Nie. Postrzegasz ju¿ ich inaczej!
„Albo innowiercy, albo sami protestanci?”
Nie. Raczej moi obcy przyjaciele,
których œmieræ tu zjednoczy³a.
„W tym miejscu cieszy umieranie,
bardziej ni¿ nasze niemieckie ¿ycie.
Tu œmieræ sw¹ szat¹
rozdŸwiêk miêdzy ludŸmi ³adzi.
Koniec. Niemcy tu le¿¹ w zgodzie i pokoju”.
I nadzieja nie jest pogrzebana
tak, jak grzebani s¹ tu zmarli.
Wszêdzie w niemieckim kraju
bêdzie panowaæ jednoœæ.
Œmiertelny grabarz daje ukojenie,
i koñczy szybko wszelkie rozdwojenie.

Dane zosta³y zaczerpniête z archiwów obozu Gross – Rosen,
Instytutu Pamiêci Narodowej, zeznañ œwiadków.

„Powinniœmy trwaæ w oczekiwaniu?
Nie têsknij wiêc. Dopiero st¹d widaæ,
¿e tam jest najmilszy ogród,
gdzie jeszcze owoce mo¿na zrywaæ!.
Dobranoc! IdŸ z powrotem.
Umieranie nie jest polityk¹!
autor M.R.

Zdjêcie czeskiego obozu pracy za „Klimatorem” pochodzi z
albumu Czecha Pana Josifa Masopusta.

W roku 1937 w „Œwiebodzickim Pos³añcu”,
w dodatku „Kartka Ojczysta” ukaza³ siê przedruk
dziewiêtnastowiecznego wiersza, opatrzony wstêpem obrazuj¹cym dzia³alnoœæ hitlerowskiej propagandy. T³umaczenie moje nie pokazuje strony artystycznej wiersza, bo nie mam takich zdolnoœci, jednak w
dowolnym t³umaczeniu chcê pokazaæ atmosferê tamtych, przedwojennych czasów.

Wiersz pochodzi z jednego z numerów „Der Freiburger Bote” przekazanych przez Pana Marka Miko³ajczaka.

Œwi
eb
Œwieb
eboo dzi
dzicc ki c m e n t a rz
W roku 1848 otwarto nowy cmentarz komunalny w Œwiebodzicach. W „Œwiebodzickim Pos³añcu” z dat¹ 6.10.1849 r. ukaza³ siê wiersz, który obrazuje jak ju¿ w tamtym czasie têsknota za zjednoczonym narodem niemieckim rodzi³a siê w spo³eczeñstwie. Musia³o jednak min¹æ oko³o 80 lat, zanim sen
o niemieckiej jednoœci zacz¹³ urzeczywistniaæ Adolf
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Zagadka malowniczej ruiny zamku w Cisach

s³awa £okietka,
bowiem
córka
W³adys³awa – Kunegunda – by³a
¿on¹ ksiêcia Bernarda œwidnickiego i matka Bolka
II.
Niewiele rozumiem z tych koligacji, ale w³adcy
miewali wiele ¿on,
wiêc przyjmujê za
prawdê to, co stoi
w kwitach, czyli

Uc
iekli oodd miecza.
Uciekli
Magazyn Tygodniowy z 27 sierpnia 1999 r.
Tekst Krzysztofa Kucharskiego.

Kara boska, kara boska! – krzyczeli ludzie i
ucieka³o czym siê da³o. Konno albo pieszo. Byli przekonani, ¿e na zamek w Cisach spadnie za chwilê i
rozwali wszystko w py³ wielki, œwiec¹cy w nocy jak
pochodnia miecz – kolos, który od jakiegoœ czasu
pokazywa³ siê nad zamkiem.
W ci¹gu paru godzin budowla opustosza³a i
nikt w niej ju¿ do dziœ dzieñ nie zamieszka³. Tak
mówi¹ podania, które dodaj¹, ¿e to móg³ byæ nie
miecz, ale monstrualny krzy¿. Warowny kiedyœ zamek w Cisach powoli zamienia³ siê w ruinê. Nikt go
nie próbowa³ odbudowaæ. Nie licz¹c rozpoczêtych
w roku 1927 prac porz¹dkowych, a póŸniej konserwatorskich prowadzonych przez Waltera Bremera.
Podania mówi¹ jeszcze, ¿e za du¿o w tym
zamku pola³o siê krwi i to dlatego w³aœnie, ów miecz
– krzy¿ mia³ siê ukazywaæ podczas wojny trzydziestoletniej (1618-1648), która przewala³a siê przez ca³¹
Europê od Hiszpanii po Rosjê. Ale czy by³o to w
pierwszym okresie (czesko – palatynackim), czy
póŸniej (w okresie szwedzkim), kiedy tak¿e po tej
czêœci Europy szala³ Albrecht von Wallenstein, wódz
wojsk cesarskich, dopóki go nie zamordowano podejrzewaj¹c o zdradê, podania (jak to podania) nie
precyzuj¹. Przypomnê tylko, i¿ generalnie naparzali
siê w tej wojnie zwolennicy obozu Habsburgów z
Lig¹ Katolick¹. Polska trzyma³a z Habsburgami, a
biedny zamek w Cisach nale¿a³ do Czechów, te¿
przekabaconych na habsbursk¹ stronê.
Czy ten zamek by³ rzeczywiœcie przeklêty?
Przyjrzyjmy siê jego historii, choæ wiele w niej luk i
niewiadomych.
W tym miejscu prawdopodobnie drewniany
gród zbudowa³ ksi¹¿ê legnicki Boles³aw Rogatka,
syn Henryka II zwanego Pobo¿nym, co to od tatarskich strza³ poleg³. Murowany zamek zacz¹³ budowaæ za to prawie na pewno Bolko I zwany Surowym
i to znacznie wczeœniej od króla Kazimierza Wielkiego, który Polskê zasta³ drewnian¹, a zostawi³ murowan¹. Bolko I by³ za³o¿ycielem linii Piastów œwidnicko – jaworskich i ziêbickich, w³adc¹ potê¿nego
ksiêstwa dzielnicowego. Murowaniem i rozbudow¹
zamku zajmowa³ siê te¿ jego wnuk, stronnik wspomnianego ju¿ murowanego króla, Kazmierza Wielkiego. Bolko II zwany pewnie trochê po drugim
dziadku ... Ma³ym. Bo by³ on te¿ wnukiem W³adyZdjêcie (na stronie 4) budynku Szpitala Maltañskiego w Mokrzeszowie z roku 1960, kiedy to w budynku mieœci³a siê
Szko³a Rolniczo-Gospodarcza, udostêpnione przez Pana Marka Miko³ajczaka.

dokumentach.
Ponoæ ów miecz – krzy¿, wówczas jeszcze
malutki, przypominaj¹cy gwiazdkê na pogodnym
niebie, widywa³a wdowa po Bolku II – Agnieszka.
To w³aœnie po jej œmierci zamek trafi³ w Czeskie w³adanie. Potem jeszcze zajêli go husyci, ale doœæ tej
historii w pigu³ce...
Ruiny zamku w Cisach po³o¿one s¹ malowniczo nad potokiem Czy¿ynka. Dziœ nie ma ich w
¿adnym kolorowym albumie z zamkami. Niesprawiedliwie. Wokó³ ruin zamku roœnie stary las mieszany i
kwitn¹ sobie przeró¿ne roœlinki chronione. Do Cisów najbli¿ej z Cieszowa, Œwiebodzic i Szczawna
Zdroju, a o mieczu, który wygoni³ z zamku jego lokatorów jak komornik, nikt nic nie wie...
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 IV
Nigdy nie opisano, aby na obszarze panuj¹cego okaleczono zbrodniarza, jak to zaleca³o w niektórych
wypadkach prawo krajowe lub dreidingu. Rzadko
by³o wykonywane „Staupenschlag”. Zamiast tego od
drugiej polowy XVII stulecia zwykle stosowano inne
osobliwe kary cielesne jak, siedzenie „na palu”, w
„beczu³ce na maœle” i „na oœle”. Pod pojêciem „pal”
rozumiano niskie rusztowanie drewniane z czterema
dziurami, przez które stopy, a przy obostrzonej karze i rêce unieruchomianie by³y. W roku 1683 jeden
skazaniec za bijatykê i szkalowanie trzymany by³ ze
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skrêpowanymi nogami i rêkoma przez kilka dni w
tym urz¹dzeniu. Czêsto okreœlenie „pal” czy „piêtro” u¿ywano w stosunku do wiêziennej celi, w której kara „pala” by³a wykonywana. Czym by³o urz¹dzenie „beczu³ki na mas³o” nie wyjaœniaj¹ ani nasze
ksiêgi protoko³ów, ani ksiêgi prawa karnego tak, ¿e
panuje przekonanie, ¿e to karne urz¹dzenie rzadko,
a mo¿e tylko na obszarze ksi¹¿añskim by³oby w u¿yciu. Jednak i u nas znajdujemy tê karê tylko w 1680
roku zastosowan¹ wzglêdem cudzo³o¿nicy.
„Jazda konna na oœle”, by³a pierwotnie stosowana
tylko wzglêdem ¿o³nierzy. Skazaniec musia³ zajmowaæ miejsce na drewnianym kad³ubie umieszczonym
na grzbiecie konia. Kara ta czêsto wzglêdem ¿o³nierzy by³a obostrzona w ten sposób, ¿e jad¹cemu konno, wi¹zano do stóp ciê¿ary.* W ksiêgach protoko³ów odnotowano obostrzenie kary tylko raz, mianowicie w 1682 roku cierniowski skazaniec, który wójta
ok³ama³, przez ca³y dzieñ skuty kajdanami na oœle
siedzieæ musia³.
Bardzo czêsto u¿ywano skuwania nóg, okreœlaj¹c to
mianem „skoczka”, a znaczne ograniczenie ruchu z
tego powodu mo¿e byæ œmia³o zaliczone do kar cielesnych.** „Skoczka” stosowano najczêœciej karz¹c
z³odziei i pró¿niaczych ¿ebraków, zmuszaj¹c ich do
wykonywania prac publicznych.*** Przyk³adem
zastosowania niewygodnego skoczka dla obostrzenia odbycia kary wiêzienia by³o w 1683 roku zastosowanie jej wobec dwóch mieszkañców Soko³owska, którzy k³ócili siê przy czeladnym stawieniu siê
do wojska. Skazano ich na jeden dzieñ „siedzenia na
oœle” i dwa dni siedzenia „w skoczku”.
Najczêœciej jednak wykonywano kary wiêzenia, polegaj¹ce na osadzeniu wiêŸnia w pojedynczej wiêziennej celi. W ksiêgach protoko³ów jest
wspomniany jeden wiêzienny lokal zwany „Temnitz”
– tak¿e „Timritz” albo „Tumritz”**** - który jako
lekkie wiêzienie s³u¿y³o i z tego powodu tak¿e œledczych wiêŸniów przyjmowa³o. Tu wykonywano na
wiêŸniach równie¿ karê zwan¹ „palem” lub „piêtrem”. Pope³niaj¹cych ciê¿kie zbrodnie osadzano
najczêœciej w starej, g³ównej wie¿y zamku, której
wnêtrze jeszcze w 1631 r. by³o dostêpne tylko z najwy¿szego piêtra. Z tamtego okresu pochodzi sprawozdanie, ¿e w 1574 roku dozorca wiêzienny, który
pokarmy dla trzech osadzonych w wiêzieniu zbrodniarzy podawa³, siedz¹c spokojnie na platformie zasn¹³, w nastêpstwie czego run¹³ w dó³ na wiêŸniów,
przy czym ci ostatni jak i sam stró¿ doznali ciê¿kich
obra¿eñ.
W czasie odbywania kary pozbawienia wolnoœci w XVII i XVIII stuleciach, wiêŸniowie byli
zmuszani tak¿e do wykonywania prac na rzecz w³adcy albo pañstwa, tak¿e karê œmierci zamieniano chêtnie na „ciê¿kie roboty publiczne”, przy czym szczególnie groŸni i niebezpieczni zbrodniarze musieli

pracowaæ w ³añcuchach i kajdanach. W 1709 roku
odchodzi³ st¹d pewien wiêzieñ do O³omuñca, by pracowaæ przez rok przy budowie tamtejszych szañców.
* Zedler. Uniwersalny lexikon VIII. S. 1882 – Vergl. auch
Palm, bunt wroc³awskich ¿o³nierzy miejskich z roku 1636.
(Abhandl. Schles. Ges. für vaferl. Cultur 1862 1 zeszyt).
** Szlachectwo (s³ownik górnoniemieckiego narzecza)
objaœnia ironiczn¹ nazwê „skoczka“, jako ¿e te kajdany w
skakaniu przeszkadza³y).
*** Besold. Tezaurus practicus I 99. – Zedler a. a. O. XXXIX.
506.
**** Szlachectwo a.a. O.IV.553 – Verl. tak¿e tom XIV. S. 574
w tym czasopiœmie „pomys³owy lokal” w Œwiebodzicach
jest nazywany w roku 1683 „pechow¹ izb¹” .
Czêœæ pierwsza - nr 2 (52)
Czêœæ druga - nr 4 (54)
Czêœæ trzecia - nr 7 (57)

Œwiebodzickie zegary
Zegar kominkowy z oko³o
1900 roku, wykonany wg projektu (kszta³tu) z
oko³o 1775 r.
Korpus (wykonany z berliñskiej
porcelany) i ornamentalne p³askorzeŸby malowane na z³oto
obiegaj¹ kolorowe
kwiatowe
motywy. Wygiêty garmont prostok¹ta, zwieñczony waz¹ w
stylu Ludwika
XVI, stoi na wystawionych stopach œlimacznic.
Po bokach plastyczne anielskie
g³owy i p³askorzeŸby maszkaronów. Mechanizm
uruchamiaj¹cy
dzwonienie z cylindrowym hamowaniem. Na tarczy zegarowej i wieku sygnatura
Gustav Becker Fryburg/Œl¹sk. Wysokoœæ 35 cm.
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dochodz¹ do Œwiebodzic w okreœlonych terminach.
Tylko tartak „Victoria” w Wa³brzychu z dostaw trocin wywi¹zuje siê terminowo. Na szczêœcie w wytwórni nie brak opa³u. Nie brak te¿ autentycznego
zaanga¿owania i zapa³u, dziêki którym za³oga w
styczniu br. zachowa³a rytmikê i dynamikê produkcji: nie powsta³y wiêc najmniejsze zaleg³oœci, bo i
postojów nie by³o.

Wycinki
ze starych gazet
W³asne
1979

Spo³eczny inspektor pracy, Kazimierz Cichanowski, pracuje w dziale przygotowania masy termalitowej. W rozmowie ze mn¹ powiedzia³; „Plan
bie¿¹cego roku na pewno wykonamy. Ale moglibyœmy wyprodukowaæ znacznie wiêcej wyrobów, gdybyœmy zwiêkszyli obsadê. Pracujemy na akord, systemem brygadowym. Dzisiaj (18. I.) w mojej brygadzie brakuje 2 robotników. Pozostali trzej musz¹ wykonaæ wiêc podwójn¹ robotê. Rezygnujemy z wolnych sobót, aby tylko nie powodowaæ postoju innych brygad. Je¿eli chodzi o warunki pracy to, jak w
ka¿dej cegielni, ³atwe nie s¹. Ale nie narzekamy:
mamy odzie¿ ochronn¹, otrzymujemy posi³ki regeneracyjne, mamy opiekê lekarsk¹ i mo¿noœæ wyjazdu na wczasy, a nasze dzieci na kolonie. Zim¹ wystêpuj¹ dodatkowe trudnoœci, bo przecie¿ trzeba robiæ na wolnym powietrzu. Ale jesteœmy do tego
przyzwyczajeni, umiemy pracowaæ w ka¿dych warunkach”.
Zwiedziliœmy halê przygotowania mas, dzia³
przerobu i formowania, w którym na 8 zatrudnionych pracuje 6 kobiet, dzia³ suszenia i piece okresowe. Wszêdzie tempo pracy jest wysokie: nie ma czasu na pogaduszki, papierosiki. Robotnicy gospodarz¹, jak na swoim. O tym mo¿e m.in. œwiadczyæ fakt,
¿e od szeregu lat wytwórnia nie zap³aci³a kolei ani
z³otówki „osiowego”, chocia¿ zak³ad ma tylko trzy
traktory z przyczepami i nie ma brygady transportowej. Ale na has³o „wagony” wszyscy, którzy maj¹
choæ trochê wolnego czasu, staj¹ siê ³adowaczami.
Jest jeszcze kilka propozycji za³ogi, które
zwierzchnicy œwiebodzickich „Termalitów” winni
rozpatrzyæ. Wyroby wytwórni uznawane s¹ w ca³ym
naszym kraju, a nadto w Turcji, Danii, Maroku, Zwi¹zku Radzieckim i NRD (eksportuje siê tam zaledwie
oko³o 5 procent produkcji) za doskona³y materia³
termoizolacyjny. Przegl¹daliœmy listy pe³ne pochwal,
dyplomy i inne dowody uznania. Gdyby dok³adnie
skalkulowaæ rezerwy produkcyjne, to chyba bez inwestycji mo¿na by uruchomiæ produkcjê dodatkow¹.
Warunek — zwiêkszenie zatrudnienia. Nie czeka³yby na wyroby termalitowe najwiêksze elektrociep³ownie i huty, mo¿na by³oby pomyœleæ o zwiêkszonym eksporcie choæby poprzez firmy polskie buduj¹ce w krajach Europy obiekty przemys³owe. Baza,
jak zapewnia kierownictwo wytwórni, jest na to przygotowana. Niewykwalifikowani robotnicy pod okiem
doœwiadczonych ceramików szybko zdobyliby za-

Unikalna produkcja ze Œwiebodzic. (Trybuna Wa³brzyska Nr 4 z dnia 29 stycznia)
Zak³ad ceramiczny „Termality” w Œwiebodzicach jest jedynym w Polsce producentem cegie³ i klinów termoizolacyjnych z termalitu. Po³o¿ony obok
kompleksu budynków „Predom-Termetu”, stanowi
niepozorny obiekt, uchodz¹cy uwadze przechodniów.
Nawet nie wszyscy mieszkañcy Œwiebodzic znaj¹ tê
unikaln¹ wytwórniê. Dla wiêkszoœci jest to zwyk³a,
ma³a cegielnia.
O termalitach w ma³ej encyklopedii PWN niczego nie mog³em siê dowiedzieæ. Dopiero ceramicy-specjaliœci wyjaœnili mi, ¿e wyroby termalitowe
(nazwa przyjêta w handlu i wœród fachowców) powstaj¹ z mieszanki glinki ogniotrwa³ej, ziemi krzemionkowej i... trocin. Przy wypalaniu kszta³tek (cegie³, klinów) wyroby poprzez spalanie siê trocin uzyskuj¹ du¿¹ porowatoœæ i lekkoœæ. Wyroby termalitowe s¹ niezast¹pione jako materia³y termoizolacyjne
przy budowie pieców w hutach, elektrociep³owniach
i innych pieców dla przemys³u ciê¿kiego.
W latach piêædziesi¹tych by³a tu ma³a cegielnia. Od 1964 roku — po adaptacji, rozbudowie hal,
zainstalowaniu maszyn i urz¹dzeñ — ruszy³a produkcja termalitów. Minê³y lata i dziœ zak³ad, wchodz¹cy w sk³ad Dolnoœl¹skiego Przemys³u Ceramiki
Budowlanej, produkuje 16 milionów cegie³ i klinów
termalitowych. Popyt na wyroby wytwórni jest
ogromny. Podczas naszej wizyty telefony dos³ownie
„urywa³y siê”. Pytano o mo¿liwoœæ zrealizowania zamówieñ. Dzwoni³y elektrownie w Kozienicach, Jaworznie, elektrociep³ownie z ca³ego kraju.
„Nie mo¿emy aktualnie zwiêkszyæ produkcji, choæ moc naszej wytwórni jest wykorzystana
zaledwie w oko³o 70 procentach — wyjaœnia sytuacje kierownik zak³adu, ceramik z dziada pradziada,
Ferdynand Papst. — Brak nam ludzi. W styczniu mieliœmy zatrudniaæ 41 ludzi. Mamy tylko 31 pracowników. Do 1978 roku w³¹cznie wywi¹zywaliœmy
siê z zadañ bardzo dobrze. Teraz jednak mimo pe³nego zaanga¿owania pracowitej doœwiadczonej za³ogi — jest nam trudniej”.
S¹ tu nie tylko trudnoœci kadrowe. Surowce
z Piotrowic w woj. kieleckim, sk¹d dostarczana jest
ziemia krzemionkowa, z Opoczna i Czêstochowy,
sk¹d dowo¿one s¹ glinki ogniotrwa³e, nie zawsze
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Fundusze na ten rok jak widaæ s¹ skromne.
A szkoda, bo obecnie Œwiebodzice dysponuj¹ w³asna moc¹ przerobow¹, gdy¿ przy Rolniczej Spó³dzielni Produkcyjnej powsta³ dzia³ remontu dróg. Mo¿e
w roku 700 lecia miasta w³adze wojewódzkie dodadz¹ trochê pieniêdzy na uporz¹dkowanie ulic.

wód.
Warto siê nad tym zastanowiæ i zagospodarowaæ rezerwy œwiebodzickich zak³adów „Termality”.
Ósme przedszkole Œwiebodzic – Otwarcie w tym
miesi¹cu – (Gazeta Robotnicza z dnia 15 lutego)
W osiedlu Piastowskim w Œwiebodzicach, gdzie
mieszka ju¿ ponad 2 tysi¹ce osób ukoñczono budowê przedszkola na 120 miejsc. Generalnym wykonawc¹ by³ Wa³brzyski Kombinat Budowlany, a pomaga³y mu g³ównie w pracach wykoñczeniowych
miejscowe zak³ady pracy: „Predom – Termet” i
„Œnie¿ka”.
Gdyby nie trudnoœci z uzyskaniem i zainstalowaniem windy towarowej, przedszkole dzia³a³oby
ju¿ od przesz³o miesi¹ca. Sprawa jest ju¿ jednak na
dobrej drodze i ósme w mieœcie przedszkole ma byæ
otwarte jeszcze w tym miesi¹cu. Jedynie na uporz¹dkowanie otoczenia, urz¹dzenie placów zabaw wypadnie poczekaæ do wiosny. Obecne warunki pogodowe nie sprzyjaj¹ tego rodzaju pracom.
Œwiebodzice – (Trybuna Wa³brzyska nr 19 z dat¹ 814 maja)
W Fabryce Czekolady „Œnie¿ka” zainstalowano zakupiony w NRD automat do zawijania czekolady o wydajnoœci 95 stugramowych tabliczek na
minutê. Warto dodaæ, ¿e fabryka dostarczy w tym
roku na rynek o 378 ton wyrobów wiêcej ni¿ w roku
ubieg³ym.

Œwiebodzice. (Trybuna Wa³brzyska z dnia 14 sierpnia)
Przyst¹piono do kapitalnego remontu stacji kolejowej. Wykonuje siê prace przy odnawianiu elewacji
budynku dworca, który od strony wygl¹da ju¿ przyzwoicie. By³oby dobrze, gdyby w³adze miasta obchodz¹cego wkrótce jubileusz 700-lecia, pomyœla³y
równie¿ o naprawie drogi w s¹siedztwie stacji. Autobusy PKS zaczn¹ tu wkrótce ³amaæ resory.
Nowy pomnik w Œwiebodzicach. (Trybuna Wa³brzyska z dnia 28 sierpnia)
Wa³brzyska rzeŸbiarka Maria Bor koñczy w Œwiebodzicach realizacje pomnika upamiêtniaj¹cego zwyciêstwo nad faszyzmem. Artystka wznosi w betonie
ponad piêciometrow¹ rzeŸbê z postaciami ¿o³nierzy
trzech rodzajów broni.
Pomnik zostanie ods³oniêty w ramach obchodów 700lecia miasta i z pewnoœci¹ stanie siê jednym z ciekawszych akcentów Œwiebodzic.

Stare widokówki

Woda dla Œwidnicy i Œwiebodzic. (Gazeta Robotnicza z dnia 29 maja)
W sobotê zosta³ oficjalnie przekazany do eksploatacji drugi zak³ad uzdatniania wody w Œwidnicy. Tego samego dnia woda pop³ynê³a rurociagami
do Œwidnicy i Œwiebodzic. Dziêki nowemu zak³adowi uzyska siê dodatkowo 8 tys. metrów szeœciennych
na dobê tak potrzebnej obu miastom wody pitnej...
Œwiebodzickie ulice wymagaj¹ remontu. (S³owo
Polskie z dnia 9 lipca)
Sporo jeszcze ulic w Œwiebodzicach wymaga remontu i modernizacji. W ubieg³ym roku wykorzystano na ten cel 21,5 mln. z³. Bud¿et na rok bie¿¹cy przewiduje jednak tylko 4 mln. z³. Suma taka
wystarczy praktycznie na remont jednej ulicy. W
ubieg³ym roku modernizacja ulicy D³ugiej kosztowa³a 5,5 mln. z³.

Pe³cznica - Nowa Szwajcaria (obecnie by³y hotel
„Bajka”).
Zdjêcie udostêpni³ Pan Wojciech Orzel.

„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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