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T³umaczenie w³asne.

Lata 1738 - 1741
1738 W dzieñ �w. Jakuba (25 lipca) o godzinie 2 po
po³udniu, z po³udniowego zachodu przysz³a silna bu-
rza. W kierunku przesuwania siê burzy ca³e zbo¿e na
polach zniszczone by³o tak, ¿e bardzo ma³o lub nawet
nic zebraæ nie by³o mo¿na. Wszystkie okna od strony z
której burza nadesz³a, by³y rozbite.
19 lipca umar³ proboszcz Blümel i kazanie pogrzebowe
wyg³osi³ pan Franz Just, proboszcz z Arnsdorf. W czter-
nastym  dniu po jego �mierci odprawiono za niego na-
bo¿eñstwo ¿a³obne w tutejszym ko�ciele z udzia³em
wielu duchownych. Proboszcz Blümel oprócz dwóch
o³tarzy które wybudowaæ kaza³ ( w 1711 r.) tak¿e wielki
o³tarz w roku 1728 na nowo kaza³ wybudowaæ i upiêk-
szyæ.
W tym roku hrabia pañstwowy von Hochberg posy³a³
swego sekretarza Johanna Gottleba Klose do jego emi-
nencji kardyna³a Zinzendorf, biskupa Wroc³awia, do
Nysy z wnioskiem, aby tu w �wiebodzicach arcykap³añ-
stwo za³o¿yæ i wszystkie probostwa dzia³aj¹ce pod pa-
nowaniem Ksi¹¿a jemu podporz¹dkowaæ. Hrabia przed-
stawi³ jako nastêpcê proboszcza Blümela, proboszcza i
arcykap³ana Franciszka Hauptela, który 18 sierpnia po-
wo³anie do �wiebodzic otrzyma³. Przyby³ on tu 7 pa�-
dziernika. By³ on najpierw wikariuszem w Kamiennej
Górze, w 1731 roku zosta³ proboszczem w Tannhausen
jako nastêpca proboszcza Siegertsa, w 1732 otrzyma³
powo³anie jako Parochus*  w Boguszowie sk¹d  prze-
niesiony zosta³ do �wiebodzic. By³ bardzo aktywny i
przez wszystkich, tak¿e przez ewangelickich mieszkañ-
ców miasta, wysoko ceniony i lubiany. Podczas swoje-
go urzêdowania, bardzo wiele budowa³, daj¹c na to w
wiêkszej czê�ci tak¿e swoje fundusze.
W tym roku by³a na �l¹sku bardzo powszechna choro-

OSTATNI TURNIEJ RYCERSKI
NA �L¥SKU

Tradycja rycerskich turniejów jest banalniejsza ni¿ nam

siê na ogó³ wydaje i siêga najdawniejszych czasów. Ich

pierwowzorem by³y walki, jakie uprawia³ lud podczas

niektórych �wi¹t, niekoniecznie chrze�cijañskich. Dopie-

ro epoka feudalna stworzy³a rodzaj fikcyjnej bitwy,

zarezerwowanej dla konnych zawodników w rycerskim

rynsztunku, która koñczy³a siê zdobyciem nagrody. Po-

wsta³a w ten sposób rozrywka okre�lonej klasy spo³ecz-

nej, mianowicie rycerstwa. Nie miejmy jednak z³udzeñ,

¿e uczestnicz¹cym w turniejach rycerzom przy�wieca³y

jedynie szlachetne cele. Otó¿ zwyciêstwo by³o �ród³em

zysków, poniewa¿ triumfator najczê�ciej zabiera³ konie

i ca³y ekwipunek przeciwnika. Czasem bra³ go do nie-

woli, licz¹c na okup. Z tego powodu wielu rycerzy bra³o

udzia³ w turniejach niejako �zawodowo�, traktuj¹c to

zajêcie jako niez³e �ród³o utrzymania i zdobycia maj¹tku,

a przy okazji tak¿e s³awy, co w koñcu jest przyjemne.

Pierwszy turniej na �l¹sku zorganizowany zosta³ przez

ksiêcia Boles³awa II Rogatkê we Lwówku �l¹skim w

1241 r. na �w. Macieja. Nie mamy, niestety, wiadomo�ci

o przebiegu samego turnieju, ale informacje dotycz¹ce

okoliczno�ci jego zorganizowania przynosi nam �Ksiê-
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ba, tyfusem plamistym zwana.
1735 15 sierpnia notariusz Tilsch
odchodzi³ st¹d jako wikariusz do
Giersdorf ko³o Nysy. Tu w �wie-
bodzicach jego nastêpc¹ zosta³ pan
Franciszek Bittner rodem z Fran-
kenberg ko³o Wartha i który dot¹d
by³ wikariuszem w Preichau w
Wohlauschen.
24 listopada proboszcz Hauptel by³
przez kanonika wroc³awskiego i
kanonika Johanna Antona Zinna z
Zinnenberg, jako arcykap³an wpro-
wadzony.
W tym roku proboszcz Hauptel,
wnêtrze probostwa, które by³o nie-
odpowiednie i niewygodne,  kaza³
przebudowaæ. Aczkolwiek ta prze-
budowa nie powinna na jego koszt
byæ prowadzona, da³ on jednak na
ten cel 200 talarów. Oprócz tego na
jego koszt zosta³ doprowadzony do
porz¹dku stary ogród, zaniedbany,
poro�niêty tylko traw¹ i kilkoma potwornie du¿ymi, jed-
nak o ma³ej warto�ci, drzewami owocowymi. A ¿e
wszystko to jego wiele pieniêdzy kosztowa³o, zostawi³
on po sobie dla potomno�ci opis w ksi¹¿ce, gdzie mo¿-
na by³o przeczytaæ: �Za sam¹ regulacjê i zrównanie te-
renu musia³em 40 �l¹skich talarów daæ, ponadto trzeba
by³o wykonaæ prace przy murawie, podwy¿szyæ dró¿ki,
urz¹dziæ szpalery na które zu¿yto 30 kop buka, a ka¿da
kopa kosztowa³a 11 Sgr. Karczowanie drzew i ich wy-
wo¿enie, podobnie wyprowadzenie szpalerów i wybu-
dowanie do tego rusztowania, a tak¿e sadzenie buksz-
panu i drzewek p³acz¹cych, a tak¿e wi¹zów po które
musia³em posy³aæ do Bochau, by³o niezwykle kosztow-
ne�.
1740 Od 4 do 18 stycznia panowa³y straszne mrozy.
�wiebodzice w wojnach �l¹skich i wojnie siedmioletniej.

 W historii naszego miasta nast¹pi³ teraz oso-
bliwy okres który wymaga bardziej wnikliwego potrak-
towania tym bardziej, ¿e s¹siednie miasto i twierdza
�widnica w tych wojnach tak wa¿n¹ rolê odgrywa³a, co
nie pozostawa³o bez wp³ywu na losy �wiebodzic.
20 pa�dziernika umar³ w Wiedniu ówczesny panuj¹cy
�l¹ska cesarz Karol VI, bez mêskiego potomka i spad-
kobiercy. Jego starsza córka - ksiê¿na, zamê¿na za ksiê-
cia Toskanii sta³a siê regentk¹ jego dziedzictwa, a za-
tem tak¿e i �l¹ska.
16 grudnia król Prus Fryderyk II z wojskiem licz¹cym
62.000 ¿o³nierzy wkroczy³ na �l¹sk, aby zbrojnie do-
chodziæ swych roszczeñ do ksiêstwa zabranego przod-
kom.
Poniewa¿ historia tej wojny, tak jak i nastêpnych do-
k³adnie opisana jest w dziejach powszechnych, dlatego
w tym opracowaniu bêdzie mowa tylko o zdarzeniach
dotycz¹cych �wiebodzic i najbli¿szej okolicy.

W tym roku tutejszy notariusz Ull-
man (patrz rok 1721) zosta³ powo-
³any do �widnicy, gdzie wszed³ do
Kolegium Rady. On umar³ w roku
1771 bêd¹c dyrektorem miasta. Tu
w �wiebodzicach na jego miejsce
powo³any zosta³ notariusz Johann
Gottleb Hallmann.
1741 1 stycznia �widnica przyjê³a
przychylnie Prusaków. Ci, 2 stycz-
nia rano przybyli tak¿e do �wiebo-
dzic, jednak szybko odeszli dalej.
Po po³udniu przyby³ regiment pod
dowództwem von Flanz i z powodu
bardzo du¿ego mrozu zosta³ tu za-
kwaterowany.
Tutejsi ewangeliccy mieszczanie,
którzy widzieli w królu Pruskim,
nawet gdyby on �l¹ska nie zdoby³,
tego, który zapewni wolno�æ  reli-
gijn¹, przyjêli jego wojska z wielk¹
ochot¹. Nawet ludzie niechêtni
przyjmowaniu na mieszkanie po kil-

ku ¿o³nierzy, zwa¿ywszy na to, ¿e przyniesie to wol-
no�æ wyznania, której braków �wiebodziczanie od roku
1653, a wiêc od 88 lat bole�nie do�wiadczali - z rado-
�ci¹ to czynili.
Powodem takiego postêpowania wbrew pozorom, nie
by³y z³e stosunki z nielicznym katolickim spo³eczeñ-
stwem miasta, z którym ¿yli w najwiêkszej zgodzie, ale
wielkie uci¹¿liwo�ci zwi¹zane z konieczno�ci¹ uczêsz-
czania w niedzielnych nabo¿eñstwach w �widnicy i uzy-
skiwanie zezwoleñ na wszystkie inne pos³ugi religijne.
Szczególnie uci¹¿liwo�ci te doskwiera³y, gdy cz³owiek
umieraj¹cy potrzebowa³ pos³ugi duszpasterza. A jak cz³o-
wiek s³aby lub starzec mia³ uczestniczyæ w nabo¿eñ-
stwie? O innych niedogodno�ciach trudno nawet wspo-
minaæ.
3 stycznia maszerowali Prusacy st¹d znowu do �widni-
cy.
W lutym posy³a³y �wiebodzice wzorem innych miast,
poselstwo do króla Prus z uni¿on¹ pro�b¹ o zagwaran-
towanie wolno�ci religijnej i o pozwolenie na wybudo-
wanie ewangelickiego ko�cio³a i szko³y. Poselstwo sk³a-
da³o siê z 6 �wiebodzickich deputowanych: Gottfrieda
Reissa, Georga Kleina, Christopha Ruffera, Gottfrieda
Thierholda, Christiana Hallmanna i Johanna Pünat. To
poselstwo spotka³o króla 22 lutego miêdzy wsi¹ Jawor-
nik i wsi¹ Wickendorf na drodze �widnickiej. Tam prze-
kazali swoj¹ pro�bê na pi�mie i otrzymali przyrzeczenie
jej spe³nienia. W dniu 23 lutego to przyrzeczenie zosta-
³o potwierdzone na pi�mie przez tajnego radcê Schuma-
chera.
Na ponown¹ pro�bê wys³an¹ wiosn¹, otrzymali �wiebo-
dziczanie pismo nastêpuj¹cej tre�ci:
� Na spe³nienie pro�by proszê jeszcze trochê cierpliwie
poczekaæ, mogê jednak zapewniæ, ¿e udzielê pomocy, o
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co mo¿ecie byæ spokojni�.
To pismo by³o podpisane:
Wroc³aw, 10 czerwiec 1741
Królewski polny komisariat wojenny
Reinhard Münchow.
Po pokonaniu ró¿nych trudno�ci przyszed³ pisemny roz-
kaz, datowany:
Wroc³aw, 12 listopad 1741 r.
�Z w³adzami okrêgu (miasta) w sprawie wybudowania
ewangelickiego ko�cio³a i sprowadzenia kaznodziei,
umówiæ siê�.
W zwi¹zku z tym nale¿a³o z³o¿yæ informacjê dotycz¹c¹
liczby ewangelickich i katolickich mieszkañców.
Z informacji tej wynika³o,
¿e:
�wiebodzice mia³y 1359
mieszkañców wyznania
ewangelickiego i 42 katolic-
kiego, Pe³cznica - 620
ewangelików i 9 katolików,
Ciernie - 837 ewangelików
i 10 katolików, Cieszów -
285 ewangelików, z Mo-
krzeszowa brak danych.
W zwi¹zku z tym pismem
25 listopada miasto udzie-
li³o pozwolenia aby tymcza-
sowo w ratuszu lub innym
dogodnym miejscu, jednak
z zezwoleniem w³adz miej-
scowych, ewangelickie na-
bo¿eñstwa odprawiaæ. 30 li-
stopada w³adze miejskie
wyda³y odpowiednie posta-
nowienie w sprawie odpra-
wiania ewangelickich nabo-
¿eñstw.
Skoro w³adze miejskie takie
postanowienie wyda³y, do
starostwa ko�cielnego mia-
nowani zostali:
Gotfryd Kirstein, burmistrz, jako dyrektor kolegium
ko�cielnego; Ernst Joachim Kretschmer, cz³onek rady i
wójt miasta; Johann Heinrich Kretschmer, adwokat i
posiadacz folwarku; Hermann Gaspar Klengel, królew-
ski poborca; Johann George Kämmler i George Daniel
Gossow.
Ze strony patrona ko�cielnego by³ teraz pastor Kleiner,
który 10 grudnia, w drug¹ niedzielê adwentu w �wiebo-
dzicach mia³ kazanie.
Jeszcze w tym samym miesi¹cu ze strony patrona ko-
�cielnego zosta³a obsadzona posada organisty przez Jo-
hanna Gottloba Lange, który rodem by³ z Nimptsch
(Niemcza)  i jaki� czas by³ muzykiem w Ksi¹¿u (mo¿e
przy jednej z urz¹dzonych tam kaplic). Ostatnio by³ on
mieszczaninem i szynkarzem wina w �wiebodzicach, a
tak¿e cesarskim poborc¹ w Pe³cznicy. Poniewa¿ teraz

pod pruskimi rz¹dami zniesiono poborców podatkowych
na wsi, otrzyma³ on zwolnienie z posady i zosta³ wybra-
ny jako organista przy ko�ciele ewangelickim.
10 grudnia nadszed³ w koñcu tak upragniony dzieñ, kie-
dy znowu pierwsze ewangelickie kazanie w �wiebodzi-
cach przez pastora magistra Kleinera ze wsi Seifersdorf
wyg³oszone zosta³o. Poniewa¿ jeszcze ¿aden lokal do
urz¹dzania nabo¿eñstw nie by³ przygotowany, tak mu-
sia³o to kazanie na publicznym Rynku, pod drzewami,
przed drzwiami domu Kretschmera byæ wyg³oszone.
Kazania tego wys³ucha³y nie tylko w³adze miejskie, ale
i kilka szlacheckich rodzin z okolicy. Nawet pogoda
sprzyja³a temu wydarzeniu, poniewa¿ jak mówi¹ kroni-

ki, pomimo pó�nej pory roku by³ ci-
chy i pogodny dzieñ. Pastor Kleiner
rozpocz¹³ kazanie od s³ów �To Pana
g³os nad miastem bêdzie wo³aæ�.
Ogromna rzesza ludzi w Rynku siê
zgromadzi³a tak, ¿e by³ on za ma³y aby
pomie�ciæ jeszcze wiêcej, st¹d by³y
wszystkie okna w okolicy Rynku, a
nawet dachy budynków przez ludzi
zajête, a wszyscy oni chcieli widzieæ i
s³yszeæ kaznodziejê.
Niekoñcz¹ce siê podziêkowania Bogu
by³y zanoszone w tym dniu, poniewa¿
88 lat �wiebodziczanie wyznania
ewangelickiego nie zaznali wolno�ci
religijnej. Po tym kazaniu Pastor Got-
tfried Kleiner zosta³ przez jego eksce-
lencjê hrabiego pañstwowego za jed-
nomy�ln¹ zgod¹ gminy ko�cielnej na
pastora w �wiebodzicach powo³any.
On by³ rodem z Rudelstadt, urodzi³ siê
28 listopada 1691 roku, w roku 1699
rozpocz¹³ naukê w szkole Andreasa
Schafenberga w Szczawnie i w 1700
roku uczy³ siê w szkole w Harpersdorf.
W latach 1706 - 1713 na uniwersyte-

cie w Lipsku studiowa³ (le�nictwo?). W roku 1723 zo-
sta³ pastorem w Seifersdorf ko³o Legnicy. Wyda³ zbiór
kazañ �Die Hirten Stimme - �Pasterski G³os� oraz sze-
reg innych publikacji. Na potrzeby pastora ustanowio-
no, ¿e bêdzie on mia³ darmowe mieszkanie, potrzebne
drewno, 200 guldenów sta³ego zarobku i datki z tacy,
jak równie¿ przy 4 �wiêtach, Klingelbeutel** dostawaæ
powinien. Nadzór nad realizacj¹ powierzono wójtowi
miasta Kretschmerowi.
6 listopada tego roku urodzi³ siê pó�niejszy hrabia pañ-
stwowy Hanns Heinrich V von Hochberg.

Reprodukcje pochodz¹ ze zbioru kazañ pastora Gottfieda Kle-
inera �Die Hirten Stimme�, strona tytu³owa - wydanie z roku
1760, strona graficzna - wydanie z roku 1771.
Starodruki udostêpni³ Pan Dominik ¯ebrowski.

* Parochus - funkcja ko�cielna.
** Klingelbeutel - woreczek z dzwonkiem do którego zbierano datki.



4

Turystyczny szlak �wiebodzicWarto zobaczyæ
w ko�ciele �w. Franciszka

Widok
na skansen stosunków spo³ecznych.

(zdjêcie z wie¿y ko�cio³a �w. Piotra i Paw³a na zabudo-
wania Zak³adów Lniarskich � Silena � i otaczaj¹cej go
starej zabudowy miasta).
Zdjêcie to obrazuje stosunki spo³eczne wczesnego okre-
su rozwoju kapitalizmu. Ponure, z czerwonej ceg³y i
ma³ych kratowanych oknach budynki fabryczne , mia³y
przy najni¿szych nak³adach inwestycyjnych, przynosiæ
najwy¿sze zyski. Wokó³ fabryki budowano liche, tan-
detne �Familaki� bardzo niewiele ró¿ni¹ce siê od fol-
warcznych czworaków. W tych domach, jedno i dwu-
izbowych mieszkaniach  dos³ownie �gniezdzi³y siê�  wie-
loosobowe rodziny robotników fabrycznych. Mieszka-
nia te w istotny sposób wi¹za³y robotników z ich fabryk¹.
Choæ nêdzne, dawa³y pewny dach nad g³ow¹ ca³ej ro-
dzinie. Praca w fabryce i mieszkanie w �Familaku� by³y
z sob¹ nierozerwalne. Zwolnienie z pracy poci¹ga³y za
sob¹ rugi mieszkaniowe. Stosowano je rygorystycznie o
ka¿dej porze roku, bez wzglêdu na stan zdrowia rugo-
wanych osób. Tak wiêc w³a�ciciele domów  fabrycznych,
a zarazem fabryk stawali siê niemal panami ¿ycia swo-
ich robotników. Ka¿da próba upominania siê o wy¿sz¹
p³acê, o lepsze warunki pracy mog³a zakoñczyæ siê tra-
gicznie dla robotnika i jego rodziny. Pruska dyscyplina
pracy i bezwzglêdne pos³uszeñstwo robotników wymu-
sza³ nieustanny strach przed karnym zwolnieniem, przed
utrat¹ pracy i rugami na bruk. Dzi� stosunki spo³eczne
s¹ ju¿ inne i byæ mo¿e w przysz³o�ci, ta czê�æ miasta,
któr¹ widzimy na zdjêciu, stanie siê skansenem minio-
nej epoki wczesnego kapitalizmu.

Portal w �cianie po³udniowej - wykonany z piaskowca
w stylu gotyckim przez nieznanego autora  oko³o po³o-
wy XIV wieku. Wymiary: wysoko�æ - 1,5 m. szeroko�æ
1,2 m. Jest to pozosta³o�æ starszego portalu przebudo-
wanego pó�niej - dwa wêgary zachowane w nowym por-
talu do wysoko�vci oko³o 1,5 m. - wykonane z ciosów
kamiennych o sfazowanym wewnêtrznym naro¿u.

Zapisane w rejestrze zabytków woj. wa³brzyskiego pod poz.
536, kartoteka nr 8. Ikonografia Ewa Stepa

Portal (zamurowany)  w po³udniowej �cianie prezbi-
terium - wykonany z piaskowca w stylu gotyckim przez
nieznanego autora, oko³o po³owy XIV wieku. Wymia-
ry: wysoko�æ oko³o 1,9 m. szeroko�æ 1 m. Portal ostro-
³uczny wykonany z ciosów kamiennych o s³abo sfazo-
wanych naro¿ach (zamurowany).

Zapisane w rejestrze zabytków woj. wa³brzyskiego pod poz.
536, kartoteka nr 7. Ikonografia Ewa Stepa

Inne czasy - inne nazwy
Dalszy ci¹g ustalonych nazw ulic

- odcinek ulicy Browarowej miêdzy ulicami �widnick¹
i Mickiewicza - Haselbachstrasse.

- odcinek �widnickiej w kierunku CPN od rozwidlenia
z ulic¹ Wolno�ci -Reichsstrasse.

- ul. Wojska Polskiego - Frontkämpfersiedlung �Heimat-
dank�

- ul. Ko�ciuszki - Saarland
- ul. Pu³askiego - Saarlandsiedlung
- ul. Sienna - Hintersteg
- ul. Pi³sudskiego do roku 1877 nosi³a nazwê ulicy Ko-

szarowej (Kasernenstrasse), pó�niej Marienstrasse (na
cze�æ Marii Kramsta).

- nowy odcinek ul. Pi³sudskiego (od ZSZ do �nie¿ki) -
Buchwaldgasse.

- ul. Armii Krajowej powsta³a jako zacz¹tek osiedla Za-
k³adów Lniarskich  � Siedlung Bubenau Schlesische
Leinen Industrie AG�.

- ul. Graniczna - Endler Gasse - Zau³ek Krañcowy

Grafika - Pe³cznica
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ga henrykowska�. Znany jest te¿ turniej wyprawiony w

czerwcu 1549 r. na Grod�cu. Zorganizowa³ go ksi¹¿ê

legnicki Fryderyk II dla 102 rycerzy, którym towarzy-

szy³y, jak podaj¹ �ród³a, 123 damy i dziewice. Po trzech

dniach pierwsz¹ nagrodê, z³oty ³añcuch warto�ci 20 du-

katów, otrzyma³ Otto von Seydlitz. He³m jako drug¹

nagrodê zdoby³ Balthasar von Promnitz, a trzeci¹, srebr-

ny puchar, Mathes von Logau. Zakoñczeniem turnieju

by³y tañce w sali rycerskiej.

Ostatni nato-

miast turniej na �l¹-

sku stanowi³o

spotkanie szlachty

�l¹skiej w Ksi¹¿u,

które wydarzy³o siê

19 sierpnia 1800 r.

Urz¹dzi³ je Hans

Heinrich VI hr. von

Hochberg z okazji

pobytu w Ksi¹¿u

króla pruskiego

Fryderyka Wilhel-

ma III i jego ¿ony

Luizy. Turniej od-

by³ siê na dziedziñcu sztucznej ruiny, tzw. starego Ksi¹-

¿a, zbudowanego na miejscu dawnej warowni w latach

1794-1797, czyli raptem trzy lata wcze�niej.

Popisy obserwowa³o oko³o tysi¹ca osób, wygodnie

siedz¹cych na specjalnie przygotowanych miejscach, a

wie¿a i widownia udekorowane by³y bia³ymi chor¹gwia-

mi. W�ród go�ci by³ m.in. John Ouincy Adams, pose³

amerykañski przy dworze królewskim w Berlinie, pó�-

niejszy prezydent USA. Para królewska, wraz z nastêpc¹

tronu, przyby³a na miejsce z g³ównego zamku tu¿ po

obiedzie, miêdzy godz. 14.00 a 16.00. Herold ubrany by³

w barwy rodziny von Hochberg, rycerze mieli na sobie

stroje z czasów Karola V i Franciszka I, a na g³owach

aksamitne birety w przydzielonych im wcze�niej kolo-

rach, zwieñczone sze�cioma strusimi piórami. Sêdziami

byli: hr. von Sandreczki z Bielawy, Curt Heinrich hr. von

Callenberg z D¹browy Boles³awieckiej, hr. von Burghaus

z £a¿an i hr. von Bethusy-Huc z Wzieska (dzi� czê�æ

Krzy¿anowic). Walcz¹cy �rycerze� podzieleni byli na

cztery czwórki:
1. Ferdinand hr. zu Stolberg-Wernigerode (z Janowic? z

Grodztwa?), von Mutius z Uniegoszcza (Berthelsdorf),
hr. von Malzahn z Brzeziny (Bresa), baron von Richtho-
fen z Nied�wiedzic (Barsdorf).
2. Baron von Richthofen z Gocza³kowa (Kohlhöhe), von
Tschirsky z Domanic (Domanze), von Trutschler und
Falkenstein z Chwa³owa (Frauenhain), hr. von Nostitz z
Soboty (Zobten a. Bober).
3. Von Mutius ze Starego Zdroju (Altwasser), von Röhl

z Brze¿an(?) (Reichen), hr. von Maltzan z Le�nicy (Lis-

sa), von Zedlitz z Bagieñca (Teichenau).

4. Baron von Czettritz z Czarnego Boru (Schwarzwal-

dau), hr. von Mattuschka z Mi³kowa (Arnsdorf), von

Schulz z Malina (Mahien), von Tempsky z Ocic (Otten-

dorf).
Zwyciêzcami turnieju, którzy odebrali z r¹k kró-

lowej Luizy nagrody byli: von Czettritz z Czarnego Boru
(otrzyma³ na z³otym ³añcuchu taki¿ medal z portretem
pary królewskiej i napisem Vorstenburg, den XIX Au-
gust MDCCC), von Maltzan z Le�nicy (dosta³ identycz-
ny medal na czarnej wstêdze), von Tschirsky z Doma-
nic (srebrny medal na ³añcuchu) i von Tempsky z Ocic
(taki sam medal na czarnej wstêdze).

Po zabawie zaproszeni go�cie, wychodz¹c ze sta-

rego zamku, przeszli pod uniesionymi w górê lancami.

Para królewska zosta³a jednak a¿ do wieczora w starym

zamku, gdzie urz¹dzono bankiet i podziwiano ruiny w

ciep³ym, wieczornym o�wietleniu. Pó�nym wieczorem

go�cie udali siê do g³ównego zamku, gdzie w Sali Mak-

symiliana odby³ siê wspania³y bal maskowy. Iluminacja

piêciu rzêdów okien, obu galerii wie¿y i dziedziñca do-

pe³ni³a ca³o�ci.

Cd ze str 1

Rozdzia³ z ksi¹¿ki Romualda M. £uczyñskiego �Tropami �l¹-
skiego dziedzictwa�
Zdjêcia pochodz¹ z ksi¹¿ki Dr. E. Ziviera �Fürstenstein 1509
- 1909� Kattowitz 1909r. (Obie ksi¹¿ki udostêpni³a Pani
Maria Palichleb)
Str 1 - Medal wydany z okazji turnieju
Str 5 - Organizator turnieju Hanns Heinrich VI oraz Stary Ksi¹¿
w roku 1800
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Pomys³, sk³ad i wykonanie: Adam Rubnikowicz (ze zbiorów w³asnych i udostêpnionych)
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Stale wspó³pracuj¹: Boles³aw Kwiatkowski, Edward Ha³da�, Daniel Wojtucki.
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Wycinki
ze starych gazet

Cyryla ratajskiego

Nietoperze ust¹pi³y miejsca ludziom (Gazeta Robot-
nicza z dnia 13 wrze�nia)

Hurtownia Artyku³ów Metalowych w �wie-
bodzicach jest fili¹ wroc³awskiej firmy handlowej przy
ul. Têczowej i w Rynku. Lokalizacja tej handlowej
placówki w �wiebodzicach nast¹pi³a dziêki temu, ¿e
Pañstwowe Zak³ady Zbo¿owe przekaza³y spalony
m³yn, w którym pozosta³a czê�æ ocala³ych pomiesz-
czeñ. W tych to pomieszczeniach ulokowaæ mo¿na
by³o magazyny nowo otworzonej hurtowni.

Ju¿ w czerwcu br. obroty hurtowni wynios³y
2,5 mln z³, a w sierpniu 4,5 mln z³. Ten trzykrotny
wzrost (w sezonie ogórkowym) obrotów firma za-
wdziêcza szczê�liwemu po³o¿eniu geograficznemu na
terenie województwa. Obs³uguje co prawda tylko piêæ
powiatów lecz jak pokazuje statystyka stanowi¹ one
27 procent obszaru województwa

.... Na zakoñczenie kilka s³ów o samym m³y-
nie. Ten kolos dzi� ju¿ nie jest strasz¹cym przechod-
nia osmalonym szkieletem. Widaæ rêkê gospodarza.
Trzy czwarte zabudowañ po³yskuje nowym tynkiem
�cian. Porz¹dek i czysto�æ na placach, oto widok za-
skakuj¹cy tych wszystkich, którzy widzieli nie tak
dawno p³on¹cy m³yn. Za kilka lat odbudowana zosta-
nie pozosta³a najbardziej spalona czê�æ m³yna.
Nowe zespo³y artystyczne w �wiebodzicach (Ga-
zeta Robotnicza z dnia 28 wrze�nia)

W maju br. powsta³ w �wiebodzicach chór mê-
ski, a ju¿ 22 lipca wyst¹pi³ on z bardzo udanym pro-
gramem. Organizatorem chóru jest nauczyciel Szko³y
Podstawowej nr 2 Stanis³aw Pyzik. Zorganizowano
tak¿e amatorsk¹ orkiestrê miejsk¹, rekrutuj¹c¹ siê z
pracowników ró¿nych zak³adów. Du¿o pracy w³o¿y³
w to ob. Dull. 1 wrze�nia uruchomione zosta³o Ogni-
sko Muzyczne, licz¹ce ju¿ w tej chwili oko³o 50 osób.

W Ognisku dzieci i m³odzie¿ ucz¹ siê gry na
fortepianie, na skrzypcach, akordeonie, a tak¿e æwicz¹
rytmikê. Kierownikiem tej placówki podleg³ej Dol-
no�l¹skiemu Towarzystwu Muzycznemu jest mgr Kra-

sicka. Ognisko Muzyczne mie�ci siê przy szkole nr 6
w �wiebodzicach.
Pomó¿my �Nudziarzowi� (Gazeta Robotnicza z dnia
29 wrze�nia)

W 1957 roku in¿ynierowie i technicy �wie-
bodzic za³o¿yli klub m³odej inteligencji, który nazwali
chyba dla hecy �Nudziarzem�. Pocz¹tkowo sz³o
wszystko sprawnie, frekwencja by³a du¿a, ale wy³o-
ni³ siê szkopu³ - lokal klubu nale¿y do Zak³adów
Odzie¿owych i za czynsz trzeba sporo p³aciæ. Organi-
zatorzy popadli w zad³u¿enie.

.... Obecnie zawi¹za³ siê komitet opiekuñczy
klubu z³o¿ony z przedstawicieli ZMS i cz³onków NOT.
.... I znów przychodzi tu sporo m³odzie¿y Planuje siê
organizowanie odczytów oraz rocznej szko³y dla m³o-
dych robotników. My�li siê o przemianowaniu klubu
na bardziej zachêcaj¹cy......
O równo�æ w ... napiêciu (Gazeta Robotnicza z dnia
5 grudnia)

�wiebodzice s¹ jednym z niewielu miast na
Dolnym �l¹sku, gdzie nie ma sta³ego napiêcia pr¹du
elektrycznego. Czê�æ mieszkañców tej samej ulicy ma
napiêcie 220 V inni 110 V.

Wszystko dobrze je¿eli w sklepach nie braku-
je dwojakiego rodzaju ¿arówek. Wiosn¹ br. Prezydium
MRN w �wiebodzicach rozpoczê³o starania w Zjed-
noczeniu Energetycznym, maj¹ce na celu ujednolice-
nie w ca³ym mie�cie napiêcia pr¹du (na 220 V). Nie-
stety, jak dot¹d prace przy wymianie transformatorów
nie posuwaj¹ siê naprzód. Bardziej niecierpliwi musz¹
wiêc poczekaæ.
W �wiebodzicach nie ma komisariatu MO (Gazeta
Robotnicza z dnia 21 grudnia)

�wiebodzice licz¹ 16 tysiêcy mieszkañców.
Porz¹dku w tym  mie�cie strze¿e tylko 8 milicjantów
�zainstalowanych� w miejscowym posterunku. Od lat
mieszkañcy �wiebodzic domagaj¹ siê utworzenia w
tym mie�cie komisariatu MO.

Komenda Powiatowa MO nie mo¿e odmówiæ
s³uszno�ci ¿¹dañ. Utworzenie komisariatu to nie tyl-
ko zwiêkszenie bezpieczeñstwa mieszkañców �wie-
bodzic, to tak¿e podniesienie miasta do rangi wy¿szej
ni¿ GRN. Niestety, spe³niæ pro�bê �wiebodzickich
obywateli bêdzie mo¿na wtedy, kiedy znajdzie siê od-
powiednia liczba milicjantów, a z tym jest trudniej.
Nawet sama �widnica ma wiele wolnych etatów w
MO.

rok 1960 cd


