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Co, gdzie by³o?
ul. Kolejowa 9 – Evangelische Vereinshaus – Dom
Zwi¹zku Ewangelików.
ul. Wolnoœci 13 – Katholische Vereinshaus – Dom
Zwi¹zku Katolików
ul. Wolnoœci 23 (Szko³a nr 3) – Mädchenheim – Dom
dla Dziewcz¹t – póŸniej Szko³a im. Adolfa Hitlera.
ul. Œwidnicka 21 – Krankenhaus – Szpital
ul. Œwidnicka 23 – budynek nale¿a³ do Szpitala
(Prosektorium)
ul. Wolnoœci 28 budynek tu¿ obok Laristosu –
Krankenkasa – Kasa Chorych
ul. Œwidnicka 18 – Urz¹d S¹dowy
ul. Browarowa 1 – Gorkauer Brauerei Ausschenk –
(Fermentacja – Browar – Wyszynk)
Plac Dworcowy 2 – Vereinigte Uhrenfabriken AG
Freiburg
ul. Sportowa (górka na której stoi budynek Pana
St¹pora) – Luftbad – Powietrzna k¹piel (Górka do
opalania)
ul. Browarowa (na wprost bramy cmentarnej) – Sportplatz “Silesia” – Stadion sportowy Klubu “Silesia”
ul. M. Sk³odowskiej – Curie 2 – Kinder Heim – Dom
Sierot.
ul. Wa³brzyska (obok cmentarza ¿ydowskiego) Cementruaren Fabrik
ul. Wa³brzyska 31 – Uhrenfabrik Sõlch u Jäckel
ul. Wa³brzyska (dawne Termality) – Freiburger
Ziegelwerke
al. Lipowe 1 – Madchenschule – Szko³a dla dziewcz¹t
ul. Strzegomska 17 – Schlesische Leinen-Industrie
Aktien – Gesellschaft vorm. Kramsta – Zak³ady
Lniarskie “Silena”
ul. Wiejska 1 – dom Adama Herrmanna i jednoczeœnie
szeroko znane wydawnictwo – drukarnia
widokówek.
Dawny m³yn przy ul. M³ynarskiej 19 – Stadtmûhle
C.A. Conrad.
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Fragment „Chronik der Stadt Freiburg in Schl.”
1220 - 1937r.
T³umaczenie w³asne.

La
Latta 1932 - 1937
1932
„Wapienny domek” przy k¹pielisku Wilhelma, ostatni
œwiadek wczeœniejszego œwiebodzickiego przemys³u
wapienniczego, zosta³ zburzony.
Do rzymskokatolickiego koœcio³a zosta³ powo³any
nowy wikariusz Juliusz Ellguth z Münsterberg.
43,05 % mieszkañców Pe³cznicy korzysta ju¿ ze
wsparcia.
Poeta Gustav Renner sta³ siê honorowym obywatelem miasta Œwiebodzice.
Przy domu rodzinnym kompozytora i poety Edwarda Beckera zosta³a umieszczona tablica pami¹tkowa.
Œl¹scy stolarze odbywali swój zjazd zwi¹zkowy w
Œwiebodzicach.
Prezydent Rzeszy feldmarsza³ek von Hindenburg
przekaza³ dla œwiebodzickiego muzeum regionalnego swój portret z w³asnorêcznym podpisem.
1933
30 stycznia, po d³ugoletniej walce o duszê niemieckiego ludu, przejmowa³ Adolf Hitler prowadzenie
niemieckiego pañstwa. Lud odetchn¹³ wolnoœci¹.
Zaczyna³o siê ponowne dŸwiganie siê Niemiec w
górê. Tak¿e nasza ojczyzna znowu z mêstwem i zaufaniem patrzy³a w przysz³oœæ.
Tak¿e u nas w wyborach dawano œwiadectwo zaufania nale¿ne NSDAP.
Po raz pierwszy odby³ siê w Œwiebodzicach go³êbi
targ.
W Cierniach dokonano w 1932 roku podzia³u ziemi
oraz 5 budynków dworu Hansa Heinricha, a tak¿e
Niskiego Dworu przeznaczaj¹c je do wspólnego u¿ytkowania osiedlowego. Pozosta³¹ czêœæ roli pozyskali dotychczasowi dzier¿awcy jako swoj¹ w³asnoœæ.

1936
16 marca rozpoczêto w rzeŸni wykopy pod fundamenty nowej ch³odni.
W Wielki Pi¹tek zosta³a poœwiêcona nowa kaplica
cmentarna.
W maju zmar³ Wilhelm Niepelt z Cierni, który rozpoczyna³ karierê zawodow¹ jako praktykant introligatorski, a sta³ siê s³ynnym na ca³y œwiat bieg³ym
entomologiem.
W Pe³cznicy zakoñczono prace przy utwardzeniu
drogi oraz poprawieniu stanu promenady wiod¹cej
do Starej Szwajcarii.
W wyniku prac renowacyjnych na zamku Cisy wie¿a zosta³a doprowadzona do w³aœciwego stanu.
Nasz lagier pracy otrzyma³ honorow¹ nazwê „Hrabia Geßler”.
Podczas olimpiady w Berlinie, na reprezentacyjnej
ulicy „Pod lipami”, obok innych miejskich sztandarów by³ tak¿e nasz œwiebodzicki oraz widok zamku
„Ksi¹¿”.
Droga wiejska w górnej Pe³czicy otrzyma³a now¹
nawierzchniê.
Zwi¹zek sportowy „Silesia” i kolumna sanitarna œwiêtowa³y swoje 25-lecie istnienia.
Ulica Œwidnicka i Scheunenberg (Góra stodó³) by³y
brukowane.
Gminie Pe³cznica uda³o siê w miejscu bielarni uruchomiæ fabrykê produkuj¹c¹ towary metalowe, przez
co w Pe³cznicy i Œwiebodzicach zmniejszy³o siê bezrobocie.
Ponownie Œwiebodzice i jego otoczenie, z przyleg³ym
Ksi¹¿em i Lubiechowem zaczê³o odwiedzaæ tysi¹ce
turystów.
1937
13 stycznia w Pe³cznicy urz¹dzono po raz pierwszy
wieczór, na którym burmistrz Kleinwächter sk³ada³
sprawozdanie, co podczas jego kadencji zosta³o w
gminie wykonane.
Grupa szturmowa 6/R 46 urz¹dza³a wystawê pn.
wspomnienie wojny, która by³a pierwsz¹ tak¹ wystaw¹ na Œl¹sku.
Go³êbi targ, który odby³ siê 26 stycznia, nie uda³ siê
z powodu nadzwyczaj du¿ego, wrêcz syberyjskiego
zimna.
Bank handlowo – przemys³owy obchodzi³ 75-lecie
swego istnienia.
Kierownicy lagrów pracy z ca³ych Niemiec, którzy
szkolili siê w Steinau, odwiedzili Œwiebodzice.
By³a brukowana pe³cznicka droga wiejska.
Tego roku by³a tak wielka plaga chrab¹szczy, ¿e
uczniowie szkó³ i s³u¿by komunalne by³y zmuszone
do brania udzia³u w ich zwalczaniu.
24 maja NCV ods³oni³a swoje god³o na lokalu biurowym w³asnej siedziby.
4 maja w wieku 47 lat zmar³ burmistrz Ewald Berger.
Od 15 kwietnia 1930 roku kierowa³ on losami mia-

Ksi¹¿ê von Pleß przesta³ byæ panem tych dóbr w Cierniach.
Po raz pierwszy obchodzono 1 Maja, jako œwiêto
narodowe wszystkich ludzi pracy.
Nastêpowa³o ponowne o¿ywienie rynku pracy.
Œwiebodzice wykona³y znaczne prace drogowe.
Pe³cznica zakoñczy³a budowê wodoci¹gu.
1934
Podjêto budowê lagru pracy. Miasto stawia³o obszerny program budowy dróg.
NSG „Moc przez radoœæ” urz¹dza³o w kwietniu po
raz pierwszy zabawê w formie weso³ego œl¹skiego
wieczoru.
2 sierpnia umar³ prezydent Rzeszy feldmarsza³ek von
Hindenburg. Tak¿e w Œwiebodzicach odby³a siê uroczystoœæ ¿a³obna.
W Pe³cznicy firma Conradmühle wybudowa³a wysoki na 32 metry, stalowy elewator zbo¿owy, który
sta³ siê prawdziw¹ ozdob¹ miejscowoœci.
W Pe³cznicy, której burmistrzem sta³ siê (Przewodnicz¹cy grupy terenowej?) Kleinwächter, podejmowano œrodki do tworzenia miejsc pracy poprzez odbudowê starej farbiarni, budowê wodoci¹gu i budowê
kaplicy cmentarnej.
W paŸdzierniku 1934 by³a otwierana ponownie przêdzalnia, która w roku 1937 zatrudnia³a ju¿ 620 osób.
1935
Zag³êbie Saary by³o ponownie scalone przy Niemczech. Tak¿e Œwiebodzice œwiêtowa³y ten dzieñ.
Za³atwiono wstêpnie sprawy techniczne, zwi¹zane z
budow¹ nowej kaplicy cmentarnej.
Honorowymi urzêdnikami mianowani zostali: kupiec
Ernst Wistuba, inspektor kolejohwy Teodor Block,
kupiec Eberhard Haacke, kupiec Reinhold Paul.
Wybudowano now¹ drogê do „Zimnego Folwarku”.
W dniu 28 czerwca, potê¿na burza z wichur¹ poczyni³a wiele szkód.
Grupa terenowa NSDAP œwiêtowa³a 10 rocznicê swego istnienia.
Towarzystwo ¯o³nierskie w Pe³cznicy obchodzi³o 90
rocznicê dzia³alnoœci.
W osiedlu kombatantów w Œwiebodzicach wzniesiono 14 domów.
Otwarta zosta³a biblioteka publiczna.
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np. znies³awiaj¹ce, nak³adano karê tzw. „skrzypiec”
w karczmie albo „b³azeñski domek”, zastosowane
po raz pierwszy w Mieroszowie. „Skrzypcami”
nazywano drewno, które kobiecie do szyi i r¹k tak
przywi¹zywane by³o, jak instrument grajka2. Kobieta
z Cierni, która w 1631 roku szerzy³a plotkê, jakoby
zmar³y Micha³ Köller „wraca” i tak¿e do jej okna
zagl¹da³ spowodowa³a, ¿e krewni Köllera wykazali
uczciwoœæ zmar³ego i wnieœli za¿alenie. Zobowi¹zano
j¹ do przeproszenia skar¿¹cych siê i do tego
zastosowano równie¿ karê skrzypiec w karczmie. W
roku 1669 skazano równie¿ na karê skrzypiec ¿onê
pewnego mieszkañca Pe³cznicy za to, ¿e bez wiedzy
mê¿a po¿yczy³a pieni¹dze.
„B³azeñski domek”, gdzie indziej zwany „b³azeñsk¹
krat¹” lub „b³azeñsk¹ œlizgawk¹” – by³ to drewniany
domek w postaci klatki z kratkami, który wokó³ swej
pionowej osi pozwala³ siê obracaæ. Pozostawiano
swobodnemu wyborowi przechodniów mo¿liwoœæ
jego obracania, co czêsto czynili miejscy andrusowie. Z tego powodu zamkniêty wewn¹trz skazaniec
dostawa³ zawrotów g³owy, nierzadko doznaj¹c torsji3.
W roku 1709 szwaczka z Mieroszowa w wyniku kary
zosta³a zamkniêta w „b³azeñskim domku” na 1 godzinê za to, ¿e z proboszczem wszczê³a k³ótniê, niezadowolona z pokuty jaka od niego otrzyma³a.
Honorow¹ kar¹ by³o czyszczenie wiêzienia, co zazwyczaj nale¿a³o do
powinnoœci kata. – Od
Prêgierz
1680 roku „noszenie
wieñca” by³o wyraŸnie zabronione w
stosunku do karanych
osób.
Czêsto nakazywano
powodowi publiczn¹
proœbê o przebaczenie
za wyrz¹dzon¹ krzywdê. W roku 1578
poddany z Górnej
Bystrzycy,
który
córkê Georga von
Logau na publicznej
drodze do Kinsberg
zniewa¿y³ i „obrzuci³
b³otem”, zosta³ wsadzony do wiêzienia i
musia³ w ci¹gu 8 dni
naprawiæ krzywdê
wyrz¹dzon¹ Logau.
Przy tej sprawie
zaznaczono, ¿e uznaje siê za szczególnie obraŸliwe
s³owa: szelma, wiedŸma albo Pielweise (tak¿e Pielwiese).
Kary w pieni¹dzach i w naturze przyznawano pod
ró¿nymi warunkami. BluŸniercê i przestêpcê przeciw

sta. Pod jego m¹drym przewodnictwem zmieni³a siê
i wypiêknia³a panorama miasta, powsta³y nowe osiedla, nowe skwery i miejsca wypoczynku. Liczne ulice otrzyma³y podczas jego urzêdowania nowe nawierzchnie. On ponad wszystko stawia³ tylko jedno
zadanie, które powinno byæ bliskie ka¿demu mieszkañcowi: Miasto musi iœæ do przodu!
Koniec zapisów w kronice miejskiej.

Czasopismo Towarzystwa
Historii i Starych Dziejów Œl¹ska
imienia 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 V
Bardzo czêsto stosowan¹ honorow¹ kar¹,
przewa¿nie przy wystêpkach przeciw obyczajnoœci,
by³a tzw. „¿elazna kuna” albo „prêgierz”. Przestêpca musia³ z za³o¿on¹ na szyjê lub rêkê ¿elazn¹
obrêcz¹, zwykle przy niedzieli albo dniach targowych staæ w szczególnie uczêszczanym miejscu, np.
drzwiach koœcio³a lub pod ratuszem, i prosiæ
przechodniów o modlitwê, aby Bóg mu ten grzech
darowa³. Kara prêgierza w poprzednim stuleciu czasem by³a obostrzana przez namawianie publicznoœci
do drwin i szyderstw. W roku 1733 kobieta z Cierni,
która rodzi³a bez œwiadków, w wyniku podejrzenia,
¿e pozbawi³a swoje dziecko ¿ycia, poniewa¿ nosi³o
ono œlady zewnêtrznego poranienia, wyrokiem
Cierniowskiego Dreidingu staæ musia³a przez 3 godziny przy kunie ¿elaznej z przywi¹zanym do piersi
motkiem. W 1718 roku z³odziejka, która jajka
ukrad³a, na czas stania przy ¿elaznej kunie, ozdobiona zosta³a naszyjnikiem sporz¹dzonym z pustych
skorupek jaj. W 1682 roku, w wyniku udowodnionego kilkukrotnego cudzo³óstwa, œwiebodzicki s¹d
skaza³ obwinion¹ na 3 godzinne stanie pod prêgierzem, a nastêpnie obciêcie przez kata mieczem nazywanym „Prapokój” palców i wygnanie na „wieczne
czasy” z granic panuj¹cego i z ksiêstwa1. Do tego
karnego trybu nale¿y tak¿e w przypadku nierz¹du
zwyk³y nakaz, aby w niektóre niedziele, w koœciele
przed o³tarzem staæ lub klêczeæ, publicznie pokutuj¹c.
Jeden z nierz¹dników wraz ze wspó³oskar¿on¹ musia³ przez trzy niedziele staæ przed
koœcio³em w Reimswaldau, w miêdzyczasie byli ono
osadzeni w „piêtrze” i „tumritz”. Za czyny l¿ejsze
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obyczajnoœci skazywano na zap³atê grzywny na rzecz
koœcio³a lub w³adzy np.: na zakupienie dzwonów
koœcielnych albo na ustanowienie fundacji
mi³osiernych; tak¿e za spowodowanie obra¿eñ
cielesnych, w pierwszym rzêdzie na³o¿on¹ grzywnê
przeznaczano na zadoœæ uczynienie poszkodowanemu. Jednak najciê¿sz¹ karê w 17 stuleciu, bardzo
czêsto stosowan¹, by³a kara rekwirowania domu lub
dworu i jego sprzedanie, a oskar¿onego na kilka lat
albo na zawsze usuwano z obszaru panuj¹cego albo
i z ksiêstwa. Tylko bior¹c pod uwagê znacznie wczeœniejsze ustanowienie tak surowej kary, mo¿emy zrozumieæ nak³adanie jej do stosunkowo ma³ych
wystêpków; kara taka spotka³a ch³opkê ze Szczawna za to, ¿e oszukiwa³a na wadze sprzedawanego
mas³a. W istocie, stosuj¹c takie postêpowanie karne
w³adza i poddani uwalniali siê czêsto od niepoprawnych przestêpców.

Wycinki
ze starych gazet
W³asne

1979
Œwiebodzic portret wspó³czesny (S³owo Polskie z
dnia 28-29 lipca)
12 kilometrów na zachód od Œwidnicy, przy miêdzynarodowej trasie E-83, tu¿ pod bokiem Wa³brzycha
le¿¹ Œwiebodzice. Miasto, jakich na Dolnym Œl¹sku
wiele, ani ma³e ani du¿e, na pierwszy rzut oka nie
wyró¿niaj¹ce siê niczym szczególnym. Kto jednak
zada sobie trud dok³adniejszego zwiedzenia Œwiebodzic, stwierdzi, ¿e w³aœciwie, w któr¹ by stronê
nie pójœæ, zawsze natrafi siê na jakiœ zak³ad. Samych
tylko uspo³ecznionych zak³adów jest tu 20, a wartoœæ wytwarzanej przez nie produkcji przekracza 4
miliardy z³otych. W tym mieœcie fabryk, licz¹cym
22.400 mieszkañców, 8.300 osób pracuje w przemyœle. Ci, których los przywiód³ do Œwiebodzic po zakoñczeniu wojny, s¹ naocznymi œwiadkami i uczestnikami najbardziej dynamicznego – w ca³ej 700-letniej historii miasta – okresu rozwoju. Ich wypowiedzi pos³u¿y³y nam do naszkicowania jego portretu.
*
3 stycznia 1946 roku to data wa¿na nie tylko dla rodziny Chmielarzów. Tego dnia przyszed³ na œwiat w
Œwiebodzicach pierwszy po wojnie ch³opak, w³aœnie
Andrzej Chmielarz. Rodzice jego przyjechali tu w
1945 roku, niemal w podró¿ poœlubn¹, bo ma³¿eñstwem byli zaledwie od miesi¹ca.
Ojciec, Kazimierz Chmielarz, z zawodu piekarz, zaraz na pocz¹tku zabra³ siê za wypiekanie pachn¹cych bochenków, bo te¿ ludzi przyje¿d¿a³o coraz
wiêcej i coœ jeœæ musieli. W tamtych czasach wystarcza³o na dzieñ 700 kg. chleba, teraz piekarnia WSS
„Spo³em” (Pan Kazimierz jest jej kierownikiem) wysy³a do sklepów 7 razy tyle i to czasem okazuje siê
za ma³o.
Dzieci Pañstwa Chmielarzów – po Andrzeju urodzi³a siê Aleksandra, a potem Jerzy – nie chcia³y jednak
ju¿ piec chleba. Andrzej skoñczy³ prawo administracyjne i pracuje w zak³adach „Predom – Termet”,
Aleksandra uczy w Szkole Podstawowej Nr 6 i niedawno zapisa³a siê na studia, a Jerzy jest instruktorem rolnym w Urzêdzie Gminnym w Marcinowicach.
Wszyscy mieszkaj¹ w Œwiebodzicach. Andrzej i
Aleksandra za³o¿yli w³asne rodziny i od czasu do
czasu podrzucaj¹ babci Chmielarzowej któreœ z
czworga wnucz¹t.
M³ode pokolenie Chmielarzów, podobnie jak i wiêkszoœæ m³odzie¿y miasta, widzi swoje miejsce w rodzinnych Œwiebodzicach. Z nimi te¿ wi¹¿e ¿yciowe

„prapokój” jest tu identyczny z „prazatargiem”; tak¿e w
innych przypadkach w protoko³ach s¹ u¿ywane zamiennie
oba wyra¿enia, wynika z tego, ¿e pod wyrazem „prapokój”
czêsto zwyk³¹ „Urphede” okreœlano wczeœniej u¿ywanym
brzmieniem.
2
Zedler a.a. 0 IX.831 – Grimm, Niemiecki s³ownik. III. 1624.
3
Zedler XXIII.683 – Grolmann, Zasady nauki prawa karnego.
136. Tu jest nazywany b³azeñski domek tak¿e „domek æwiczeñ” albo „czerwona krata”.
1

Œwiebodzickie zegary
Zegar kominkowy wykonany oko³o
1910
roku
podpisany
Gustav Becker Fryburg/
Œl¹sk nosi numer 1145952.
Obudowa fornirowana
drzewem
orzechowym.
Forma wygiêta w stylu tzw.
baroku drezdeñskiego.
Oszklona tarcza zegarowa
z ornamentami, czarnymi arabskimi cyframi i malowanymi stalowymi wskazówkami. Mechanizm bij¹cy sprê¿ynowy. Na tylnej œciance wahad³a stara etykieta sprzedawcy zegara: Krzysztof Kühling – zegarmistrz z Düsseldorfu. Wysokoœæ zegara 40,5 cm.
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plany i nadzieje.

gotowywany jest w rejonie ul. Koœciuszki.
*
Stefan Niedobitek i Czes³aw Kobierski nie ukrywaj¹
dumy ze swego zak³adu, „Mera – Refy”. To przecie¿
oni uruchamiali go po wojnie, na ich oczach i przy
ich udziale przeobrazi³ siê w nowoczesna wytwórniê
przekaŸników.
- Kiedy w czterdziestym szóstym przyjecha³em do
Œwiebodzic – opowiada Pan Niedobitek – nasz zak³ad praktycznie nie istnia³. Budynki fabryczne le¿a³y w gruzach, maszyny w wiêkszoœci by³y spalone. Wyci¹galiœmy to wszystko, czyœcili, sk³adali i na
tych maszynach rozpoczynaliœmy produkcjê. W tym
pierwszym okresie bardzo nam brakowa³o ludzi do
pracy.
- A pamiêtasz Stefciu – wtr¹ca Pan Kobierski – jak
przyjecha³em tu jesieni¹ czterdziestego siódmego?
Zjawi³em siê w zak³adzie, ¿eby siê tylko rozejrzeæ,
lecz nim zd¹¿y³em siê zorientowaæ ju¿ zosta³em zarejestrowany i skierowany do pracy. Dopiero na œwiêta pojecha³em do domu po rzeczy.
- Teraz „Refa” nale¿y do najwiêkszych zak³adów w
mieœcie – dodaje PAN Niedobitek. – Robimy nowoczesne przekaŸniki dla potrzeb energetyki i automatyki przemys³owej. W ostatnich latach zak³ad nasz
zmodernizowano, dziêki czemu produkujemy trzy
razy wiêcej wyrobów.
- Zmieni³o siê te¿ wiele w sprawach socjalnych –
dodaje Pan Kobierski. – Gdyœmy tu zaczynali by³a
w zak³adzie tylko jedna umywalnia, naturalnie bez
ciep³ej wody, a o szatniach nawet nikt nie wspomina³. Teraz z zak³adu wychodzi siê pod krawatem.
Natryski z ciep³¹ wod¹, ³adne szatnie s¹ dziœ rzecz¹
naturaln¹. Ka¿dy pracownik mo¿e wyjechaæ na wczasy do naszych oœrodków w Miêdzyzdrojach i Olejnicy. Zak³ad dorobi³ siê tez 2 w³asnych autokarów, zwiedzamy Polskê, byliœmy kilka razy za granic¹...
*
Jak wspominaj¹ starzy œwiebodziczanie, tu¿ po wojnie by³o w mieœcie kilka hoteli, wiele piêknych restauracji i wspania³y park ró¿any. Trudno dziœ by³oby wskazaæ w Œwiebodzicach naprawdê porz¹dny
lokal, a jeden nie najwy¿szej klasy hotel o 44 miejscach nie wzbudza te¿ zachwytu gospodarzy grodu.
Nie s¹ to jednak jedyne problemy tej miejscowoœci i
nie wokó³ nich koncentruj¹ siê dyskusje na spotkaniach z mieszkañcami. Do sta³ych tematów nale¿y
mianowicie woda i komunikacja.
Z wod¹ sprawa nie jest prosta. Mia³o jej byæ pod dostatkiem po wybudowaniu ruroci¹gu z Pszenna. Nie
wyszed³ on jednak najlepiej i teraz ju¿ tylko czasami
woda dociera do mieszkañ. Podobno trzeba wybudowaæ przepompownie strefow¹, ale mo¿na na ni¹
liczyæ dopiero po 1982 roku. Na razie w mieœcie nie
zrezygnowano z beczkowozu...
Z komunikacj¹ zaœ jest tak, ¿e autobusy WPK kursu-

*
W g³êbi cienistej, prawie wiejskiej alejki, ju¿ z daleka widoczny jest jaskrawy pomarañczowo – ¿ó³ty
blok, jeden z 10 stoj¹cych w Osiedlu Piastowskim.
Pukam do drzwi Janiny i W³adys³awa Syczów. Jest
po³udnie, ale gospodarze s¹ w domu. Obydwoje przeszli ju¿ na emeryturê. Pani Janina niedawno, gdy¿ 1
lutego.
Pani Janina jest jedna z pierwszych osób, które w
1945 roku przyjecha³y do Œwiebodzic. W magistracie, dok¹d przysz³a siê zarejestrowaæ, znalaz³a te¿
zajêcie w urzêdzie pracy.
Miasto z dnia na dzieñ zape³nia³o siê nowymi mieszkañcami. Na ziemie zachodnie ci¹gnêli osiedleñcy z
Polski centralnej, repatrianci zza Buga, z Francji,
Belgii, Rumunii a nawet Mand¿urii. Wnosili do miasta mieszankê najró¿niejszych tradycji, charakterów
i przekonañ. Przez wiele lat ró¿nice te dawa³y o sobie znaæ.
Pani Janina zasta³a Œwiebodzice prawie nie tkniête
przez wojnê. Miasteczko by³o czyste, spokojne, tylko w jeden budynek mieszkalny trafi³ zab³¹kany
pocisk. Zniszczone i wypalone by³y natomiast zak³ady, bo Niemcy przed odejœciem chcieli jak najskuteczniej zlikwidowaæ wszystko, co mog³o nadaæ
siê Polakom. Mimo to nowi mieszkañcy Œwiebodzic
potrafili szybko uruchomiæ zak³ady...
*
W Osiedlu Piastowskim mieszka obecnie oko³o 3 tys.
ludzi, w przysz³oœci bêdzie 16 tys. Budowê rozpoczêto w 1975 r., zaraz po zakoñczeniu Osiedla Przodowników Pracy. Mimo, ¿e w ostatnich latach budownictwo mieszkaniowe w Œwiebodzicach zrobi³o
ogromny krok naprzód ( w tej 5-latce powstanie 877
mieszkañ), potrzebom wci¹¿ nie udaje siê sprostaæ.
2 tysi¹ce rodzin czeka na przydzia³. W spó³dzielni
ju¿ dostaj¹ mieszkania cz³onkowie zarejestrowani w
1972 roku, ale kolejka jest mniejsza tylko dlatego,
¿e przestano przyjmowaæ nowych cz³onków.
Wiêksza czêœæ œwiebodziczan mieszka jednak w starych domach. Niektórzy zrobili remonty, przeprowadzili modernizacje, maj¹ czasem lepiej jak w nowym
budownictwie. Ale s¹ i takie domy, do których strach
wejœæ z obawy, ¿eby siê nie zawali³y. W najgorszym
stanie s¹ budynki przy ul. Wiejskiej i oficyny w centrum miasta. Ka¿dego roku do zastêpczych mieszkañ przenosi siê 30-40 rodzin.
Dla niektórych rozwi¹zaniem jest budowa w³asnego
domu. Powstaje w³aœnie osiedle „Metalowiec”, gdzie
37 budynków wznieœli pracownicy Zak³adów Zmechanizowanego Sprzêtu Domowego „Predom – Termet”, w s¹siedztwie inwestuje te¿ spó³dzielnia mieszkaniowa, „Klimator” natomiast ulokowa³ siê w osiedlu „Wilcza Góra”. Jest ju¿ oko³o 30 domków, w
sumie ma byæ 60. Nowy teren o 90 dzia³kach przy-
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j¹ kiedy chc¹ i jak chc¹.
Jeszcze niedawno sta³ym powodem do narzekañ by³
brak przedszkoli. Ale 1 czerwca na Osiedlu Piastowskim otwarto taka w³aœnie placówkê. 120 dzieciaków
z osiedla mo¿e teraz bawiæ siê do woli pod opiek¹
przedszkolanek, a pracuj¹ce matki przesta³y siê
wreszcie zamartwiaæ, komu podrzuciæ swoj¹ latoroœl.
Niejedna te¿ z wdziêcznoœci¹ myœli o „Predomie –
Termecie”, który od Wa³brzyskiego Kombinatu Budowlanego przej¹³ budynek w stanie surowym i sam
wykona³ wszystkie prace wykoñczeniowe.
*
Dum¹ mieszkañców Œwiebodzic jest piêkny obiekt
sportowo – rekreacyjny, a przede wszystkim k¹pielisko. Buduje siê tam jeszcze krêgielniê, zespó³ boisk
i sztuczne lodowisko. Bêdzie tak¿e amfiteatr. Du¿y
udzia³ we wszystkich tych pracach maj¹ zak³ady. W
tym roku ka¿dy zobowi¹za³ siê wybudowaæ lub zagospodarowaæ jeden plac zabaw, a tam gdzie nie ma
na to miejsca – urz¹dziæ zielone podwórka. Wzorcowy plac zabaw buduje przy ul. Zamkowej „Klimator”.
W ubieg³ym roku wartoœæ czynów spo³ecznych wynios³a 11,5 mln. z³, a najwiêkszymi osi¹gniêciami
mo¿e pochwaliæ siê browar oraz Dolnoœl¹ska Fabryka Lin i Sznurów Technicznych „Defalin”. W tym
roku wk³ad spo³eczny mieszkañców ma byæ o 2 miliony wy¿szy.
*
W Œwiebodzicach ruch panuje obecnie nadzwyczajny. Na pl. 22 Lipca krz¹tanina przy metalowym rusztowaniu. Za jakiœ czas wy³oni siê spod niego pomnik
bojowników o wolnoœæ i demokracjê. W rynku œwie¿ymi elewacjami jaœnieje ju¿ wiêksza czêœæ domów,
wymalowany i wypucowany jest ratusz, a ca³e jego
najbli¿sze otoczenie, wyk³adane jest w³aœnie granitowymi p³ytami. Tak stroj¹ siê Œwiebodzice do obchodów swego 700-lecia.
Wielki jubileusz chc¹ godnie uczciæ równie¿ miejscowe zak³ady. Browar zamierza zmieniæ dotychczasow¹ nazwê piwa Œwidnickiego na Œwiebodzickie,
„Œnie¿ka” zapowiada czekoladê „Œwiebodzick¹” i
„Jubileuszow¹” oraz bombonierkê o okolicznoœciowej nazwie, fabryka mebli ochrzci³a imieniem miasta jeden z kompletów...
Na obchody odœwie¿one zostan¹ wszystkie zabytki.
*
Mieszkañcy Œwiebodzic maj¹ swoje problemy, k³opoty. Na co dzieñ dostrzega siê zwykle sprawy do
za³atwienia. Ale kto – jak pañstwo Chmielarzowie,
Syczowie, Niedobitek i Kobierski – jest tu od pocz¹tku, kto pamiêta trudne pierwsze powojenne lata,
musi przyznaæ, ¿e miasto rozwija siê i zmienia z ka¿dym rokiem. Coraz wiêkszy jest te¿ wk³ad Œwiebodzic w gospodarkê narodow¹. Codziennie w mieœcie
tym wytwarza siê produkcje wartoœci kilkunastu mi-

lionów z³otych.
Najbli¿sza przysz³oœæ ma przynieœæ budowê jeszcze
jednego zak³adu – wielkiej koksowni w Cierniach.
To wielkie przedsiêwziêcie budzi wœród mieszkañców kontrowersyjne opinie. Jedni obawiaj¹ siê zanieczyszczenia œrodowiska, inni znów uwa¿aj¹, ¿e
taka inwestycja podniesie tylko presti¿ miasta.
Autork¹ artyku³u by³a Pani Teresa Bondarewicz
Zdjêcie pomnika udostêpni³ Pan Boles³aw Kwiatkowski

Ma ririaa vvoon Kr
Kraa ms
mstt a.
Ju¿ w latach osiemdziesi¹tych dziewiêtnastego stulecia, Maria Kramsta znana by³a jako dobroczyñca na ca³ym Œl¹sku, a Franz Schroller w swojej
znanej ksi¹¿ce podró¿niczej, przy opisie dworu pañskiego w Morawie (ko³o Strzegomia) swoim czytelnikom okreœli³ j¹ nastêpuj¹cym zdaniem: „Ka¿dy, kto
bêdzie wêdrowa³ przez Strzegomsk¹ okolicê na ka¿dym kroku us³yszy pochwa³y ³askawej panny z Moraw, która udziela pomocy biednym i jest dobroczyñc¹ ca³ej okolicy.” Od trzech dziesiêcioleci prowadzi
dzia³alnoœæ niczym „panna Gurauer” z powieœci
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Hauptmanna „Emanuel Quint”, naturalnie w przenoœni, poniewa¿ w swej istocie by³a ca³kiem inna. Popiera³a ona laick¹ formê w rzeczach religijnych, a w
ogóle by³a wielk¹ zwolenniczk¹ tzw. wspólnego ruchu chrzeœcijañskiego. Tak¿e nigdy nie mia³a zamiaru
i nie akcentowa³a na zewn¹trz swego bogactwa.
Maria Kramsta urodzi³a siê 25 lutego 1843
roku w Œwiebodzicach na Œl¹sku jako trzecie dziecko, wówczas uszlachconego radcy handlowego
Edwarda Kramsta i jego ma³¿onki, kuzynki Emilii z
domu Kramsta. Ona pochodzi³a z domu, który przez
przedsiêbiorczoœæ i olbrzymi¹ energiê, zmar³y w
1850 roku tajny radca handlowy przemys³u lnianego Georg Gottlieb Kramsta – dziadek Marii – zaskakuj¹co szybko w górê dŸwign¹³. Jej rodzina w œwiebodzickiej okolicy mia³a ogromne powa¿anie, jednak Maria mniej zawdziêcza³a ogromnemu, prawie
przys³owiowemu bogactwu, ni¿ autentycznemu ojcowskiemu i ludzkiemu zmys³owi, który okazywa³
jej dziadek, d³ugoletni szef fabryki p³ótna, która ju¿
w 1809 roku ponad tysi¹c trzystu tkaczy zatrudnia³a, w rozwi¹zywaniu trudnego socjalnego po³o¿enia
powierzonych mu robotników i urzêdników. Wzór
dziadka nie pozosta³ bez wp³ywu na póŸniejsze usi³owania wnuczki w rozwi¹zywaniu problemów socjalnych. Wyniesiony z rodzinnego domu obyczaj i
obowi¹zkowoœæ nakazuj¹ jej, by z nabytego bogactwa szeroko zakrojon¹ opiekê w wielkim stylu i zakresie uruchamiaæ, realizuj¹c jeden m¹drze i kompleksowo obmyœlany plan obejmuj¹cy swym zasiêgiem szersze otoczenie. Z organizacyjnym wyczuciem, które w zakresie pomocy biednym ujawni³a,
wspierana przez swoja towarzyszkê ¿ycia Emmê Potthoff, która przez 35 lat by³a jej najwierniejsz¹ przyjació³k¹ i poœwiêcaj¹c¹ siê, m¹dr¹ doradczyni¹, sta³a
siê ona dla ludzi niczym poprzedniczka „matka Ewa”
(hrabina Tiele-Winkler), organizatorka nowoczesnego ruchu dobroczynnego, a co jednak Mariê od niej
odró¿nia to fakt, ¿e socjalne uczynki mi³osierne Marii by³y wyraŸnie chrzeœcijañskie i takimi chcia³a ona
by pozosta³y.
Kiedy Maria Kramsta mia³a trzy lata umar³a
jej matka. Ciemne cienie na jej ¿ycie rzuci³a nie tylko œmieræ matki, ale i œmieræ jej jedynego, najwierniejszego przyjaciela i najukochañszego brata (1870).
Maria zamknê³a siê w sobie i z tego tez powodu wczeœnie sta³a siê samodzielna. ¯al przygasi³ w tej energicznej naturze pêd do ¿ycia.
Szybko, po przesiedleniu siê do Morawy straci³a tak¿e ojca (zmar³ w grudniu 1870 roku) i ona
teraz sta³a siê posiadaczk¹ maj¹tku w Morawie, który pomno¿y³a poprzez nabycie innych okolicznych
dóbr. To bogate dziedzictwo nie zmieni³o jej postawy wobec ¿ycia, lecz da³o w³aœnie wiêkszy wymiar
dobroczynnoœci. Zachowa³a prostotê i niezwyk³¹
bezpretensjonalnoœæ. Wierna staroœwieckiemu zwy-

czajowi, jeszcze przez d³ugi czas w zimowe wieczoru spêdza³a czas przy k¹dzieli, pielêgnuj¹c piêkny
symbol i jednoczeœnie wyra¿aj¹c g³êboki szacunek
dla dzie³a r¹k, które ich dom niegdyœ pob³ogos³awi³o.
Przeciêtne wykszta³cenie niemieckich panien
jej pokolenia by³o trudne samodzielnie do zdobycia,
by uzyskaæ szerokie i wolne spojrzenie niezbêdne
do prowadzenia dzia³alnoœci wykraczaj¹cej poza
domowe obowi¹zki. Maria Kramsta wykorzystywa³a naukê brata i wskutek tego otrzyma³a wykszta³cenie, którego poziom przewy¿sza³ pod tym wzglêdem
wykszta³cenie wielu jej rówieœniczek. Czêsto, jeszcze w podesz³ym wieku mówi³a o ¿alu jaki czuje, ¿e
w jej m³odoœci dziewczêtom wszechnica wiedzy by³a
niedostêpna; ona chêtnie by studiowa³a. Namiastk¹
kszta³cenia siê w szkole wy¿szej, którego jej odmówiono, by³y liczne podró¿e, co prawda odbywane
przede wszystkim ze wzglêdów zdrowotnych – od
czternastego roku ¿ycia – ale prowadz¹ce prawie
przez wszystkie kraje Europy. Te podró¿e okaza³y
siê dla niej wielkim zyskiem, otworzy³y jej szeroko
oczy na sprawy natury. Jednak, podró¿owa³a tak¿e i
w sprawach bardziej konkretnych, jak to by³o w zwyczaju dam jej stanu. Jej humanistyczne wychowanie
przyczyni³o siê do nauki jêzyków obcych. Wybieraj¹c siê w podró¿, uczy³a siê jêzyka tego kraju, aby
móc rozumieæ jego mieszkañców.
W podró¿ach tych mia³a tak¿e sposobnoœæ,
by rozwijaæ wrodzony zmys³ artystyczny, szczególnie przy pomnikach Rzymu, gdzie kilkakrotnie zatrzymywa³a siê na d³u¿szy pobyt. W sezonie turystycznym kupowa³a obrazy od znacz¹cych artystów,
których twórczoœæ jej siê podoba³a, m.in. von Lenbach, Böcklin, i przywozi³a je do domu. Czêœæ z nich,
jeszcze za ¿ycia darowa³a Muzeum Œl¹skiemu. Odbywa³a tak¿e podró¿e w ramach mecenatu, których
celem by³a pomoc dla ulubionego artysty. Nie zapomina³a tak¿e o pomocy artystom s³owa. Poetów œl¹skiego narzecza wziê³a w swoj¹ szczególn¹ opiekê,
wyraŸny sentyment wykazywa³a zw³aszcza wobec
komediopisarzy, których przy ka¿dej sposobnoœci
niezwykle wywy¿sza³a. Robert Rößler w roku 1879
poœwiêci³ dobroczyñcy swoje pierwsze wydanie
„Schläs’schen Durfgeschichten”.
Z natury nie przypada³a Maria Kramsta od
najm³odszych lat za towarzystwem i kreowania jej
do miana osobistoœci. Bardzo jednak lubi³a domowe
odwiedziny i nie do pomyœlenia by³o, aby móg³ siê
obyæ bez nich dwór w Morawie. Przebywanie w towarzystwie ludzi uduchowionych, by³o jej ¿yciow¹
potrzeb¹. W jej letniej siedzibie przebywa³ czêsto
poeta i filozof Karl Hauptmann. Bardzo czêsto raczy³ j¹ swoimi opowieœciami Richard Voß, z którym
bardzo czêsto przebywa³a w Berchtesgaden.
Najmilszym jednak towarzystwem Marii
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Puschkau oraz piêknie po³o¿on¹ kaplicê w parku w
Morawie. Przy ca³ej jej dzia³alnoœci charytatywnej
sprawdza³o siê zawsze powiedzenie, ¿e nie wie prawica, co czyni lewica. St¹d by³o jej zawsze bardzo
przykro, kiedy jej imiê jako dobroczyñcy publicznie
ujawniano.
Maria Kramsta, która w swoim d³ugim,
osiemdziesiêcioletnim ¿yciu tak wielu osobom cierpienie ³agodzi³a, sama przez ¿ycie najbardziej doœwiadczana by³a. Ci¹gle najbli¿szych krewnych i
przyjació³ traci³a. Wojna œwiatowa, której jedynym
sensem wg. Marii by³o doprowadzanie do powszechnego czynienia dobra w niesieniu wspólnej, ojczystej ofiarnoœci, zabra³a jej bratanka i wnuka brata lub
siostry, którzy jej spadkobiercami zostaæ mieli. W roku
1916 opuœci³a ona Morawê i przesiedli³a siê do Berbisdorf. Upadek Niemiec i przewrót poruszy³y j¹ tak
bardzo, ¿e z braku wypoczynku i od¿ywiania siê,
utraci³a ca³kiem si³y fizyczne. W dniu 27 lipca 1923
roku bez oznak choroby uda³a siê na spoczynek, i
po przeczytaniu rozdzia³u biblii, bez bólu i walki
wróci³a do Domu Pana. Zgodnie z jej ¿yczeniem zosta³a pochowana obok przyjació³ki i pomocnicy
Emmy Patthoff na ma³ym wiejskim cmentarzu w
Morawie. Niedaleko miejsca swojej najbogatszej dzia³alnoœci charytatywnej, odnalaz³a ostatni spokój.

Kramsta by³y ksi¹¿ki, czego dowodem – (rzeczywiœcie przeczytanych i studiowanych) s¹ tomy w bibliotekach: w Morawie i Berbisdorf. Czyta³a bardzo
du¿o, i to wcale nie lekkie lektury. Z zami³owaniem
czyta³a Goethego, którego tomy zawsze przy sobie
w torbie nosi³a, a tak¿e Kanta, Schopenhauera i innych filozofów. Prawie z naukow¹ gorliwoœci¹ stara³a siê poznaæ Rosjê. Ksi¹¿kom rosyjskim poœwiêca³a ka¿d¹ wolna minutê, i jeszcze na krótko przed
œmierci¹ czyta³a komuœ na g³os, przy kolacji, rosyjsk¹ historiê. Jednak honorowe miejsce w jej nieustannym czytaniu zajmowa³a biblia. Przecie¿ w czasie
konfirmacji z³o¿y³a przyrzeczenie, codziennie rano i
wieczorem przynajmniej rozdzia³ z niej przeczytaæ.
By³a Maria Kramsta we wszystkim innym
tak¿e jak mól ksi¹¿kowy. Z na wskroœ praktycznym
uzdolnieniem opanowa³a zagadnienia pomocy socjalnej lepiej, ni¿ nie jeden doradca pañstwowy albo
gminnej w³adzy administracyjnej, trafnie uchwytuj¹c najœwie¿sze i najnowsze rozwi¹zania. Sposób jej
dzia³alnoœci charytatywnej mia³ w istocie „rêce i
nogi”, ona dawa³a nie tylko by dawaæ, lecz w ka¿dym przypadku rozwa¿a³a dok³adnie jak trwa³e to
przyniesie efekty. I przy wszelkiej ró¿norodnoœci i
wszechstronnoœci pomocy charytatywnej nie sposób
dopatrzyæ siê braku jednolitoœci i systematyki w postêpowaniu. Miejscowoœci, w których jej dobra le¿a³y, zawdziêczaj¹ Marii Kramsta zdrowe robotnicze
mieszkania, nowe budynki szkolne, domy starców,
domy dziecka itp. W swoim rodzinnym mieœcie
(Œwiebodzicach) za³o¿y³a m.in. dziewczêcy dom dla
m³odych robotnic – jako pierwszy tego rodzaju – oraz
szpital obywatelski. Tak¿e Strzegom zawdziêcza jej
wiele fundacji i wsparcie w budowie urz¹dzeñ powszechnego u¿ytku. Jako dobrej ewangelickiej chrzeœcijance, le¿a³o na sercu wsparcie dla kobiecej dzia³alnoœci diakonijnej, jako poœrednika szeroko rozga³êzionej dzia³alnoœci mi³osierdzia. Trwa³ym œwiadectwem tego, pozosta³ „Mariacki Dom” w Œwiebodzicach, „Dom Jadwigi” w Giersdorf, „Pozdrowienie
Bo¿e” w Seifershau, nazwany imieniem jej przyjació³ki Pottthoff „Zak³ad Emma” w Ketschdorf i dom
diakonis zwi¹zany z zak³adem dla nerwowo chorych
kobiet w Schreiberhau. Znacz¹ce miejsce w jej charytatywnej dzia³alnoœci zajmowa³a opieka nad nauczycielami (jej imieniem nazwano fundacje przy
Œl¹skiej Administracji Prowincjonalnej dla potrzebuj¹cych wypoczynku nauczycielek), i fundacja do
osi¹gniêcia tanich robotniczych mieszkañ. Na w³asny koszt wybudowa³a jeszcze koœció³ i plebaniê w

Autor - Adalbert Hoffmann.
Maria Kramsta – rysunek o³ówkiem autorstwa Margarete
Neißer-Baum.
Bibliografia na której opiera³ siê autor artyku³u:
Spó³ka akcyjna Œl¹skiego Przemys³u Lniarskiego (dawnej
C.G. Kramsta i Synowie) Freiburg i Schles.. Festschr. z 3
listopada 1921 r.
Würfell i Rieck – Pierwsza pe³na kronika miasta
Œwiebodzice (Fryburg 1841).
Maria v. Kramsta – „Ewangelicka kartka koœcielna” z 1923
r.
Panna v. Kramsta – dzieñ osiemdziesi¹tych urodzin (w
za³¹czniku do „Striegauer Anzeiger” z 5 marca 1923 r.
W. Schimmel-Falkenau : Maria v. Kramsta – „My Œl¹zacy“,
maj 1923.
Listy Marii v. Kramsta do: Franz v. Lenbach, Thekla v.
Gumpert, Robert Rößler, Richard Voß – opublikowane w
listopadowym numerze miesiêcznika „Zeszyty œl¹skie” z
1925 r.
T³umaczenie w³asne z j. niemieckiego tekstu
udostêpnionego przez Pana Marka Miko³ajczaka
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Korekta: Robert Sysa. Stale wspó³pracuj¹: Boles³aw Kwiatkowski, Edward Ha³daœ, Daniel Wojtucki,
Wojciech Orzel, Ró¿a Stolarczyk, Maria Palichleb, Marek Miko³ajczak.
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