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1998
W ca³ym roku 1998 urodzi³o siê w mie�cie 393 dzieci,
a zmar³o w tym czasie 409 osób.

1999
W wyniku zmian administracyjnych i likwidacji wo-
jewództwa wa³brzyskiego, miasto znalaz³o siê w po-
wiecie �widnickim, w województwie dolno�l¹skim.
Z dniem 1 stycznia powo³ano Miejskie Centrum Kul-
tury i Sportu na bazie O�rodka Sportu i Rekreacji
(Uchwa³a Rady Miejskiej Nr IV/28/98 z dnia 18.12.98r ).
W dniu 10 lutego przy ko�ciele �w. Miko³aja ods³o-
niêto tablicê pami¹tkow¹ ku czci sybiraków.

S³awê jednego z  piêkniejszych zamków w
Polsce zawdziêcza wyszukanej architekturze i
mo¿e w wiêkszym nawet stopniu � szczególnie ma-
lowniczemu po³o¿eniu nad skalistym urwiskiem
rzeki Pe³cznicy, tworz¹cej w tym miejscu g³êboki
w¹wóz. Utopiony w rozleg³ym, ³agodnie faluj¹cym
krajobrazie o barwie intensywnej zieleni, zmiesza-
nej w pogodny dzieñ z ¿ywym b³êkitem nieba, wy-
daje siê z daleka czerwon¹ zabawk¹, porzucon¹
przez dzieci na wielkiej polanie.

Tury�cie lubi¹cemu penetrowaæ stare mury i
studiowaæ ich dzieje ma Ksi¹¿ do zaoferowania wiele
ró¿norodnych atrakcji � historia zamku i zwi¹zanych
z nim ludzi jest bowiem równie ciekawa, jak architek-
tura i za³o¿enia ogrodowe.

Nic te¿ dziwnego, ¿e ka¿dego roku, zw³asz-
cza w sezonie letnim, przybywa tu dzieñ w dzieñ spo-
ra gromada ludzi ¿¹dnych spaceru po zamkowych dzie-
dziñcach i opowie�ci z dawnych lat.

HISTORYCZNE POCHODZENIE

Dla obrony przed Czechami Ksi¹¿ê �l¹ski
Bolko I wybudowa³ w koñcu XIII w. szereg umocnieñ,
z których tê najbardziej znacz¹c¹ przeznaczy³ na sw¹
rezydencjê, nazywaj¹c j¹ Fürstenberg (Góra Ksi¹¿¹t) -

ci¹g dalszy - str. 4
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renie ca³ego �l¹ska dzia³a³y i funkcjonowa³y a¿ do roku
1945, tj. do chwili zakoñczenia drugiej wojny �wiato-
wej.

Po roku 1945 polskie w³adze nie mia³y ani
czasu, ani te¿ �rodków do przygotowania niezbêdnych
rekwizytów dla administracji przejmowanych placó-
wek pocztowych, dlatego te¿ w pierwszym okresie
wznowionej dzia³alno�ci pracownicy niektórych urzê-
dów we w³asnym zakresie wykonywali rekwizyty pro-
wizoryczne. Dla tych celów czêsto wykorzystywano
poniemieckie stemple, z których usuwano niemieckie
napisy. Wykonywano równie¿ stemple z napisami pol-
ski z³o¿onymi z pojedynczych czcionek drukarskich,
wzglêdnie stosowano napisy odrêcznie.

Ogólny brak taboru samochodowego powo-
dowa³, ¿e ekspediowanie poczty odbywa³o siê przy
pomocy okazyjnie jad¹cych w kierunku Wroc³awia
samochodów wojskowych. Pocztê wysy³ano równie¿
kolej¹. W dniu 26.02.1946 roku na poczcie zatrudnio-

no Niemca Helmuta
Hermmanna, który
w³asn¹ furmank¹ roz-
pocz¹³ przewóz ³adun-
ków pocztowych na sta-
cjê kolejow¹.

Najgorzej przedsta-
wia³a siê sprawa sieci te-
lekomunikacyjnej. Wy-
cofuj¹ce siê oddzia³y nie-
mieckie zajadle niszczy-
³y wszelkie urz¹dzenia
techniczne ³¹czno�ci. Do-
piero w dniu 29 marca

1946 roku zosta³a uruchomiona centrala miêdzymia-
stowa. Zaprowadzono wówczas po³¹czenie z miejsco-
wo�ci¹ Wysoka Góra (dzisiejszy Dobromierz), uzy-
skuj¹c sze�æ par po³¹czeñ.

W po³owie roku 1946, na podstawie zarz¹dze-
nia Ministra Administracji Publicznej oraz Minister-
stwa Ziem Odzyskanych, miasto Frybork zosta³o prze-
mianowane na �wiebodzice i ta nazwa obowi¹zuje do
chwili obecnej.

Opracowano na podstawie artyku³ów zamieszczonych w �Goñcu�
Nr 4,5,7,9 z 1996 roku.

Zdjêcie: Boles³aw Kwiatkowski

Placówka pocztowa w �wiebodzicach nie
ogranicza³a siê w swoich us³ugach jedynie do obszaru
miasta, lecz obs³ugiwa³a równie¿ teren pozamiejski,
zatrudniaj¹c przy tym wielu lokalnych dorêczycieli.
Dla sprawniejszego funkcjonowania poczty, w niektó-
rych okolicznych wioskach, zosta³y uruchomione po-
sterunki pocztowe. I tak np.: w roku 1893 zosta³ uru-
chomiony posterunek pocztowy w Cierniach, a w dal-
szych latach w Mokrzeszowie i Olszanach. Posterun-
ki pocztowe podlega³y organizacyjnie urzêdowi pocz-
towemu w �wiebodzicach i w pocz¹tkowym okresie
nie posiada³y w³asnych
rekwizytów w postaci
stempli. Przesy³ki poczto-
we dostarczano do �wie-
bodzickiego urzêdu, a po
ostemplowaniu ekspedio-
wano w dalsz¹ drogê. Do-
piero w pierwszych latach
XX wieku niektóre z po-
sterunków otrzyma³y w³a-
sne stemple nadawcze.

Przejêcie zarz¹du
poczty pruskiej przez Pó³-
nocno Niemiecki Zwi¹zek
Pocztowy (1868), a nastêpnie przez Rzeszê Niemiec-
ka (1872) nie wp³ynê³o zasadniczo na strukturê orga-
nizacyjn¹ poczty �l¹skiej, a tym samym na organiza-
cje poczty w �wiebodzicach. Do koñca XIX wieku
placówka pocztowa w �wiebodzicach posiada³a w u¿y-
ciu stemple (do oznakowania przesy³ek) wzorowane
na stemplach pruskich. U¿ywano zarówno stempli typu
ramkowego jak i typu obr¹czkowego. Dopiero w
pierwszych latach XX wieku wprowadzone zosta³y
stemple niemieckie typu mostkowego w rozmaitych
uk³adach nazwy miejscowo�ci jak: Freiburg I/Schl.,
Freiburg (Schlesien), Freiburg (Schles). Zasady i struk-
tury organizacyjne poczty Rzeszy Niemieckiej na te-

Jeszcze w roku 1952 funkcjonowa³a w Pe³cznicy Publiczna Szko³a Podstawowa z niemieckim jêzykiem na-
uczania, której Kierownikiem by³ Alfons Opitz. Nie mia³ on ³atwego ¿ycia  zwi¹zanego z prowadzeniem szko-
³y. Trzeba przyznaæ, ¿e wiêksze prawa i pos³uch w Gminnej Radzie Narodowej w Pe³cznicy mia³a sprz¹taczka
ni¿ on jako prze³o¿ony. W styczniu 1952 roku wyst¹pi³ do Prezydium GRN z wnioskiem o rozwi¹zanie umowy
o pracê ze sprz¹taczk¹, uzasadniaj¹c wniosek niepos³uszeñstwem, arogancj¹ i co najmniej dziwnym zachowa-
niem sprz¹taczki,  w efekcie tego sam jednak otrzyma³ upomnienie.
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nazwa Fürstenstein - kamieñ ksi¹¿¹t jest o ok. 100 lat
m³odsza (czasem jest te¿ spotykana nazwa Vorstin-
burg).

Zamek poprzez swoje po³o¿enie u zbiegu szla-
ków do Jawora i Legnicy z jednej strony i do �widni-
cy z drugiej strony, mia³ ogromn¹ warto�æ strategiczn¹
ówczesnych czasów. Przede wszystkim jednak opa-
nowa³ obydwie prowadz¹ce do Czech prze³êcze -
Wa³brzysk¹ i Landeshuter (Kamienna Góra).

Jak bardzo by³o to wa¿ne wynika ju¿ z tego,
¿e Fürstenstein uchodzi³ za punkt wyj¹tkowy wojen-
nych operacji, tak¿e w nowych czasach. Tak wiêc w
roku 1866 wyruszy³y st¹d pruskie armie Steinmetz
i Kronprinz  na Czechy, pierwsza przez prze³êcz Wa³-
brzysk¹ przeciwko Nachodowi, druga przez Lande-
shuter (Kamienn¹ Górê)  przeciwko Trautenau (Trut-
now?).

Ju¿ przed wybudowaniem Ksi¹¿a powsta³o
umocnienie Vriburg (Freiburg) - wspomina siê o nim
w 1242r. - które jednak ze wzglêdu na swe dalekie
po³o¿enie nie wystarcza³o dla celów obronnych.

Po wymarciu miejscowej linii Piastów posia-
d³o�ci dosta³y siê pod w³adanie czeskiej korony (ko-
niec XIV w.) szereg czeskich przywódców sz³o na
Ksi¹¿, który zosta³ pozostawiony sam, jako zastawny
szel¹g z prawem u¿ytkowania przyleg³ych terenów.
Nadszed³ dla �l¹ska bogaty w wojny i zatargi czas, w
którym ¿ywy udzia³ mieli tak¿e ówcze�ni w³a�ciciele
Ksi¹¿a. W koñcu król Wêgier Maciej Korwin zaj¹³
�l¹sk,  tak¿e Ksi¹¿ zosta³ wcielony do korony (1483).

Kapitan króla Georg von Stein umocni³ na
nowo zamek i poszerzy³ go dobudow¹ tzw. budowli
Mathiasa (Macieja). Po �mierci króla Macieja w 1490r.
Georg von Stein nie móg³ utrzymaæ siê przy w³adzy i
musia³ uciekaæ. �l¹sk przypad³ królowi W³adys³awo-
wi Jagielloñczykowi. Ksi¹¿ jednak nie podda³ siê lecz
zosta³ obroniony przez swoj¹ wêgiersk¹ za³ogê. Fa-
woryt W³adys³awa ksi¹¿ê Kasimir von Teschen i Pless
oblega³ zamek, nie mog¹c go jednak zdobyæ. W koñ-
cu za³oga zgodzi³a siê opu�ciæ zamek po otrzymaniu
okupu. Ksi¹¿ dosta³ siê w posiadanie króla, który jed-
nak zosta³ wkrótce zmuszony (z powodu dokuczliwych
stosunków finansowych) sprzedaæ go. 11.06.1509r.
odda³ go w zastaw Conradowi von Hochberg obok ma-
³ych zamków Hornsbeg (Rogowiec) i Freuderberg
(Radosno), (teraz ruiny Hornschloss i Freudenschloss)
tak samo post¹pi³ z miastem Freiburg (�wiebodzice),
czê�ci¹ gruntów Gotesburga (Boguszów), wieloma
wioskami m.in. Salzbrunn (Szczawno Zdrój), która
zosta³a za³o¿ona ju¿ przed 1220r. Pod rz¹dami Conra-
da III von Hochberg posiad³o�æ przesz³a 05.04.1605r.
w woln¹ w³asno�æ rodziny.

Wiele trudnych chwil prze¿y³ Ksi¹¿ podczas
wojny 30-letniej. W czasie broni ogniowej nie mia³
ju¿ znaczenia wielkiej warowni granicznej, jednak

nadal by³ obiektem po¿¹dania dla walcz¹cych stron.
Zbyt ma³y ze swoj¹ za³og¹, w porównaniu z silniejsz¹
armi¹ naje�d�ców, nie móg³ siê ju¿ d³u¿ej broniæ, zo-
sta³ przejêty przez Szwedów a nastêpnie zdobyty na-
powrót przez wojska cesarskie.

Powsta³e przez te przejmowania zamku szko-
dy wojsko zamkowe musia³o odbudowywaæ. W koñ-
cu uzyskano zgodê na zlikwidowanie umocnienia. W
1646r. ogromna czê�æ murów warownych i wa³ów
zosta³a zniszczona.

Conrad Ernest Maxymilian (1692-1742) we
wspania³y sposób przebudowa³ zamek, jego g³ówne
dzie³o to monumentalna budowla barokowa (front
wschodni, brama g³ówna) z okaza³¹ sal¹ Maksymilia-
na. Na panowanie jego nastêpcy Heinricha Ludwiga
Karola przypad³y wojny �l¹skie. Zamek ucierpia³
wskutek powtórnego przemarszu wojsk pruskich i au-
striackich z tych ostatnich najczê�ciej byli to Pandu-
rzy i Chorwaci, którzy najczê�ciej stali na kwaterze na
zamku. Podczas wojny siedmioletniej Ksi¹¿ znów sta³
siê kwater¹ g³ówn¹ najwy¿szych przywódców: Devil-
le, Laudon, Daun, potem pruscy genera³owie: Goltz,
Zieten, Remin, Platen.

Ostatniej gwa³townej zmiany dozna³ Ksi¹¿
podczas panowania ówczesnego w³a�ciciela Jana Hen-
ryka XV, ksiêcia von Pless, hrabiego von Hochberg,
wolnego pana na zamku Ksi¹¿. Zmiana ta polega³a na
wybudowaniu czerwonej czê�ci zamku, przebudowie
wie¿y, zainstalowaniu tarasów, a tak¿e nowym wypo-
sa¿eniu wnêtrz.

Czas posiadania

Conrad III von Hochberg 1605-1609
Christoph II 1625
Hans Heinrich 1628
Hans Heinrich I 1671
Hans Heinrich II 1698
Hans Heinrich III 1705
Conrad Ernst Maximilian 1742
Heinrich Ludwig Karl 1755
Hans Heinrich IV 1758
Hans Heinrich V 1782
Hans Heinrich VI 1833
Hans Heinrich X 1855
Hans Heinrich XI 1907
Hans Heinrich XV Fürst von Pless 1907

Literatura:

Stanis³aw Siorek � �A jednak zamek Ksi¹¿ kryje tajemni-
ce� � Magazyn Tygodniowy z sierpnia 1990 r.
Anita Tyszkowska  - �Ksi¹¿ê i kalafiory� � Magazyn Tygo-
dniowy z sierpnia 1995 r.
Magdalena Jaksa � �Zamek Ksi¹¿� � PSK 3/84
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Pomys³, sk³ad i wykonanie: Adam Rubnikowicz  (ze zbiorów w³asnych i udostêpnionych)
Korekta: Robert Sysa
Podziêkowania dla Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz wszystkich którzy udostêpnili swoje zbiory
Kontakt e-mail: adamr@pnet.pl      Tel. (kom) 0-602-380-483

Warto zobaczyæ

                 W ko�ciele �w. Franciszka.

Figury anio³ów w o³tarzu g³ównym.
Wykonane w po³owie XVIII wieku w stylu baroko-
wym przez nieznanego autora z drewna polichromo-
wanego z³oconego. Dwie figury anio³ów o wysoko�ci
85 cm  w rozwianych szatach unosz¹ siê na chmurze.
Zwrócone s¹ ku o³tarzowi, anio³  z lewej przyciska
rêce do piersi, drugi lew¹ rêkê przyciska do piersi,
drug¹, utr¹con¹ prawdopodobnie wyci¹ga³ przed sie-
bie. Anio³y w ró¿owo-b³êkitnych szatach, krawêdzie
skrzyde³ z³ocone.

Zapisane w rejestrze zabytków województwa wa³brzyskiego pod
nr 536 kartoteka nr 3
Ikonografia : Ewa Stepa

Fragment Rynku
widok w kierunku ul. Sienkiewicza

Kino �Wolno�æ�
 przy ul. Wa³brzyskiej

Zdjêcia: Franciszek Rybiñski
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�wiebodzice, dnia 8.XII.1962 r.

Kronika
miasta �wiebodzice w ostatnim roku
przed kapitulacj¹ Niemiec,
zwi¹zana z przemys³em,
cha³upnictwem oraz niektóre dane
z niedalekiej przesz³o�ci.

opracowa³: J.K³yszejko
czê�æ III

Najwiêksz¹ inwestycj¹ niemieck¹ w Wa³brzy-
chu  by³o wykonanie zaplanowanej oczyszczalni �cie-
ków, miêdzy innymi przebito podczas wojny rêkoma
niewolników od Piaskowej Góry do �wiebodzic g³ê-
boko pod ziemi¹ tunel na odp³yw �cieków i na tym siê
skoñczy³o.

Dla odkrywcy wody uzdrowiskowej, która
p³ynie z pomiêdzy ska³ nieopodal Fabryki Zegarów
(przy ul. Wa³brzyskiej) i wpada do czarnej rzeki, wy-
stawiono pomnik, który od paru dziesi¹tków lat le¿y
obalony przy uj�ciu wody mineral-
nej.

Z pomników pozosta³y:
jeden w Pe³cznicy naprzeciw Szko-
³y nr 4, obsadzony drzewami igla-
stymi oraz w Parku Miejskim � wy-
stawiony z fundacji miejskiego
magistratu po wygranej wojnie
trzyletniej prusko-francuskiej w
1871 roku. By³ to pomnik Nike �
skrzydlatej bogini zwyciêstwa, po
którym to pomniku stoi postument
do dnia dzisiejszego. Granitowy
pomnik znajduje siê równie¿ we
wsi Ciernie na rozdro¿u prowadz¹-
cym do Strzegomia (niedaleko
szko³y). Zosta³ on wystawiony
przez baorów wsi Ciernie po I woj-
nie �wiatowej.

Ulubionym miejscem let-
nich spacerów mieszkañców �wie-
bodzic by³ park �Führera� znajdu-
j¹cy siê na wzgórzu z lewej strony
stadionu. Znajdowa³a siê tam weranda, uporz¹dkowa-
ne �cie¿ki z ustawionymi ³awkami na zboczach oraz
letnie bufety. Na d³u¿sze spacery udawali siê miesz-
kañcy do zamku �Ksi¹¿� po pieknej asfaltowej dro-
dze. Na tak zwanej estradzie ksi¹¿êcej, która mie�ci³a
siê w w¹wozie obok kot³owni zamkowej, urz¹dzano
w letnie dni koncerty.

K¹paæ siê mo¿na by³o w jeziorze po dawnej
kopalni glinki gipsowej, obecnie zwanej jeziorkiem
�Warszawianka�. By³a to tzw. ³a�nia letnia z niewielk¹
op³at¹ za us³ugi.

We Wroc³awiu jest dworzec kolejowy pod
nazw¹ ��wiebodzki� a to ze wzglêdu, i¿ do roku 1927
poci¹gi dochodzi³y do �wiebodzic jako stacji koñco-
wej. Dawna stacja mie�ci³a siê przy ul. Strzegomskiej,
obecnie w budynku stacyjnym zamieszkuj¹ zgodnie z
tradycj¹ kolejarsk¹ � kolejarze. Na du¿ym placu dwor-
cowym mie�ci siê obecnie dworzec towarowy.

Turystyczne szlaki ze �wiebodzic prowadz¹
na zamek Ksi¹¿, zamek Cisy i zamek Chojny. Naj-
piêkniejszy szlak turystyczny wiedzie przez w¹wóz
pomiêdzy ska³ami i zieleni¹ od zamku Ksi¹¿ do zam-
ku Chojny.

Najwiêksz¹ atrakcj¹ dla starszych panów
�wiebodzic by³a gra której plac mie�ci³ siê na wzgó-
rzu, na zakrêcie drogi do Wa³brzycha i na Pe³cznicê.
Nazywa³a siê �krêgle�. Obok tego placu obecnie ce-
gielnia kopie glinê. W letnie, pogodne dni by³o du¿o
graj¹cych, a o wiele wiêcej obserwatorów � kibiców.
Trudno by³oby dostaæ siê do gry bez zamówionej ko-
lejki � poniewa¿ wszyscy starsi panowie po pracy po-
d¹¿ali na plac i ³apali za krêgle.

Ostatnie poczynione zapiski
w ksiêgach wieczystych przez
administracje niemieck¹
koñcz¹ siê na dacie 20 lutego
1945 roku- od tej pory admini-
stracja na skutek paniki wojen-
nej rozbieg³a siê gdzie kto tyl-
ko móg³ � tylko utrzyma³ siê
S¹d, ju¿ nie jako cywilny a jako
s¹d polowy � wojskowy i �ciga³
przestêpców którzy opu�cili
przymusowe urzêdowanie. Na
placu S¹du tj. przy ul. �widnic-
kiej by³a wystawiona szubieni-
ca i na pewno nie jeden zgin¹³
z wyroku s¹du za opuszczenie
urzêdu lub dezercjê z wojska.

�wiebodzice zosta³y oddane
dla nadci¹gaj¹cego wojska
�Czerwonej Armii� dnia 16
marca 1945 roku. Niemiecka
piechota by³a okopana na
wzgórzu za cegielni¹. Po krót-

kich strza³ach z obu stron � jednostki niemieckie pod-
da³y siê. By³a to du¿a ilo�æ wymêczonych ¿o³nierzy w
podesz³ym wieku jak równie¿ zaledwie 14 letnich dzie-
ci � ostatnich hitlerowskich  wojaków.

Opracowano na podstawie posiadanych ma-
teria³ów oraz wywiadów z miejscow¹ ludno�ci¹ przez
zainteresowanego mieszkañca �wiebodzic Józefa K³y-
szejko.

Rys. Pomnik przy �ródle - zdj. Boles³aw Kwiatkowski
Podziêkowanie dla Pani Haliny Rutkowskiej za udostêpnienie kro-
niki.


