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Chronologia dziejów
2003 cd.
W czerwcu przeprowadzono remont organów w koœciele œw. Miko³aja. W czasie remontu dokonano ciekawego odkrycia, mianowicie: w komorze powietrznej znaleziono star¹, niemieck¹ gazetê z nekrologiem
twórcy tych¿e organów.

Okruchy historii
W roku 1890 w Œwiebodzicach mieszka³o 8.991
osób, w tym: ewangelików 6.291, katolików 2.539,
wyznania moj¿eszowego 71 osób, innego wyznania
90 osób.

Œwiebodzickie
zegary

Zegar eklektyczny z
prze³omu XIX i XX wieku, oryginalny z fabryki Gustava Beckera we
Freiburgu, sygnowany,
mechanizm pe³nop³ytowy z wychwytem Grahama, ,bicie na jeden
gong.Wymiary:d³.75,5
szer.37,5 g³êb.18 [cm].
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Wycinki
ze starych gazet
Cyryla ratajskiego
1983 cd.
Woda na wagê zdrowia. (Trybuna Wa³brzyska z dat¹
19-25 kwietnia)
Problem wody pitnej w Œwiebodzicach, doskonale
znany w ca³ym województwie, a nawet kraju, nie jest
jeszcze rozwi¹zany. Wraca on w rozmowach mieszkañców, na spotkaniach towarzyskich i zebraniach
za³óg pracowniczych. Wiele mieszkañców ma pretensje do zak³adów pracy o to, ¿e zlikwidowa³y one
przed laty ujêcia zak³adowe wody przemys³owej, a
do dawnych w³adz miasta o to, ¿e dopuœci³y do zamulenia 78 studni g³êbinowych, z których czerpano
doskona³¹ wodê pitn¹. Zanim woda wodoci¹gowa
nie pop³ynie z kranów w dostatecznej iloœci Urz¹d
Miasta zdecydowa³ siê na oczyszczenie zamulonych
studni, które w znaczny sposób z³agodz¹ deficyt
wody. Nadto przewiduje siê rozpoczêcie w tym roku
budowy nowych dwóch studni w spó³dzielczych osiedlach mieszkaniowych.
Z broni¹ w rêku. (Gazeta Robotnicza z dnia 20
czerwca)
Antoni Napieracz ze Œwiebodzic spêdza³ sen z oczu
milicji obywatelskiej. W okresie od paŸdziernika
1981 roku do 21 listopada ubieg³ego roku, grasuj¹c
na terenie Œwiebodzic, ¯arowa i Jaworzyny Œl¹skiej
dokona³ czterech w³amañ do lokali handlowych i
mieszkañ prywatnych, a tak¿e kilku napadów rabunkowych z broni¹ w rêku. Jego ³upem pada³y ró¿ne
towary, bi¿uteria, pieni¹dze.
„Pracowa³” z koleg¹ po fachu niejakim Ireneuszem
Sz., tak¿e ze Œwiebodzic, który ma na sumieniu dziewiêæ przestêpstw. Skradzione i zrabowane przedmioty
sprzedawali paserom i osobom przygodnym, prze-

bli¿u, natomiast sprawa powiêkszenia stadionu o
now¹ p³ytê treningow¹ bêdzie za³atwiona w najbli¿szym czasie.
Victoria wicemistrzem kraju. (Trybuna Wa³brzyska
z dat¹ 31.VII-6.VIII)
Bardzo dobrze spisali siê na mistrzostwach kraju w
krêglarstwie m³odzicy i m³odziczki Victorii Œwiebodzice, którzy wywalczyli tytu³ dru¿ynowego wicemistrza kraju. Trenerem zespo³u
jest Andrzej Bednarczyk, w dru¿ynie natomiast wyst¹pili: Anna
Matyja, Ewa Olszówka, Joanna
Macuda, Krzysztofa TomczakGórska, Przemys³aw Sarno, Mariusz Tomczak, Waldemar Do³hañ,
Pawe³ Prusiñski.
Zak³ad Mechaniczny w Œwiebodzicach*, (Gazeta Robotnicza z
dnia 22 listopada) nale¿¹cy do
RSP w Zebrzydowie, zatrudnia 40
pracowników. W zale¿noœci od
zamówieñ klientów, robi ró¿ne rzeczy. Hodowcy drobiu zlecili mu
m.in. wykonanie segmentów wentylacyjnych do kurników, inni –
us³ugi spawalnicze i œlusarskie.
Zak³ad podj¹³ siê ostatnio produkcji œrub do rozruszników i alternatorów, na zlecenie
Zak³adów Elektrotechniki Motoryzacyjnej ZEM w
Œwidnicy.
* Zak³ad w rozwidleniu ulic: Œwidnickiej i Wolnoœci
– nad Warszawiank¹. (przyp. w³.)
1985
Jan Miodek. Œwiebodzice, Wola, Ligota – Rzecz o
jêzyku. ( S³owo Polskie z dat¹ 05-06 stycznia)
Pana A.M. ze Œwiebodzic interesuje prawda nazewnicza o jego mieœcie. Czy w roku 1945 dysponowaliœmy jakimœ starym, polskim zapisem, czy trzeba
by³o nazwê wymyœlaæ? – pyta Korespondent.
To stare dolnoœl¹skie miasto nad rzek¹ Pe³cznic¹ by³o
prawdopodobnie przedlokacyjn¹ osad¹ polsk¹, któr¹
Tatarzy zniszczyli w r. 1241. Z tych czasów nie zachowa³ siê jednak ¿aden zapis. W XIII w. nasza miej-

znaczaj¹c pieni¹dze na hulanki.
Obaj zasi¹d¹ wkrótce na ³awie oskar¿onych. W ich
sprawie zeznawaæ bêdzie 115 œwiadków.
Znalezione na dnie studni. (Gazeta Robotnicza z dnia
23 sierpnia)
Na placu dworcowym w Œwiebodzicach hydraulicy
z miejscowego zak³adu Dolnoœl¹skich Fabryk Mebli
zabrali siê w zwi¹zku z wystêpuj¹cym w mieœcie brakiem wody, do oczyszczania starej studni, g³êbokiej na 20 m. W czasie prac
natrafili na dnie na dwa w¹skie, d³ugie
na 2,5 m drewniane pale, z wydr¹¿onymi na ca³ej d³ugoœci otworami o prawie 10-centymetrowej œrednicy. Czy s¹
to rury wodoci¹gowe wypowiedz¹ siê
specjaliœci.
Kto przywróci... (Gazeta Robotnicza z
dnia 22 wrzeœnia)
... œwietnoœæ zegarowi na œwiebodzickim Ratuszu i sprawi by ten znów zacz¹³
wydzwaniaæ godziny? Czy¿by brakowa³o fachowców?
1984
Do Œwiebodzic p³ynie woda. (S³owo
Polskie z dat¹ 11-12 lutego)
Stopniowo ³agodzone s¹ k³opoty mieszkañców Œwiebodzic zwi¹zane z dotkliwym niedoborem wody pitnej. By³y one przyczyn¹ wprowadzenia w tym mieœcie w listopadzie 1982 roku – decyzj¹
wojewody wa³brzyskiego – stanu klêski ¿ywio³owej.
Ostatnio uruchomiono ruroci¹g z Wa³brzycha do
Œwiebodzic, którym w ci¹gu doby p³ynie tysi¹c metrów szeœæ. wody. W realizacji s¹ inne inwestycje
gospodarki wodnej, po których zakoñczeniu poprawa zaopatrzenia Œwiebodzic w wodê bêdzie bardziej
odczuwalna. Na to jednak miasto musi poczekaæ jeszcze 3 – 4 lata.
Nak³adem ponad 300 mln z³otych. Obwodnica Œwiebodzic ju¿ w budowie. Gazeta Robotnicza z dnia 26
wrzeœnia)
Dyrekcja Okrêgowa Dróg Publicznych we Wroc³awiu jest inwestorem i wykonawc¹ prawie pó³torakilometrowej obwodnicy, która od po³udnia ominie
centrum Œwiebodzic. Bierze ona swój pocz¹tek na
ostrym ³uku szosy prowadz¹cej z Wa³brzycha, by za
rogatkami Œwiebodzic po³¹czyæ siê z tras¹ E-83 w
kierunku Œwidnicy.
Czêœæ obwodnicy przebiegaæ bêdzie wiaduktami nad
fragmentem ulicy Sportowej i nad torami linii kolejowej Wroc³aw – Jelenia Góra.
Przygotowuj¹ teren pod budowê obwodnicy Urz¹d
Miasta mia³ nie lada orzech do zgryzienia, bo trzeba
by³o zaj¹æ ponad 15 ha gruntów ogródków dzia³kowych i p³ytê treningow¹ boiska sportowego. Dzia³kowcy otrzymali ju¿ w zamian 20 ha gruntów w po-
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scowoœæ otrzyma³a niemieck¹ ju¿ postaæ Freiburg in
Schlesien (zapisy: Vriburc 1268 r., Vriburch 1292 r.)
W tym czasie – w r. 1279 – nadano jej te¿ prawa
miejskie. Komisja URM postanowi³a w roku 1945
nawi¹zaæ semantycznie do owego Freiburga (por.
niem. frei – „wolny, swobodny”). proponuj¹c nazewniczy nowotwór Œwiebodzice (staropolska œwieboda: por. Œwiebodzin – od nazwiska Œwieboda). Przyj¹³
siê on i funkcjonuje do dziœ jako oficjalne okreœlenie
grodu nad Pe³cznic¹. W wypadku tego ustalenia
mo¿na mówiæ o toponomastycznej konsekwencji Komisji URM. Na ca³ych Ziemiach Odzyskanych starano siê bowiem o podtrzymanie znaczeniowej ci¹g³oœci nazw.: Freibraun – to dzisiejsza Swoboda, Freiheit – to Wolnica, Freimarkt – te¿ Wolnica, Frei Proskau – Ligota Pruszkowska, Freigut (Ellguth Kol.) –
Kolonia Ligocka, Freihausen (Adlig Wolla) – Pañska Wola, a Freihof (Wollne) – to dziœ Wolne. Przyk³ady mo¿na mno¿yæ.
A skoro ju¿ weszliœmy w kr¹g Swobód, Ligot i Wól
dodajmy, ¿e jest to jeden z najbardziej produktywnych typów nazw kulturowych polskiego obszaru
jêzykowego. Mamy oko³o tysi¹ca Wól, Wólek i Wolic, nawi¹zuj¹cych do woli, która oznacza³a czasowe uwolnienie osadników zak³adaj¹cych now¹ osadê od czynszów i robocizny, jeœli by³a ona zastrze¿ona dla pana wsi, albo czêsto te¿ i od dziesiêciny
koœcielnej. To uwolnienie, które w podrêcznikach historii okreœla siê mianem wolnizny zwano w dokumentach lokacyjnych libertas – po polsku wola. Woli
czy swobodzie odpowiada znaczenie lgota – „ul¿enie ciê¿aru osadnikom” Ligot i Lgot mamy dziœ oko³o siedemdziesiêciu. Nale¿y je uznawaæ za odmianê
Wól , wystêpuj¹ one bowiem przede wszystkim na
Œl¹sku, gdzie nie ma i nie by³o Wól, oraz na przyleg³ych do Œl¹ska obszarach Wielko i Ma³opolski, gdzie
pojawiaj¹ siê sporadycznie w zetkniêciu z Wolami i
Wólkami.

nie miasta.
Na podstawie referatu przygotowanego z
okazji obchodów 45 rocznicy LOK.
Liga zrodzi³a siê z g³êbokiego szacunku i
wdziêcznoœci dla tych, co swoim ¿yciem potwierdzali
wolê narodu by powsta³a wolna i niepodleg³a Polska.
Powsta³e 21 sierpnia 1944 roku Towarzystwo
Przyjació³ ¯o³nierza, oddaj¹ce sw¹ nazw¹ najtrafniej
ówczesny charakter organizacji i stan uczuæ jej cz³onków, przesz³o w okresie powojennym skomplikowan¹
i nie³atw¹ drogê rozwoju, by przez Ligê Przyjació³
¯o³nierza przeistoczyæ siê w Ligê Obrony Kraju. LOK
stanowi dziœ jedn¹ z najbardziej masowych, bo licz¹c¹ ponad 2 mln. cz³onków, organizacjê spo³eczn¹.
Na ka¿dym etapie swojego rozwoju, bez
wzglêdu na przyjmowane nazwy i okolicznoœci temu
towarzysz¹ce, Liga Obrony Kraju by³a zawsze najœciœlej zwi¹zana z Wojskiem Polskim, s³u¿y³a i bêdzie s³u¿yæ umacnianiu jego wiêzi ze spo³eczeñstwem, podejmowa³a pilne zadania na rzecz umacniania obronnoœci naszego pañstwa. Dla przypomnienia, kilka historycznych ju¿ etapów rozwoju organizacji:
pierwsze Ko³o Towarzystwa powsta³o w lipcu
1944 roku w Lublinie, a jego za³o¿ycielk¹ by³a
nauczycielka Lidia Krugowa,
ju¿ 21 sierpnia 1944 roku Naczelny Dowódca
Wojska Polskiego gen. Micha³ Rola – ¯ymierski popar³ inicjatywê powstania Towarzystwa i
zaaprobowa³ jego statut,
z inicjatywy PKWN utworzono Tymczasowy
Zarz¹d G³ówny TP¯, którego prezesem zosta³
Stefan Matuszewski, a wiceprezesem gen Marian Spychalski. Dzia³alnoœæ Towarzystwa w tym
okresie ukierunkowana by³a g³ównie na pomoc
i opiekê nad walcz¹cymi ¿o³nierzami i ich rodzinami,
30 lipca 1945 roku w Warszawie odby³a siê I
Krajowa Konferencja Towarzystw i Kó³, na której wybrano Zarz¹d G³ówny TP¯, prezesem zosta³ dotychczasowy preze Stefan Matuszewski.
W latach 1946 – 47 uregulowano prawne podstawy
dzia³alnoœci Towarzystwa. Nast¹pi³ wyraŸny zwrot
w dzia³alnoœci z opiekuñczej na wychowawcz¹.
21 lipca 1950 roku na wspólnym ZjeŸdzie: Towarzystwa Przyjació³ ¯o³nierza, Towarzystwa
Przyjació³ ORMO i Polskiego Zwi¹zku Krótkofalarskiego postanowiono o po³¹czeniu i utworzeniu Ligi Przyjació³ ¯o³nierza, której prezesem
zosta³ ponownie Stefan Matuszewski.
Za najwa¿niejsze zadania TP¯ uznano: organizowanie szkoleñ w zakresie wiedzy wojskowej i technicznej (strzelectwo, motoryzacja, ³¹cznoœæ, terenoznawstwo), rozwijanie szkolenia obronnego (przeciwlotniczego i przeciwchemicznego), popularyzowanie

Sztych przedstawiaj¹cy Œwiebodzice autorstwa Schefflera

Kronika
Liga Obrony Kraju cz.I
(Kronikarskiego zapisu Liga
Obrony Kraju w Œwiebodzicach nie
prowadzi³a, st¹d trudno jest ustaliæ jej pe³n¹ historiê. Na podstawie kilkunastu starych dokumentów i zdjêæ, otrzymanych
od Pana Karola T³uszcza,
któremu sk³adam za to serdeczne podziêkowanie, chcê
przybli¿yæ obraz organizacji, która przez wszystkie
lata powojenne, do dnia dzisiejszego dzia³a na tere-
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je siê od 1950 roku, pocz¹tkowo jako Liga Przyjació³ ¯o³nierza, a nastepnie od roku 1963 jako Liga
Obrony Kraju. W 1963 roku Liga zrzesza³a 16 zak³adów, instytucji i szkó³, ³¹cznie 1123 cz³onków.
Obecnie (rok 1989) LOK w Œwiebodzicach
zrzesza 1984 cz³onków, w tym m³odzie¿y szkolnej
1117 cz³onków. Na terenie miasta dzia³a 17 kó³ strzeleckich, 1 ko³o modelarskie przy „Mera-Refie”, 1
ko³o ³¹cznoœci przy „Predom-Termet”, 2 kluby Oficerów Rezerwy przy „Predom-Termet” i „Mera-Refie”.
Zarz¹d Miejski organizuje corocznie 9 imprez
sportowo-obronnych, o charakterze masowym, z czego dwie dla szkó³ podstawowych. Wyró¿niaj¹c¹ siê
sekcj¹ strzeleck¹ w Œwiebodzicach jest sekcja KORLO przy „Predom-Termet”, która w roku bie¿¹cym
w Zawodach PrzyjaŸni w Soko³owsku zajê³a II miejsce, w rejonowych zawodach strzeleckich w Strzegomiu – I miejsce, w wojewódzkich zawodach strzeleckich KOR w Strzegomiu – I miejsce i w miêdzywojewódzkich zawodach KOR w Legnicy I miejsce
w pojedynku strzeleckim.
Aktualnie dobiegaj¹ koñca prace przy modernizacji strzelnicy do broni ma³okalibrowej (przy ul.
M. Sk³odowskiej-Curie – obok Liceum).Szereg prac
przy niej zosta³o wykonanych w czynie spo³ecznym.
Referat na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarz¹du Miejskiego LOK w Œwiebodzicach.
Dzisiejsze zebranie jest okazj¹ krótkiego podsumowania naszych osi¹gniêæ i pracy w rozwoju
naszej organizacji – Ligi Obrony Kraju w odniesieniu do miasta Œwiebodzice. Bardzo czêsto w perspektywie czasu ulatuj¹ z pamiêci nawet dosyæ powa¿ne
przedsiêwziêcia i osi¹gniêcia realizowane w minionym okresie czasu.
Na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym
w dniu 13 czerwca 1967 roku wybrano Zarz¹d Miejski w sk³adzie 11 osób:

tradycji Ludowego Wojska Polskiego, krzewienie i
upowszechnianie ró¿nego rodzaju sportów obronnych.
- 10 maja 1953 roku w³¹czono do LP¯ Ligê
Morsk¹ i Ligê Lotnicz¹, a prezesem wybrano
gen. Mariana Turskiego,
- w latach 1954 – 55 w³¹czono do LP¯ Powszechn¹ Organizacjê „S³u¿ba Polsce”,
- w 1956 roku pojawi³y siê tendencje roz³amowe
w Lidze, w wyniku których wy³¹czy³ siê z Ligi
pion lotniczy i krótkofalarski,
- III Nadzwyczajny Zjazd Ligi w dniach 26-27
maja 1957 roku zahamowa³ tendencje rozcz³onkowywania siê Ligi i wzmocni³ rangê organów
wybieralnych i spo³eczników,
- 3 marca 1960 roku moc¹ decyzji MON w³¹czono do Ligi ko³a Oficerów Rezerwy przekszta³cone z KOR,
- na IX plenum ZG LP¯ pod has³em „O zadaniach
organizacji w zakresie przygotowywania do
obrony kraju” nowym prezesem zosta³ gen. bryg.
Franciszek Ksiê¿arczyk,
- na IV ZjeŸdzie LP¯-LOK, który odby³ siê 12-13
listopada 1962 r. w Warszawie przyjêto nowy
statut Ligi,
- w 1968 funkcjê prezesa obejmuje gen. bryg.
Zbigniew Szyd³owski,
- w 1978 funkcjê prezesa przyj¹³ gen. dyw. Wac³aw Jagas,
- w paŸdzierniku 1983 roku odby³ siê VIII Zjazd
LOK – nowym prezesem zosta³ gen. dyw. Zygmunt Huszcza,
- 25 listopada 1988 r. odby³ siê IX Zjazd LOK,
- w styczniu 1988 r. podczas VIII plenum ZG LOK
rezygnacjê z³o¿y³ gen. dyw. Zygmunt Huszcza,
nowym prezesem zosta³ gen. broni Tadeusz Tuczapski.
LOK w województwie wa³brzyskim:
W zwi¹zku z podzia³em terytorialnym kraju,
w 1975 roku powstaje województwo wa³brzyskie.
Nastêpuja zmiany organizacyjne w strukturach LOK.
5 grudnia 1975 r. powo³ano Zarz¹d Wojewódzki
LOK w Wa³brzychu. Obj¹³ ona nastêpuj¹ce powiaty:
Wa³brzych
Bystrzyca K³odzka
Dzier¿oniów
K³odzko
Z¹bkowice Œl.
Nowa Ruda
Œwidnica
Strzelin
Jawor
Kamienna Góra
Razem:

- 64 ogniwa
- 50 ogniw
- 41 ogniw
- 67 ogniw
- 65 ogniw
- 38 ogniw
- 86 ogniw
- 11 ogniw
- 15 ogniw
- 4 ogniw
- 441 ogniw

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zbigniew Tokarski z zak³adu „Elmet”
Stefan Niedobitek z zak³adu „Refa”
Jan Uzdrzychowski z zak³adu „Famalen”
Teodor Nowak z Zasadniczej Szko³y Zawodowej
Stanis³aw Kolanko w Fabryki Mebli
Józef Rutecki „ORMO” Œwiebodzice
Janusz Kierul ze Szko³y Podstawowej Nr 4 (obecna SP nr
3 przy ul. Œwidnickiej 13)
8. Walenty Naronowicz ze Szko³y Podstawowej Nr 2
9. Jerzy Martyszewski z zak³adu „Refa”
10. Stanis³aw Mataczyñski z Zarz¹du Miejskiego ZMS
11. Stanis³aw Parylak z Dolnoœl¹skiej Fabryki Zegarów.

3270 cz³onków,
2988 cz³onków,
1507 cz³onków,
2364 cz³onków,
3978 cz³onków,
1352 cz³onków,
5084 cz³onków,
468 cz³onków,
382 cz³onków,
74 cz³onków,
21.467 cz³onków.

Organizacja nasza na terenie Œwiebodzic ma
20 kó³, w tym 9 szkolnych, 8 zak³adowych, 2 wiejskie z poza terenu miasta (w Cierniach i w Mokrzeszowie). Ogó³em liczymy 1231 cz³onków, w tym m³odzie¿y ze szkó³ podstawowych – 340, licealnych i
zawodowych – 260, przy zak³adach pracy – 560 i
na wsi 71, z tego jednak tylko 10% dziewcz¹t.

LOK w Œwiebodzicach:
Dzia³alnoœæ Ligi w Œwiebodzicach kszta³tu-
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Dokument urzêdowy z XVIII wieku

Na terenie miasta dzia³aj¹ 4 sekcje strzeleckie, które powsta³y w roku bie¿¹cycm, a które maj¹
ju¿ za soba du¿e osi¹gniêcia. W sekcjach mamy 240
cz³onków, przewa¿nie dziewcz¹t. Jedn¹ z najlepszych sekcji jest sekcja przy „Famalenie”. Jeœli chodzi o ich rozwój, to tu mo¿na du¿o zawdziêczaæ Radom Zak³adowym i Dyrekcjom zak³adów, które objê³y nad nimi patronat Mamy zorganizowany Klub
Motorowy oraz £¹cznoœci, które nie przejawiaj¹ jednak wiêkszej dzia³alnoœci, a to ze wzglêdu na brak
jakiegokolwiek sprzêtu oraz nadzoru w³adz nadrzêdnych, wytycznych i instruktorów. Perspektywy pracy w tych klubach s¹ ogromne, jest du¿o zainteresowanych t¹ prac¹, mamy na terenie miasta ludzi którzy maj¹ licencje na prowadzenie i obs³ugê radiostacji i trzeba do³o¿yæ wszelkich starañ aby prace ich
o¿ywiæ.
Je¿eli chodzi o pracê Zarz¹du Miejskiego
LOK, to przejawia³a siê ona doœæ szeroko i wszechstronnie, lecz ograniczy³a siê do trzech cz³onków:
Uzdrzychowskiego, Niedobitka i Ruteckiego. Czêœciowo mo¿na tu jeszcze liczyæ na takich cz³onków
jak: Rozwadowski, Martyszewski i Fr¹ckowiak. Zarz¹d nie pracowa³ kolektywnie, gdy¿ wiêkszoœæ
cz³onków Zarz¹du ogranicza³a siê tyklko do uczestnictwa w posiedzeniach, natomiast nie wywi¹zywa³a siê z przydzielonych im zadañ. G³ównym przejawem naszej dzia³alnoœci to sport strzelecki, g³ównie
z KBKSu, ale i ze wszystkich innych rodzajów broni, a ostatnio na szerok¹ skalê z PMK i PW. Zapoznaliœmy te¿ na szerok¹ skalê naszych cz³onków z
granatnikami stosowanymi przez piechotê do niszczenia wroga, wyrzucanymi przez PMK co jest zupe³n¹ nowoœci¹ w naszym uzbrojeniu.

(fotokopia dokumentu na stronie 6)
KOPIA
Przeto okaziciel tego¿ Carl Heinrich Scholz
w nale¿yty sposób z³o¿y³ podanie (proœbê) aby mu
wystawiæ zwyk³y, zgodny z procedur¹ dokument urodzenia, by móg³ wyuczyæ siê rzemios³a wedle woli. I
ja upewniwszy siê po wystarczaj¹cym zasiêgniêciu
wiadomoœci, ¿e rzeczony Carl Heinrich Scholz z
uczciwych rodziców poczêty i zrodzony jest, i ¿e on
zgodnie z opublikowanym na Œl¹sku 16 listopada
1731 roku patentem, zdolny jest do pracy we wszystkich stowarzyszeniach cechowych, cechach i innych
uczciwych stowarzyszeniach.
Jako poœwiadczony i taki przez to i na mocy
tej proœby, dla tego wszelkiego rodzaju stowarzyszeñ
cechowych, cechów i ka¿dego wedle stanu urodzenia, oficjalnie i prywatnie znajduj¹cym siê pod nasz¹
jurysdykcj¹ polecamy powa¿nie niniejszym, ¿e panu
temu wymienionemu w naszym otwartym dokumencie urodzenia nale¿y daæ pe³n¹ wiarê, temu¿ Carlowi
Heinrichowi Scholzowi w pe³ni korzystaæ. W cechach, stowarzyszeniach cechowych i innych uczciwych stowarzyszeniach przyjmowaæ i podejmowaæ
i poza tym we wszystkim okazywaæ dobr¹ wolê ci
którzy bêd¹c pod nasz¹ jurysdykcj¹ okazaæ gotowoœæ
by przez to spe³niæ nasz¹ wolê.
Urzêdowo pod pieczêci¹ naszego ratusza, w³asnorêcznym podpisem.
Wydane – Freiburg pod Ksi¹¿em, 23 paŸdziernika
1773
Burmistrz Kretschmer i Rada
Böhm – Komisarz Policji
W³aœciciele ziemscy.

Stare fotografie

Stacja kolejowa w roku 1908
Na zdjêciu obok: istniej¹cy do dziœ sklep miêsny
przy ul. Kopernika (obok koœcio³a) - tu¿ po wojnie.

Zdj. udostêpni³ Pan Bajalski

„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 oraz dla MBP w Œwiebodzicach.
Kontakt e-mail: adamr@pnet.pl Tel. (kom) 0-602-380-483 Przedruk mo¿liwy po podaniu Ÿród³a
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Dokument ze zbiorów Pana Dominika ¯ebrowskiego,
który dokona³ równie¿ jego t³umaczenia
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