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1807
7 lutego zajêli wreszcie Francuzi �widnicê i wszyscy w
okolicy mieli nadziejê na uwolnienie siê od uci¹¿liwo-
�ci tych wojsk, ale nadzieja ta okaza³a siê z³udna. Kor-
pus oblê¿niczy �ci¹gn¹³ wprawdzie po wiêkszej czê�ci
do �widnicy, ale reszta rozlokowanych wojsk pozosta³a
na miejscu i rekwizycje trwa³y nadal. W maju musia³y
�wiebodzice wp³aciæ jednorazowy podatek wojenny w
kwocie 6000 Tlr., nie licz¹c wcze�niej p³aconych ma-
³ych kontrybucji w wysoko�ci 100 do 150 Tlr. Wszyst-
ko to by³o p³acone pomimo, ¿e miasto by³o niezwykle
biedne. Po odej�ciu z koñcem wojny wojsk nieprzyja-
cielskich, miasto by³o ju¿ zad³u¿one na kwotê 28000
Tlr.
9 lipca w Tilsit zosta³ podpisany pokój, ale wojska nie-
przyjacielskie pozosta³y jeszcze bardzo d³ugo w okoli-
cy miasta i �wiêto pokoju by³o tym razem obchodzone
w obecno�ci obcych wojsk. W czasie tej niezbyt d³ugiej
wojny nie brakowa³o w �wiebodzicach drêcz¹cych
mieszkañców sytuacji. Na przyk³ad, 20 stycznia o pierw-
szej godzinie w nocy przyby³ do �wiebodzic francuski
patrol i za¿¹da³ od Magistratu informacji, czy francuski
Aide de Camp (adiutant corpusu) o nazwisku Seron, albo
inny oficer, zatrzyma³ siê w mie�cie i czy nie le¿y tu
gdzie� chory. Natychmiast musieli gospodarze przetrz¹-
sn¹æ wszystkie ober¿e w poszukiwaniu go�cia, jednak
ani Aide de Camp, ani innego oficera któryby siê tu za-
trzyma³, nie znaleziono. Poszukiwañ w ober¿ach doko-
nywali: kowal Schwarzer, rêkawicznicy Otto i Böttger i
szewc Wenzel.
18 stycznia na kwaterach w �wiebodzicach przebywa³o
110 Wirttemberczyków, od 25 do 30 stycznia 400 pie-
churów wirtemberskich, od 10 do 15 lutego 500 strzel-
ców wirtemberskich, od 13 do 14 marca 950 piechurów

- 29 listopada w po³udnie, w budynku przy ul. Sikor-
skiego 7 wybuch³ po¿ar powoduj¹cy znaczne straty, sza-
cowane przez stra¿ po¿arn¹ na kwotê oko³o 50 tys. z³. a
wed³ug w³a�ciciela nie mniej ni¿ 80 tys. z³. Przyczyn¹
po¿aru by³a wadliwa instalacja kominka ogrzewaj¹cego
pomieszczenia..
- W grudniu, w pomieszczeniach budynku przy Osiedlu
Sudeckim 12 rozpoczê³a dzia³alno�æ nowa poradnia dla
osób uzale¿nionych od alkoholu.
- Uchwa³¹ nr XLIV/641/01 Rada Miejska  w dniu 19
grudnia wyrazi³a wolê likwidacji Miejskiego Centrum
Kultury w �wiebodzicach. Likwidacja zakoñczy siê w

dniu 30 czerwca 2002 roku.

Chronologia dziejów

Warto zobaczyæ
w ko�ciele �w. Miko³aja

Dzwonek przy wej�ciu do zakrystii, powieszony na ku-
tym ozdobnym ramieniu. Przestrzeñ miêdzy ramionami
a wspornikowo wygiêtym p³askownikiem wype³niaj¹
trzy kó³ka z³¹czone kwiatem.Wykonany przez niezna-
nego autora w XVIII wieku w
stylu pó�nego baroku. Wy-
miary ramienia 51 x 33 cm.
(Opis ten pochodzi z roku
1983, kiedy to sporz¹dzany
by³ rejestr zabytków woj. wa³-
brzyskiego. W chwili obecnej
dzwonek przy drzwiach za-
krystii ró¿ni siê znacznie od
opisywanego, prawdopodob-
nie jest to inny dzwonek - co
sta³o siê z poprzednim, nie
wiadomo - mo¿e zosta³ prze-
robiony, a szkoda)
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wirtemberskich, 13 maja 2000 Bawarczyków i Saksoñ-
czyków z 80 oficerami.
Od 28 maja do 3 czerwca by³o tu 125 Francuzów, 30
maja 100 rekrutów wirtemberskich, od 31 maja do 2
czerwca 150 Bawarczyków, od 23 lipca do 27 lipca 800
osobowy batalion wirtemberski pod komend¹ Neubor-
na. Od 28 do 31 lipca 800 Wirttemberczyków pod ko-
mend¹ Scharfensteina. Od 31 lipca do 11 sierpnia 300, a
od 12 do 13 sierpnia 400 Bawarczyków z dziesi¹tego
regimentu. 14 sierpnia przebywa³o tu 200 Saksoñczy-
ków, a od 14 do 30 sierpnia 177 piechurów bawarskich.
Od 28 do 29 sierpnia 400 ludzi
z regimentu Taxis, a od 30 do
31 sierpnia 127 kawalerzystów
bez koni. Od 15 do 19 wrze-
�nia 39 francuskich piechurów
ze 103 regimentu; od 19 wrze-
�nia do 22 pa�dziernika 51 ¿o³-
nierzy z tego samego regimen-
tu. Od 22 pa�dziernika do 15
listopada 65 francuskich wol-
ty¿erów z 40 regimentu; od 15
listopada do 6 lipca 1808 roku
przebywa³a z kolei francuska
artyleria.
23 lipca 1807 roku z kwatery
g³ównej nadszed³ rozkaz, aby
przestaæ pobieraæ wy¿ywienie dla ¿o³nierzy z wojsko-
wych magazynów, a obarczyæ kontyngentem miasto. W
�wiebodzicach sta³ w tym czasie batalion egzekucyjny
Neuborna (Wirtemberczycy), który potrzebowa³ codzien-
nie 789 porcji wy¿ywienia normalnych i 56 lekkich (die-
tetycznych). Na ca³odzienn¹ porcjê sk³ada³o siê: 2 funty
chleba, 1 funt miêsa, 1 kwarta piwa, 1/8 kwarty wódki.
Do przygotowania tej ¿ywno�ci musia³y wsie: Lubie-
chów, Szczawno, Struga i Stary Zdrój dostarczaæ zbo¿a
do wypieku chleba. Pe³cznica i Ciernie w tym czasie
same mia³y zakwaterowania.
W sierpniu nale¿a³o wyp³aciæ ¿o³d dla generalicji. Ge-
nera³ dywizji dostawa³ codziennie 40 Tlr i genera³ bry-
gady 25 Tlr. Podoficerowi i zwykli ¿o³nierze otrzymy-
wali dziennie 1 1/2 funta chleba, pó³ funta miêsa, po-
trzebne jarzyny do miêsa, 1 butelkê piwa i na 16 ludzi
jedno �l¹skie wiadro wódki. Mieli natomiast nie dosta-
waæ wina.
W sierpniu z s¹siednich wsi: Ciernie, Pe³cznica, Szczaw-
no i Szczawienko, gdzie rozlokowane by³y regimenty
bawarskiej piechoty pod dowództwem Junga,. którego
kwatera by³a w �wiebodzicach, posy³ano codziennie do
miasta stra¿e. Poniewa¿ nie przynosi³y one ze sob¹ wy-
¿ywienia, obci¹¿one tym obowi¹zkiem miasto te¿ nie
mog³o podo³aæ w tym wzglêdzie, zawarto zatem uk³ad
pomiêdzy gmin¹ a w³a�cicielem ober¿y �Pod Czerwo-
nym Zdrojem� panem Kunischem, na mocy którego ten
przej¹³ wy¿ywienie wart.
Oprócz zakwaterowanych w mie�cie ¿o³nierzy bardzo

czêsto przychodzili do miasta pojedynczy oficerowie,
zostawali tu na kwaterach, z pe³nym wy¿ywieniem na
koszt miasta.
15 listopada przyby³a do miasta i zakwaterowa³a fran-
cuska artyleria z oficerami, 85 zwyk³ymi ¿o³nierzami i
podoficerami z 25 koñmi. Dowodzi³ nimi pu³kownik -
porucznik imieniem Frichard z 3 kapitanami i 2 porucz-
nikami. Sprzêt artyleryjski tych panów wymaga³ bar-
dzo du¿ej naprawy i zaanga¿owano do tego ku�niê woj-
skow¹ i ko³odzieja. Ci za¿¹dali w tym celu od miasta 20
korców wêgla kamiennego i drewna dêbowego lub bu-

kowego w ilo�ci 50 szt.
o grubo�ci takiej, jaka
bêdzie potrzebna do na-
prawy. Magistrat prze-
kaza³ to sztabowi gene-
ra³a i otrzyma³ od pu³-
kownika Marlona za-
pewnienie, ¿e koszty
zwi¹zane z napraw¹, ar-
tyleria pokryje z w³a-
snych funduszy nie ob-
ci¹¿aj¹c tym miasta.
15 lipca umar³ katolicki
arcykap³an Thamm i na
jego miejsce zosta³ po-
wo³any dotychczasowy

wikariusz wy¿szy z G³ogowa pan Józef Klimich, aktu-
alny proboszcz w Rostoce.
W tym roku straci³y �wiebodzice szanowanego wspó³-
obywatela, burmistrza policji Wittwera. W czasie pod-
ró¿y do Wroc³awia dozna³ ona zawa³u serca, co zakoñ-
czy³o siê �mierci¹. Jego posadê zaj¹³ kapitan Schulz,
który w nastêpnym roku obj¹³ tak¿e zarz¹d pocztowy.
Cyrulik Grund z powodu za³amania nerwowego powie-
si³ siê w lesie ko³o Szczawna Zdroju.
1808
8 marca umar³ ewangelicki dzwonnik Prinke, jego miej-
sce zaj¹³ ku�nierz Henryk Pathe.
W lutym francuski marsza³ek Mortier zmieni³ rozkaz
wyp³acania ¿o³du dla oficerów w pieni¹dzach i zobo-
wi¹za³ miasto do �wiadczeñ w naturze w postaci wiktu-
a³ów. Wysoko�æ dziennego �wiadczenia w przeliczeniu
na warto�æ piwa angielskiego by³a nastêpuj¹ca:
genera³ dywizji - 27 Tlr., genera³ brygady - 13 i 1/2 Tlr.,
dowódca brygady - 9 Tlr., adiutant - 4 i 1/3 Tlr.
14 kwietnia przed³o¿y³ Magistrat zestawienie kosztów,
jakie ponosi miasto utrzymuj¹c wojska francuskie. Mie-
siêcznie koszty rozlokowania wynosz¹: oficerów - 465
Tlr., zwyk³ych ¿o³nierzy - 1446 Tlr. 16 gr. Do Wroc³a-
wia przekazano  134 Tlr (¿o³d), na lazarety: we Wroc³a-
wiu -14 Tlr. i w �widnicy - 168 Tlr. 12 gr. Miesiêczne
op³aty (daniny) 75 Tlr. Odszkodowania - 250 Tlr. Op³a-
ty pocztowe - 50 Tlr. Inne op³aty miesiêczne - 500 Tlr.
Suma ogólna 2793 Tlr. 4 gr.
8 lipca  powróci³a tu artyleria, która stacjonowa³a tu w
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1807 roku i rozlokowa³a siê jeszcze na bardzo krótki
czas. W ogóle w �wiebodzicach by³y jeszcze zakwate-
rowane wojska francuskie, których dok³adne wylicze-
nie nie jest mo¿liwe. Tak na przyk³ad w dniu 28 sierp-
nia zakwaterowali siê na jedna noc: 1 pu³kownik, 2 pod-
pu³kowników, 1 major - adiutant, 1 kelner - chirurg, 1
kapiatan, 2 kwatermistrzów, 1 czapnik, 2 poruczników,
1 adiutant, 4 chirurgów, 1 major, 1 artysta, 4 intenden-
tów,  2 trêbaczy, 1 rusznikarz, 1 siodlarz, 1 krawiec, 1
garncarz i 95 ¿o³nierzy z 90 koñmi. Jednocze�nie by³
tez oddzia³ ¿o³nierzy z francuskiego regimentu husarów.
Z tego powodu Ciernie musia³y dostarczyæ dla �wiebo-
dzic 36 pó³korców owsa, 14 cetnarów siana i 2 kopy
s³omy. A¿ wreszcie wojska te opu�ci³y ostatecznie �l¹sk.
W tym roku dokonano obni¿enia monety obiegowej.
1809
Rok 1809 zapisa³ siê w historii równie¿ z powodu og³o-
szenia w dniu 12 lutego edyktu o wprowadzeniu srebr-
nych pieniêdzy.
W tym roku udzieli³ król wszystkim miastom zezwole-
nie na wolny wybór cz³onków magistratu. Przy wpro-
wadzeniu tych nowych zasad w �wiebodzicach wiêk-
szo�ci¹ g³osów wybrano na stanowisko burmistrza mia-
sta dawnego senatora, doktora medycyny Kirnisa; pod-
komorzym zosta³  kowal - ko³o-
dziej pan Kitschman; senatorami
- radcami zostali: szklarz Neu-
mann, ober¿ysta Buchwald, pier-
nikarz Elsner. Wszystkich po-
przednich cz³onków magistratu
odwo³ano, jedynie burmistrz po-
licji - kapitan Schulz pozosta³ na
swoim stanowisku.
10 czerwca Królewski Komisarz
Rady Wojennej Müller ze �wid-
nicy uroczy�cie wprowadzi³ nowo
wybrany magistrat na urz¹d. Kolegium Rady przewod-
niczy³ wówczas kupiec Fryderyk Kramsta, a sekretarzem
by³ chirurg Bernhardt. Poprzedni burmistrz miasta Gro-
fe odszed³ wprawdzie ze stanowiska, pozosta³ jednak w
�wiebodzicach obejmuj¹c posadê sêdziego miejskiego.
Równie¿ odchodz¹cy ze stanowiska podkomorzy Atze
otrzyma³ emeryturê, wyprowadzi³ siê jednak do Schmie-
deberg, gdzie po roku umar³.
W tym roku panowie Kramsta z Creas za³o¿yli fabrykê
p³ótna, która powsta³a pod przewodnictwem Fryderyka
Kramsta, a która przynosi³a du¿y zysk nie tylko dla nich
samych ale równie¿ dla miasta i okolicy. W fabryce za-
trudnionych by³o 1300 tkaczy. Fabryka by³a sukcesyw-
nie rozbudowywana (z Bo¿¹ pomoc¹ bardziej ni¿ za-
mierzano) i bardzo wielu ludzi ze �wiebodzic i oklicy
mia³o z tego �ród³a �rodki do ¿ycia. Jesieni¹ tego roku,
po poprzednim postanowieniu rady i zatwierdzeniu przez
magistrat, tutejsze pastwisko miejskie zosta³o wydzier-
¿awione dla  szeregu ró¿nych dzier¿awców, którzy prze-
wa¿nie zamienili je na pola uprawne. Pieni¹dze uzyska-

ne z dzier¿awy pos³u¿y³y miastu na sp³aty d³ugu wojen-
nego.
Tak¿e tutejsza fosa miejska (w³a�ciwie zasypana i two-
rz¹ca wa³ ziemny) zosta³a oddana w dzier¿awê wieczy-
st¹. Jednak kilka miesiêcy pó�niej dzier¿awa ta zosta³a
zamieniona na sprzeda¿. Ten ca³y wa³, a¿ do strzelnicy,
zosta³ podzielony teraz na cztery czê�ci i 2 pierwsze (od
strony strzelnicy) naby³ kupiec Friese, trzeci¹ kupiec
Lannte. Czwart¹ czê�æ kupi³ chirurg Bernhardt, który
pó�niej odkupi³ równie¿ trzeci¹ czê�æ. Nowi w³a�cicie-
le zrównali wa³ i zamienili go w pola uprawne.
W tym roku bieg Lubiechowskiego Strumienia by³ re-
gulowany. Na ca³ej powierzchni miejskich ³¹k likwido-
wano liczne zakola, przekopuj¹c koryto w linii prostej,
wykszta³caj¹c tym samym nowy bieg strumienia. Czê-
�ci starego koryta wykorzystano do odbierania nadmia-
ru wody, poniewa¿ ju¿ przy �rednim stanie wód, nastê-
powa³y czêste wylewy.
1810
Tutejszy ko�ció³ katolicki, który od czasu po¿aru stal w
ruinie, by³ wykorzystywany dotychczas jako kaplica w
czê�ci ocala³ego prezbiterium. Dziêki staraniom tutej-
szego proboszcza, podjêto w tym roku trud jego odbu-
dowy. Zakoñczenie tej budowy nast¹pi³o dopiero w 1811

roku. Poniewa¿ w tym cza-
sie odbywa³a siê sekularyza-
cja maj¹tków ko�cielnych,
wykorzystano t¹ sposobno�æ
aby wyposa¿yæ ko�ció³ w ak-
cesoria z likwidowanych
klasztorów. Po usilnych sta-
raniach proboszcz Klimich
za³atwi³ z likwidowanego
klasztoru ¿eñskiego w Strze-
gomiu organy i o³tarze bocz-
ne. O³tarz g³ówny natomiast

odkupiono od ewangelickiej gminy w Strzegomiu, któ-
ra otrzyma³a go do u¿ytku z dawnego ko�cio³a klasztor-
nego karmelitów.
W lipcu umar³a królowa Luisa. Co prawda nakazana by³a
ogólna  ¿a³oba narodowa, ale i bez tego nakazu ca³y kraj
szczerze siê smuci³ z utraty tej doskona³ej królowej.
W listopadzie tego roku wydano edykt wprowadzaj¹cy
powszechny podatek przemys³owy, który likwidowa³
wszystkie dotychczasowe przewileje, przez co tak¿e tu-
tejsze dochody miejskie uleg³y znacznemu uszczuple-
niu.
1811
Zakoñczono budowê katolickiego ko�cio³a, na wie¿y
zamontowano kulê i uroczy�cie go konsekrowano.
W tym roku podjêto próbê powszechnego o�wietlenia
ulic w �wiebodzicach, jednak z braku odpowiednich
funduszy nie zrealizowano ca³kowicie tego zamiaru.
Wówczas to ukaza³ siê wierszowany paszkwil na ten te-
mat.
�Jak �wiebodzice jeszcze by³y bogate,
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to by³o wszêdzie ciemno.
Teraz, kiedy wszystkie ulice latarniami siê obwiesza,
ka¿dy mieszczanin, tak¿e noc¹ mo¿e swoj¹ biedê ogl¹-
daæ.�
W tym roku po raz drugi dokonano obni¿ki monety obie-
gowej. Dotychczas jeden pruski talar mia³ zabezpiecze-
nie 1 RTlr. i 15 Sgr monety obiegowej (z³ym pieni¹-
dzem nazywanej), teraz za�  warto�æ ta spad³a a¿ do 52
i pó³ Sgr.

Widokówki przedstawiaj¹ce ul. ¯eromskiego i Plac Legio-
nów Polskich w pierwszych latach XX wieku pochodz¹ ze
zbiorów Pana E. Ha³dasia

�Zaraza�

Pani Krystyna Paj¹kowa, autorka ksi¹¿ki
�Ucieczka od zapachu �wiec�, w trakcie wywiadu jaki
przeprowadzi³y z ni¹ uczennice Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego w �wiebodzicach potwierdzi³a fakt epidemii ty-

S³owniczek do �Kroniki�
(Rodzaje wojsk wystêpuj¹cych w zapisach kronikarskich )

Dragoni - jazda konna wyszkolona do walki w szyku
pieszym, uzbrojona w rapiery, pó�niej w karabiny z ba-
gnetem (XVII-XVIII w.)
Grenadierzy - w XVII w. piechurzy wyspecjalizowani
w rzucaniu granatami rêcznymi, w XVIII w. oddzia³y
wyborowe przeznaczone do ataków na bagnety.

Huzarzy - narodowy typ
lekkiej jazdy wêgierskiej w
XVI - XVIII w.
Kawaleria - jazda, konni-
ca - wojsko walcz¹ce kon-
no, jeden z podstawowych
rodzajów wojska od cza-
sów najdawniejszych do
XX w.
Muszkieterowie - w XVI
- XVII w. zawodowi, wy-
soko op³acani strzelcy pie-

choty uzbrojeni w muszkiet i rapier.
Pandurzy - w XVI - XVIII w. nieregularne formacje
piechoty tworzone do walki w terenie górskim, niezdy-
scyplinowane, by³y postrachem ludno�ci.
Rajtaria - jazda �redniozbrojna (od XVI w.) wyposa¿o-
na w pistolety, prowadzi³a walkê metod¹ karakolu - ko-
lejne szeregi podje¿d¿a³y do nieprzyjaciela, oddawa³y
strza³ i wycofywa³y siê do ty³u.
Szwole¿erowie - lekkokonni - nazwa lekkiej kawalerii
we Francji, Austrii i Polsce.
Wolty¿erzy - w XIX w. strzelcy wyborowi piechoty

wprowadzeni do wojska przez Francuzów.

Huzar

fusu w roku 1945 i uzupe³ni³a niektóre fakty. Relacja ta
zosta³a zawarta w albumie ��wiebodzice�, wykonanym
na konkurs �Wiedzy o Ziemi Naszej� przez uczennice
Szko³y Podstawowej nr 4  im. Janusza Korczaka: Ma³-
gorzatê Dmitruk, Joannê Jeziorowsk¹ i Magdalenê Okra-
jek. Niestety, brak jest daty udzielenia wywiadu.
�Wed³ug obliczeñ jakie wtedy zrobili�my zmar³o w �wie-
bodzicach na tyfus kilka tysiêcy ludzi. Wiem, w którym
miejscu by³y robione zbiorowe mogi³y, bo przy takiej
liczbie umieraj¹cych nie mo¿na by³o inaczej. Wzd³u¿
g³ównej ulicy, a¿ do koñca parkanu by³y kopane do³y,
tam zwo¿ono zmar³ych platformami, i tam ich chowa-
no. Ludzie umierali dlatego, ¿e nie by³o fizycznej mo¿-
liwo�ci, ¿eby piêciu tysi¹com ludzi mo¿na by³o naraz
daæ kroplówki. Nie by³o po temu narzêdzi. Umierali
przede wszystkim ci, którzy byli najbardziej wyg³odze-
ni. Gdy epidemia siê nasili³a i wiadome by³o, ¿e ludzie
nie bêd¹ wpuszczani do miasta, czê�æ pracuj¹cych w szpi-
talu Niemców uciek³a. To by³o dla nas du¿e prze¿ycie,
jednak nie zostali�my bez opieki lekarskiej. W Ksi¹¿u
stacjonowa³o dowództwo 4 Armii. Oni mieli du¿o swo-
ich rannych ¿o³nierzy, ale mogli�my zawsze liczyæ na
ich pomoc, na pomoc ich specjalistów. Nie by³o domu,
w którym by kto� nie umar³. Nie wiem czy by³a jaka�
rodzina niemiecka, w której by kto� nie umar³ na tyfus.
By³a taka ulica na przeciw Pe³cznicy, za Fabryk¹ Cze-
kolady, gdzie ludzie tak umierali, ¿e jak rano wóz zbie-
raj¹cy trupy przejecha³, to zaczym dojecha³ do koñca
ulicy zmar³o ju¿ tylu, ¿e móg³by zaczynaæ zbieraæ trupy
od nowa�.

Epidemia tyfusu zosta³a opisana w numerach 20-21 z 1999r.

Powojenne dni �wiebodzic
Po zajêciu miasta wojska radzieckie zakwaterowa³y siê
przy ulicach: Aleje Lipowe, Pstrowskiego, Duboisa,
Wolno�ci. Stacjonowa³o tu 17 tysiêcy ¿o³nierzy. Zajête
przez jednostki wojskowe ulice by³y zamkniête dla ru-
chu cywilnego. Dowództwo 4 Armii stacjonowa³o w
zamku �Ksi¹¿�, natomiast radziecka Komendantura Mia-
sta - w sk³ad której wchodzili m.in.: kpt. Siemaszko,
mjr. Gorin, mjr. Trietiakow, p³k. Famieckij, p³k. Mio-
dowyj, mjr. Skorynki -  mie�ci³a siê przy ulicy Kolejo-
wej 9.
Stosunki miêdzy osiad³¹ w mie�cie ludno�ci¹ polsk¹ a
¿o³nierzami radzieckimi uk³ada³y siê dobrze, a nawet
serdecznie. Organozowane by³y spotkania towarzyskie
- najczê�ciej w Sali �Propagandy� przy ul. Sienkiewi-
cza*. Odbywa³y siê te¿ towarzyskie mecze pi³ki no¿nej,
np. dru¿yna Amatorskiego Klubu Sportowego - druzy-
na radziecka.
Zdarza³y siê czasem wszczête przez pijanych ¿o³nierzy
burdy uliczne, ale by³y one szybko i energicznie likwi-
dowane przez w³adze wojskowe. O bezwzglêdno�ci ra-
dzieckich w³adz wojskowych w karaniu niesubordyno-
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wanych ¿o³nierzy mówi³, nie¿yj¹cy ju¿ ksi¹dz kanonik
W³adys³aw Lorek
�W³adze surowo kara³y ka¿de naruszenie porz¹dku. By³
taki wypadek w Mokrzeszowie, ¿e na miejsce przestêp-
stwa przyjecha³ wojskowy s¹d radziecki. ¯o³nierze zo-
stali skazani na karê �mierci za spalenie stogu ze zbo-
¿em. Rozstrzelani zostali na miejscu i cia³a zosta³y wrzu-
cone od razu do tego p³on¹cego stogu�.
W miarê nap³ywu do miasta Polaków, w miarê organi-
zowania przez nich polskiej administracji i w³adzy, ko-
mendantura przekazywa³a wszystkie sprawy i dzia³ania,
zwi¹zane z tworzeniem tu polskiej pañstwowo�ci. Ostat-
nie oddzia³y radzieckie opuszcza³y �wiebodzice w 1948
roku.
Relacja ta zosta³a zawarta w albumie ��wiebodzice�,
wykonanym na konkurs �Wiedzy o Ziemi Naszej� przez
uczennice Szko³y Podstawowej nr 4  im. Janusza Kor-
czaka: Ma³gorzatê Dmitruk, Joannê Jeziorowsk¹ i Mag-
dalenê Okrajek.

* budynek dzi� nie istniej¹cy, spali³ siê w roku 1971 lub
72 ju¿ jako magazyn wyrobów gotowych Zak³adów Prze-
mys³u Odzie¿owego �Rafio�. Przed po¿arem, mia³ byæ
przejêty przez miasto i po remoncie s³u¿yæ jako �Dom
Kultury�.

Tajemniczy zgon na stacji (Gazeta Robotnicza 3 stycz-
nia)
Na stacji PKP w �wiebodzicach w dniu 22 grudnia o
godz. 18.30 ujawniono w ubikacji dworcowej zw³oki
mê¿czyzny. Okaza³ siê nim na podstawie znalezionych
przy denacie dokumentów Wiktor Lipski z Wa³brzycha
(ul. Sienkiewicza 5 m 3). Wiktor Lipski doje¿d¿a³ do
pracy do �wiebodzic gdzie zatrudniony by³ przy remon-
cie browaru. Tajemnicze okoliczno�ci zgonu Lipskiego
s¹ przedmiotem �ledztwa prowadzonego przez Proku-
raturê Powiatow¹ w �widnicy.
Z sali s¹dowej (Gazeta Robotnicza 19 marca)
Na 2,5 roku wiêzienia skazany zosta³ Henryk Oleszko
ze �wiebodzic za to, ¿e w stanie nietrze�wym uderzy³ w
g³owê no¿em Kazimierza K. Mia³o to miejsce w restau-
racji �Oaza� w �wiebodzicach.
(Gazeta Robotnicza 12 czerwca)
W �wiebodzicach I sekretarzem Komitetu Miejskiego
PZPR zosta³ ponownie tow. Jan Budek, a sekretarzami
KM tow. tow. Witold Sendek, Eugeniusz Siwek i Ry-
szard Warzecha.

Rozbudowa �Refy� (Gazeta Robotnicza 19 czerwca)
Zak³ady �REFA� w �wiebodzicach zostan¹ powa¿nie
rozbudowane. Nowe hale produkcyjne, stan¹ w pobli¿u
istniej¹cych zabudowañ zak³adu, w trójk¹cie ulic: Strze-
gomskiej, Hanki Sawickiej i Krótkiej. W zwi¹zku z tym
przekwaterowano do nowych mieszkañ 15 lokatorów ze
starych domów stoj¹cych na parceli przeznaczonej pod
zabudowê hal fabrycznych. Stare domy przeznaczono
do rozbiórki.
�M³oda Gwardia� w obliczu zmian (Gazeta Robotni-
cza 26 czerwca)
1 lipca br. Spó³dzielnia Pracy im. �M³odej Gwardii� w
�wiebodzicach przejdzie pod zarz¹d Zwi¹zku Inwali-
dów. Z tej okazji odbêdzie siê walne zgromadzenie spó³-
dzielców, na którym podjêta zostanie odpowiednia
uchwa³a. Przej�cie spó³dzielni bêdzie mia³o wp³yw na
dalszy rozwój i rozszerzenie dotychczasowego asorty-
mentu produkowanych wyrobów. Rzecz¹ najwa¿niejsz¹
dla spó³dzielców jest to, ¿e s¹ wyra�ne nadzieje na bu-
dowê nowego obiektu produkcyjnego. Stanie on przy
ul. Strzegomskiej. Obecnie spó³dzielnia gnie�dzi siê w
ciasnych pomieszczeniach  mieszkalnych starej oficy-
ny, zarz¹d spó³dzielni urzêduje w parterowym domku
robotniczym.
Na bakier z BHP (Gazeta Robotnicza 4 lipca)
Jeleniogórskie Przedsiêbiorstwo Budownictwa Miejskie-
go � generalny wykonawca robót budowlanych na osie-
dlu �Przodowników Pracy� w �wiebodzicach, nie przy-
wi¹zuje zbytniej
uwagi do spraw
bhp. Przyk³adem
mo¿e byæ wypa-
dek, jaki wyda-
rzy³ siê na budo-
wie w dniu 25
czerwca br. Wy-
wrotka za³ado-
wana betonem,
ustawiona nad
wykopem, mia³a
opró¿niæ zawar-
to�æ wprost do
wykopu, gdzie
zak³ada siê ³awy
fundamentowe.
Na wskutek z³ego zabezpieczenia brzegu urwiska, zie-
mia obsunê³a siê spod kó³ samochodu i ciê¿arówka gwa³-
townie siê przechyli³a. Na szczê�cie robotnicy zd¹¿yli
uskoczyæ w bok. Jak nam o�wiadczy³ kierowca wywrot-
ki, Józef Pu¿yñski z WPB nr 1, nie pierwszy to tego
rodzaju wypadek na budowie.
Nowa GRN w �wiebodzicach (Gazeta Robotnicza 25
lipca)
W wyniku przeprowadzonych ostatnio zmian admini-
stracyjnych w powiecie �widnickim  utworzona zosta³a
nowa Gminna Rada Narodowa w �wiebodzicach w miej-
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sce GRN w Cierniach. Obejmuje ona wsie Mokrzeszów,
Ciernie, Olszany, Modlêcin i Grochotów. Siedziba biu-
ra Prezydium bêdzie siê mie�ci³a w �wiebodzicach przy
ul. Browarnej 1.
Fabryka Domów (Gazeta Robotnicza 27 pa�dziernika)
Zak³ad Prefabrykacji Betonu w �wiebodzicach nale¿¹-
cy do Jeleniogórskiego Przedsiêbiorstwa Budownictwa
Miejskiego rozbudowuje siê. Wybudowano ju¿ dwie hale
do produkcji elementów wielkop³ytowych o ciê¿arze do
3 ton oraz p³yt gipsowych typu �Pro-monta� na licencji
austriackiej, przeznaczonych na �cianki dzia³owe miesz-
kañ. Maszyny dostarczy³a Austria. Kompletowane s¹
równie¿ pozosta³e urz¹dzenia krajowe. Przewiduje siê,
¿e produkcja p³yt ruszy w III kwartale br. ...

��wiebodzice - Dzieje Miasta� - Adam Rubnikowicz
Korekta: Robert Sysa
Stale wspó³pracuj¹: Boles³aw Kwiatkowski, Edward Ha³da�, Daniel Wojtucki.
Podziêkowania dla wszystkich, którzy udostêpnili swoje zbiory oraz dla MBP w �wiebodzicach.
Kontakt e-mail: adamr@pnet.pl    Tel. (kom) 0-602-380-483     Przedruk mo¿liwy po podaniu �ród³a

Jan Henryk XV Hochberg ksi¹¿ê von Pless

(1861 � 1938)
Hrabia Rzeszy i baron na Ksi¹¿u, w³a�ciciel dóbr psz-
czyñskich w l. 1907-1937. Urodzony w Pszczynie w
1861 r. Otrzyma³ staranne uniwersyteckie wykszta³ce-
nie, a po s³u¿bie w cesarskiej armii podj¹³ pracê w dy-
plomacji niemieckiej; wtedy te¿ o¿eni³ siê z piêkn¹ An-
gielk¹ Daisy. W 1892 zamieszka³ na sta³e w rodowej
rezydencji w Ksi¹¿u. Odbywa³ tak¿e z ¿on¹ liczne pod-
ró¿e po Europie, Afryce, Azji i Ameryce. Czêsto polo-
wa³ w lasach pszczyñskich z cesarzem Wilhelmem II.
Po �mierci ojca w 1907 r. przej¹³ jeden z najwiêkszych
maj¹tków w Niemczech - dobra pszczyñskie i wa³brzy-
skie. Maj¹tek ten systematycznie zad³u¿a³ wskutek roz-
rzutnego trybu ¿ycia jego rodziny, utrzymywania 200-
osobowego dworu oraz wystawnych przedsiêwziêæ. Nie-
mniej w l. 1914-1924 dokona³ wielu inwestycji prze-
mys³owych na Górnym �l¹sku (budowa 5 kopalñ i ko-
lonii urzêdniczo-robotniczych).

Po 1918 r. by³ zwolennikiem tzw. wolnego pañstwa �l¹-
skiego, wspieraj¹c miejscowe ruchy separatystyczne i
wystêpuj¹c przeciw polskiemu ruchowi niepodleg³o�cio-
wemu. W 1922 r. w obawie przed wyw³aszczeniem dóbr
pszczyñskich przyj¹³ obywatelstwo polskie, mieszkaj¹c
jednak w Niemczech. Dopiero w 1936 r., wobec naci-
sków wierzycieli opu�ci³ Niemcy i przyby³ do Pszczy-
ny. Doprowadzi³ do ugody z wojewod¹ �l¹skim Micha-
³em Gra¿yñskim i pañstwem polskim, podpisuj¹ w 1937
r. uk³ad o zrzeczeniu siê przywileju górniczego na ziemi
pszczyñskiej oraz uk³ad podatkowy. Na mocy tego ostat-
niego pañstwo polskie przejê³o 56% jego dóbr (g³ównie
lasy pszczyñskie).
Zmar³ w Pary¿u w 1938 r. , a pochowany zosta³ w Parku
Zamkowym w Pszczynie.

Maria Teresa Cornwallis-West

� zwana Daisy (stokrotka)

(1873 � 1943)
Ksiê¿na pszczyñska, ¿ona Jana Henryka XV Hochberga
von Pless. Angielka, blisko zwi¹zana z dworem króla
Edwarda VII i Jerzego V, spokrewniona z najwiêkszymi
domami arystokratycznymi Wielkiej Brytanii. Jej brat,
Jerzy by³ ojczymem Winstona Churchilla. Jako jedna z
najpiêkniejszych dam Europy, po�lubi³a w 1891 r. ksiê-
cia pszczyñskiego Jana Henryka XV, który pracowa³
wówczas w Londynie w niemieckiej placówce dyplo-
matycznej. Przed I wojn¹ �wiatow¹ pañstwo Pless pro-
wadzili wystawne ¿ycie, dziel¹c czas miêdzy wype³nio-
nymi balami, wizytami i polowaniami pobytami w An-
glii, Wiedniu, Cannes, czy Monte Carlo, a egzotyczny-
mi podró¿ami do Afryki i jachtingiem. Daisy by³a pa-
cyfistk¹. W czasie I wojny �wiatowej wysy³a³a drama-
tyczne apele do rz¹dów o ludzkie traktowanie jeñców
wojennych; podjê³a te¿ pracê w poci¹gach sanitarnych
na froncie serbskim, francuskim i austriackim.
Po wojnie rozwiod³a siê z mê¿em, który powtórnie o¿e-
ni³ siê z m³od¹ arystokratk¹ hiszpañsk¹ Klotyld¹ Silva
y Candanamo. Po zajêciu Ksi¹¿a przez hitlerowców za-
mieszka³a w willi parkowej Zamku Wa³brzych, gdzie w
zupe³nym osamotnieniu dokona³a ¿ywota. By³a matk¹
Jana, który przej¹³ maj¹tek pszczyñski, Aleksandra, który
przeszed³ na katolicyzm i wykazuj¹c ogromne sympatie
propolskie dzia³a³ podczas II wojny �wiatowej w oto-
czeniu gen. Sikorskiego, oraz Bolka, który zmar³ przed-
wcze�nie w podejrzanych okoliczno�ciach.

* O losach tej rodziny opowiada film Filipa Bajona  �Ma-
gnat�

¯yciorysy*


