
�WIEBODZICE
Dzieje Miasta Wrzesieñ 1998r

Chronologia dziejów �Pa³acyk Caritasu�
Historia tego miejsca nie jest bardzo stara, ale

interesuj¹ca. W³a�cicielem by³ Robert Seidel � w³a-
�ciciel Browaru i kilku nieruchomo�ci w mie�cie. Jak
wszyscy ludzie bogaci, postawi³ dom modny stylo-
wo. Pa³acyk wybudowano w stylu eklektycznym �
czyli takim, który czerpie ze stylów starych i bardzo
starych � w tym wypadku z gotyku. Wokó³ domu
jest rozleg³y park, który wraz z browarem by³ jedn¹
ca³o�cia do czasu wytyczenia drogi, obecnie wiod¹-
cej wzd³u¿ browaru i cmentarza do szpitala. Na tere-
nie parku znajdowa³
siê staw, który z bie-
giem lat czê�ciowo
wysech³ i zosta³ za-
sypany. Seidlowie
mieli trzy córki.
Dwie z nich wst¹pi-
³y do Zgromadzenia
Sióstr Szkolnych de
Notre Dame. Jest to
o tyle ciekawe, ¿e
Seidlowie byli ewan-
gelikami.

Aby zrozu-
mieæ historiê tego
miejsca � trzeba cof-
n¹æ siê wiele lat wstecz. Robert Seidel by³ wolno-
mularzem � prawdopodobnie cz³onkiem lo¿y Euro-
pa.

Masoni to bardzo tajemniczy ludzie, ale kie-
ruj¹cy siê w ¿yciu zasadami g³êboko moralnymi i
chêci¹ codziennego doskonalenia siê. Skoro g³owa
rodziny by³a masonem, nie pozostawa³o to na pew-
no bez wp³ywu na ca³e ¿ycie rodziny. Byæ mo¿e w³a-

�nie zasady wpajane dzieciom i praktyko-
wane w ¿yciu rodziny stymulowa³y pó�niej-
sze powo³anie zakonne dwóch córek Se-
idlów. W 1899 roku pa³acyk sta³ siê  siedzi-
b¹ Zgromadzenia. Mieszka³a tu w dalszym
ci¹gu pani Seidel, a¿ do swojej �mierci w
1912 roku. W pierwszych latach istnienia
by³o tu sanatorium dla sióstr starych i scho-
rowanych, choæ na wypoczynek przyjmo-

wano ludzi �wieckich. Jako wiano dwóch córek
w³a�cicieli sta³ siê w³asno�ci¹ Zakonu i siostry mu-
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1990
Zgodnie z uchwa³¹  Miejskiej Rady Narodowej nr
51/XI/90 z dnia 27 lutego utworzono O�rodek Po-
mocy Spo³ecznej zatrudniaj¹cy 7 pracowników.
W czerwcu odby³y siê pierwsze demokratyczne wy-
bory w powojennej Polsce. Wybrano 28 radnych.
Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³ Stanis³aw
Szelewa. Burmistrzem Miasta zosta³ pochodz¹cy
spoza  Rady Jan Wysoczañski który jednocze�nie
pe³ni funkcjê Przewodnicz¹cego Zarz¹du Miejskie-
go. W sk³ad Zarz¹du wchodzi 7 osób. Zastêpc¹ Bur-
mistrza Miasta zostaje radny Henryk Sawa.

1991
Pierwszy pochówek na cmentarzu komunalnym przy
ul. Kamiennogórskiej (czerwiec).
Wybudowano ruroci¹g ciep³owniczy z kot³owni Za-
k³adów Metalowych do Osiedla Piastowskiego.
Wyremontowano 1,7 km. ulic oraz 7,1 km. chodni-
ków. Posadzono 446 drzew i 14.880 krzewów.
Oddano do u¿ytku dwie apteki: przy ul. Strzegom-
skiej i Alejach Lipowych.
14 wrze�nia �wiebodzice odwiedzi³ ambasador Au-
strii dr Gerhard Wagner z ma³¿onk¹.
1 listopada uruchomiono stacjê dilersk¹ �Toyota� w
Cierniach.
3 listopada odby³a siê uroczysto�æ pob³ogos³awie-
nia o³tarza i ko�cio³a pod wezwaniem NMP Królo-
wej Polski w Cier-
niach. Obrzêdom
przewodniczy³ ks.
biskup Jan Tyrawa.
6 grudnia Szko³a
Specjalna obcho-
dzi³a swoje 30 le-
cie.
20 grudnia zmar³a
najstarsza miesz-
kanka miasta Stanis³awa Buturla  (101 lat)
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sia³y radziæ sobie same w utrzymaniu obiektu. Dziê-
ki staraniom siostry prowincjonalnej M. Annuncjaty
w 1919 r. za³o¿ono tu szko³ê gospodarcz¹ i ogrodni-
cz¹ dla dziewcz¹t, która istnia³a do wybuchu wojny.
W 1939 roku mia³ tu byæ szpital, ale front przebiega³
daleko i w pa³acyku znalaz³a siê m³odzie¿ niemiec-
ka z wychowawcami. Zakonnice wykwaterowano,
zostawiaj¹c tylko te, które by³y potrzebne do sprz¹-
tania i gotowania. W 1945 roku utworzono tu szpi-
tal, gdzie leczono rannych i powracaj¹cych z obo-
zów.

W pa�dzierniku 1946 roku posiad³o�æ zwró-
cono zakonnicom, które utworzy³y tu Dom Dziec-
ka. Kierowa³a nim siostra Cecylia Turek � wspania-
³y pedagog, osoba uzdolniona artystycznie, wspaniale
maluj¹ca (w kaplicy znajduje siê malowany przez
ni¹ portret za³o¿ycielki Zgromadzenia). W roku 1955
Wojewódzki Wydzia³ O�wiaty we Wroc³awiu zmie-
ni³ dom na Zak³ad Specjalny dla dzieci g³êboko upo-
�ledzonych. Przyjêto w tym czasie 80 ch³opców i

zatrudniono osoby �wieckie.
Miejsce to przez d³ugie lata by³o odgrodzone

od ulicy i �wiata murem i tak naprawdê nikt nie wie-
dzia³ i nie chcia³ widzieæ, co tam siê dzieje, kim s¹
ludzie tam mieszkaj¹cy. P³ynê³y lata, zaczê³o siê
zmieniaæ podej�cie ludzi zdrowych do niepe³no-
sprawnych. Zaczêto mówiæ o integracji i �wiecie dla
wszystkich. Przechodz¹c ko³o piêknego parku za-
uwa¿amy szeroko otwart¹ do niego bramê. Drzwi
do domu te¿ nie s¹ zamkniête. Mo¿e warto wej�æ,
zobaczyæ, poznaæ, nauczyæ siê wra¿liwo�ci?
Na podst. artyku³u pani Ró¿y Stolarczyk (Goniec 7/68)

W numerze 4 �Dziejów Miasta� w �lad za informacj¹ zamiesz-
czon¹ na stronie internetowej Miasta �wiebodzice mylnie pod-
pisano, ¿e jest to pa³acyk Hochbergów.

Czy wiesz ¿e...Czy wiesz ¿e...Czy wiesz ¿e...Czy wiesz ¿e...Czy wiesz ¿e...
Pierwszy powojenny szpital w
mie�cie znajdowa³ siê przy uli-
cy �widnickiej 21

Nad malowniczym prze³omem Pe³cznicy, na
urwistym cyplu skalnym wznosz¹ siê majestatyczne
ruiny budowli wzniesionej w miejscu istniej¹cego
niegdy� s³owiañskiego grodu �WIEBODZIEC.

Obecnie ruiny, bêd¹ce pozosta³o�ci¹ po za-
meczku my�liwskim, nosz¹ nazwê Starego Ksi¹¿a.

� Przystêp doñ okolony  gêstym, g³uchym borem.....
Nagle stajesz nad g³êbokim, przepa�cistym jarem, w dole stru-
mieñ huczy. Boki spadziste nastrzêpione jod³ami; po�rodku jaru
wznosi siê opoka równie odleg³a od obu brzegów, na niej gniaz-

do arystokratyczne grafów Hochbergów, zachowane w ca³o�ci,
zewn¹trz i wewn¹trz. Wejdziesz bram¹ na dziedziniec. Tam
mury ostro³ukami podparte, na kszta³t weroñskich gmachów.

Turystyczny szlak �wiebodzic

Stary Ksi¹¿Stary Ksi¹¿Stary Ksi¹¿Stary Ksi¹¿Stary Ksi¹¿

Widok zamku od strony dziedziñca ok. 1858r (wg. J.Riedena
i F.W. Knippla) Litografia

Brama wej�ciowa - widok z 1904r
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Z jednej strony sam zamek mieszkalny z wie¿¹, z drugiej wie-
¿a wiêzieñ, po³¹czona ze skrzyd³em pierwszym arkadami, a od
czwartej strony ma³y mur tylko nad przepa�ci¹ i widok na jar,
na bory, dalej na wzgórza, dalej na góry Czech. W zamku
wszystko jak 1500 roku
by³o. Ciasne, ale powa¿ne
i ponure komory, wszêdzie
gobeliny, kantorki wyk³a-
dane szylkretem i wenec-
kimi zwierciad³y, ogromne
krzes³a obite robot¹ tkan¹
d³oñmi pañ wieków �red-
nich (...) Pokój sypialny :
szerokie ³o¿e z kotar¹
srebrn¹, okropnie ponuro;
tam znaæ nie kije, ale
ostrza pugina³ów po rêko-
je�æ w serce brali kochan-
kowie. Po korytarzach pe³no obrazów zbla-
k³ych. Blade twarze niewiast i mê¿czyzn, musz¹ one o zmierz-
chu odrywaæ siê od p³ócien i wlec siê po zamku, dopóki kur nie
zapieje. I ujrza³em tam obraz Leopolda cesarza. Siedzi Nie-
miec na tronie, t³oczy stopami nagiego Turka, w g³êbi Minerwa
i sto ustna Fama, lecz nigdzie Sobieskiego nie widaæ. Ju¿ w
XVII wieku znaæ sprawiedliwo�æ umiano wyrz¹dzaæ Pola-
kom. W dali schody i schodki, zawroty i podziemne przechody,
którymi niewidzialnie z zamku do lasu mo¿na uchodziæ. Ze
szczytu wie¿y wiêzieñ, nad kaplic¹, widok ogromny cudnej piêk-
no�ci. Jar stamt¹d, ju¿ szczer¹ otch³ani¹ siê wydaj¹c, ci¹gnie
ciebie, rad by by� rzuci³ siê w jego g³êbiny. Co tylko zajrzysz
okiem, czy lasy, czy wsie, czy góry, czy pola, wszystko do pana
zamku nale¿y. Okr¹g³e ramy z gór sinych opasuj¹ ten obraz.
Widaæ niedaleko za gêstwin¹ nowy zamek Fürstenstein, sta-
wiany w XVIII w., pod³ej architektury w porównaniu z gotyc-
k¹ starego, przeznaczony na mieszkanie cesarza rosyjskiego. I
stoj¹c na szczycie tej wie¿y (...) wpad³em w g³êbok¹, w nie-
skoñczon¹ smêtno�æ. ̄ al mi by³o up³ynionych wieków, ¿al tych
ludzi okutych w ¿elazne zbroje. Oni mieli wysokie pojêcie piêk-
no�ci, na wzór or³ów obierali sobie szczyty na mieszkania.�

Tak opisa³ swoje wra¿enia z wycieczki w
dniu 20 maja 1838 roku do zamku �Stary Ksi¹¿�
Zygmunt Krasiñski, przebywaj¹cy w pobliskim,
modnym w owych czasach kurorcie - Szczawnie
Zdroju.

W 1794 roku Jan Henryk IV Hochberg, w³a-
�ciciel Ksi¹¿a, w celu podniesienia presti¿u rodowej
siedziby, zaanga¿owa³ heskiego architekta i malarza
Christiana Wilhelma Tischbeina do zaprojektowania
i realizacji ksi¹¿añskiego za³o¿enia ogrodowego.
Jednym z elementów za³o¿onego w stylu angielskim
parku by³y stylizowane na gotyckie, nowo wybudo-
wane ruiny zamku. (Prace ukoñczono ju¿ w 1797
roku)  Budowlê, wykonan¹ z kamienia i ceg³y na-
zwano Starym Zamkiem a poniewa¿ rzekome �ru-
iny� posiada³y solidne �ciany, sklepienia oraz oszklo-

ne okna, przyst¹piono do wyposa¿ania wnêtrz, przy
czym czê�æ pomieszczeñ wyposa¿ono w eksponaty
muzealne z ksi¹¿añskich zbiorów i w dniu 20 maja
1799 roku uroczy�cie  udostêpniono je zwiedzaj¹-

cym.
 Romantyczny za-

mek otacza³y z ka¿dej stro-
ny mury obronne. Do wnê-
trza mo¿na by³o dostaæ siê
od strony po³udniowej, po
przebyciu przerzuconego
nad fos¹ mostu zwodzone-
go i przekroczeniu bramy
wjazdowej, strze¿onej z obu
stron przez dwie niewielkie,
okr¹g³e wie¿e stra¿nicze ze
spiczastymi sto¿kowatymi
he³mami. Za bram¹, oddzie-

lony od niej niewielkim dziedziñcem,
znajdowa³ siê g³ówny budynek zamku, do którego
wej�cie obramowano autentycznym, pochodz¹cym
z pocz¹tku XVII wieku pó�norenesansowym porta-
lem. Identyczny portal znajduje siê przy wyj�ciu z
budynku na dziedziniec wewnêtrzny. Oba portale
zamkniête s¹ pó³okr¹g³ym ³ukiem i zdobione s¹ or-
namentem ro�linnym i okuciowym. Wieñczy je pas
fryzowy i belkowanie. Niegdy� nad belkowaniem
znajdowa³ siê trójk¹tny tympanon, ujêty po bokach
sterczynkami.

Wewn¹trz budynku zamkowego znajdowa-
³o siê wiele pomieszczeñ. Na �cianach pierwszego
pomieszczenia, tj. korytarza, urz¹dzono galeriê ob-
razów rodzinnych. Wisia³y tu nie tylko portrety
Hochbergów, lecz tak¿e cz³onków innych rodów,
mniej lub bardziej spowinowaconych z w³a�ciciela-
mi Ksi¹¿a. Z korytarza jedne z drzwi wiod³y do sali
rycerskiej, której sklepienie pomalowano wed³ug

�redniowiecznych wzorów. Uwagê turystów przy-
kuwa³y dwa ¿yrandole wykonane w Z³otoryi w 1572
roku z potê¿nych wieñców jelenich. Podarowane one
zosta³y przez w³a�cicieli pa³acu w Strudze. Obok tego
pomieszczenia znajdowa³a siê ubikacja, której atrak-
cj¹ by³ du¿y stó³ wykonany z czê�ci starej szafy, po-

zdj.1 i 2 Obecny widok zamku
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chodz¹cej z zamku Teichwaldau ko³o �wierzawy, na
którym to stole le¿a³a tarcza podarowana przez hra-
biego Stolberga. W kolejnej komnacie znajdowa³o
siê kilka kredensów, w których eksponowano zbiór
szkie³ i porcelany. Rozmaite puchary, szklanice, chiñ-
ska porcelana, delikatne szk³o weneckie, XVII wiecz-
ne szk³o emaliowane i XVIII wieczne kryszta³y to
tylko niewielka czê�æ licz¹cej ponad 200 okazów
kolekcji. Prezentowano te¿ srebrne ³y¿ki, które mia-
³y byæ wiern¹ kopi¹ tych, które Bolko II �widnicki

podarowa³ rzekomo swym �drogim� mieszczanom
�widnickim. Kolejna sala zamku by³a reprezentacyj-
n¹, pe³n¹ przepychu komnat¹, której �ciany pokryto
wspania³ymi XVIII wiecznymi tapetami i malowi-
d³ami. Niektóre meble, g³ównie krzes³a i ³awy, obite
by³y suknem zdobionym haftem i posiada³y bogato
rze�bione oparcia (motyw ro�linny i figuralny). ¯y-
randol podarowali w³a�ciciele pa³acu w Seitendorf.
Najcenniejszym przedmiotem w tej sali by³ zegar wa-
had³owy, jeden z pierwszych powsta³ych w znanym
norymberskim o�rodku zegarmistrzow-
skim. Posiada³ on kszta³t niewielkiej
toaletki, a wyk³adane srebrem
drzwiczki posiada³y na swojej we-
wnêtrznej stronie namalowan¹
scenê mityczn¹ - Herkulesa chwy-
taj¹cego Mi³o�æ. Kolejna sala zwa-
na by³a sal¹ s¹dow¹. Z sufitu zwi-
sa³y chor¹gwie i sztandary pocho-
dz¹ce z przeprowadzonego w 1800
roku w Starym Ksi¹¿u turnieju ry-
cerskiego, na �cianach za� l�ni³y
miecze i kopie. Wokó³ d³ugiego,
przykrytego zielonym suknem sto³u
znajdowa³o siê siedem krzese³ w
oparciami zdobionymi barwnymi
tkaninami i obiciami. Krzes³a po-
chodzi³y z pa³acu Hochbergów w
Roztoce. Z sal¹ s¹dow¹ s¹siadowa³
pokój sypialny. Centralne miejsce
zajmowa³o podwójne ³o¿e, którego
wysokie oparcie zdobi³ z³ocony herb Hochber-

gów. £ó¿ko, w którym hrabiowska para ponoæ sy-
pia³a, otoczone by³o parawanem z zielonego jedwa-
biu, podarowanym przez hrabinê Hessen Darmstadt,
prababkê ¿ony Jana Henryka VI. Wcze�niej w tym
miejscu sta³o inne ³o¿e, pochodz¹ce z rozebranego
przez Hochbergów pa³acu na Piaskowej Górze, daw-
nej siedziby wygas³ego rodu Mesenau. W sypialni,
w okiennej wnêce znajdowa³o siê jeszcze ma³e biur-
ko oraz umywalka z wisz¹cymi nad ni¹ rêcznikami.

Z sypialni mo¿na by³o wej�æ przez ma³e
ostro³uczne drzwi na krête schody wiod¹ce w górê
do zamkowej zbrojowni. By³a to okr¹g³a komnata
w zamkowej wie¿y. Hochbergowie wystawili w niej
swój zbiór militariów, w�ród których najstarsze eks-
ponaty pochodzi³y ze �redniowiecza. Najcenniejsze
by³y dwie kompletne zbroje. Pierwsza nale¿a³a do
Kunza Hochberga, tego, który w 1509 roku otrzy-
ma³ od króla Czech W³adys³awa Jagielloñczyka za-
mek w Ksi¹¿u , druga za� to rzekomo zbroja jedne-
go z ksi¹¿¹t brzeskich. Prezentowano tak¿e kilka
kolczug, skórzany kaftan, buty rycerskie i kapelu-
sze z wojny 30-letniej, kilka tarcz, w�ród których
dwie XV wieczne posiada³y jeszcze wyra�ny rysu-
nek (na jednej - wizerunek Matki Boskiej), miecze,
halabardy, kopie, �redniowieczne ³uki, kusze z XVI
i XVII wieku (inkrustowane mas¹ per³ow¹ i wypo-
sa¿one w naci¹garki), karabiny, muszkiety, ro¿ki na
proch i wiele innych przedmiotów. Osobliwo�ci¹ tego
pomieszczenia by³o ³ó¿ko polowe Fryderyka Wiel-
kiego, króla Prus w latach 1740-1786. Ze zbrojowni
mo¿na by³o wej�æ na szczyt wie¿y zamkowej, sk¹d
roztacza³a siê wspania³a panorama na prawie ca³e
Sudety i du¿¹ czê�æ Niziny �l¹skiej.

Do ostatniego pokoju, ponoæ naj-
milszego i najprzytulniejszego  na
zamku, mo¿na by³o dostaæ siê
powracaj¹c ze zbrojowni przez
sypialniê. �ciany jego zdobi³y
efektowne tapety z dzianiny. W
szybach dwóch ostro³ucznych
okien widnia³y namalowane
herby Zedlitzów, Schaffgot-
schów, Rybnitzów i innych  ma-
gnackich rodów �l¹skich. W bo-
gatym wyposa¿eniu uwagê zwra-
ca³o biurko inkrustowane  szyl-
kretem i srebrem. W pokoju  znaj-
dowa³ siê jeszcze du¿y stó³ z bla-
tem wy³o¿onym szpatem - mine-
ra³em o doskona³ej ³upliwo�ci.
Na stole sta³y dwa �rednio-
wieczne lichtarze. Obok sto³u
sta³o krzes³o podarowane przez
g³ównego lekarza uzdrowiska w
Szczawnie, doktora Augusta Ze-
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mplina, które pochodzi³o ponoæ z domu znanego ma-
larza £ukasza Granacha. Na �cianach wisia³o siedem
portretów : trzy mêskie oraz cztery ¿eñskie. Te ostat-
nie, wyobra¿aj¹ce  siostry Annê i Dorotê Hochberg
oraz dwie siostry Poitiers, wysz³e za m¹¿ za Hoch-
bergów. Portrety pañ ponoæ d³ugo butwia³y i nisz-
cza³y w ksi¹¿añskim lamusie i dopiero w 1800 roku,
na ¿yczenie przebywaj¹cej w Ksi¹¿u królowej Prus
- Luizy, przeniesiono je do Starego Ksi¹¿a. Niektó-
rzy autorzy podaj¹, ¿e nie wyposa¿enie wnêtrza uczy-
ni³o z tej komnaty najmilszy pokój lecz widok, jaki
roztacza³ siê z jego okien na niepowtarzaln¹ skaln¹
sceneriê pe³cznickiego prze³omu.

Z budynku zamkowego wychodzi³o siê na
dziedziniec wewnêtrzny. Wzd³u¿
zachodnich murów zamku
bieg³ od budynku g³ówne-
go do kaplicy �w. Anny
niezbyt wysoki, sklepio-
ny kru¿ganek, zdobiony
du¿¹ ilo�ci¹ rodzinnych
portretów. Przy drzwiach
kaplicy wisia³ portret
Hochberga, dawnego opata
wroc³awskiego klasztoru �w.
Wincentego. Rzymsko - katolicka ka-
plica, konsekrowana przez proboszcza z Roztoki, po-
siada³a bardzo skromne wyposa¿enie. O³tarz znaj-
dowa³ siê  w po³udniowej czê�ci �wi¹tyni, a jego cen-
tralne miejsce zajmowa³ obraz namalowany przez Ti-
schbeina, przedstawiaj¹cy �w. Annê ucz¹c¹ czytaæ
ma³ego Jezusa. Artysta nada³ podobno �wiêtej rysy
¿ony Jana Henryka VI - Anny Emilii von Anhalt-
Kötchen-Pless. Na o³tarzu roz³o¿ony by³ obrus z wy-
haftowanym inicja³em ksiê¿nej: A.E., za� po obu stro-
nach wisia³y dwie szafki �cienne, w których prze-
chowywano znalezione podczas prac budowlanych
w latach 1794-97 pozosta³o�ci po starszym, �rednio-
wiecznym zamku: groty w³óczni, podkowy, fragmen-
ty naczyñ i liczne ko�ci. Ka¿dego roku 26 lipca, czy-
li w dniu �w. Anny, proboszcz �wiebodzickiej para-
fii �w. Miko³aja odprawia³ w kaplicy mszê �wiêt¹.

Pod kaplic¹ znajdowa³ siê mroczny loch
zamkowy, o którym Zemplin pisze, ¿e pochodzi jesz-

cze ze �redniowiecza i w którym zosta³a znaleziona
du¿a czê�æ ko�ci zgromadzonych w kaplicy. Nie tyl-
ko �ciany, ale tak¿e sklepienie ciemnicy mia³o byæ
�redniowieczne. W³a�ciciele dbali o to, by miejsce
to wywo³ywa³o trwogê: przy mrocznych i wilgot-
nych �cianach znajdowa³y siê bloki skalne i pnie z
przytwierdzonymi ³añcuchami, do których przykute
by³y ludzkie ko�ci ramion i nóg. Oprowadzaj¹cy
go�ci kasztelan ubarwia³ pobyt w lochu niesamowi-
tymi opowie�ciami i legendami. Podobno istnia³a
jeszcze cela dla kobiet - ze sto³em, ³ó¿kiem, zydla-
mi, a nawet lustrem. Z lochu rzekomo wiod³o pod-
ziemne przej�cie do �wiebodzic - pierwszy odcinek,
licz¹cy oko³o 50 kroków pokazywa³ kasztelan zwie-
dzaj¹cym.

Do kaplicy przylega³a jeszcze niewielka wie-
¿a, ni¿sza od wcze�niej opisywanej, a tak¿e okolicz-
nych drzew - klonów i brzóz. Pomimo to widok, jaki
siê z niej roztacza³ na dno doliny i na zamek Ksi¹¿,
by³ wspania³y.

Opuszczaj¹c teren zamku, czê�æ zwiedzaj¹-
cych zatrzymywa³a siê równie¿ na le¿¹cym po dru-
giej stronie fosy prostok¹tnym placu, który przypo-
mina³ o zorganizowanym przez Hochbergów w dniu
20 sierpnia 1800 roku na czê�æ pary królewskiej (Fry-

deryka Wilhelma III i jego ¿ony Luizy) wiel-
kim  turnieju rycerskim, o którym swe-

go czasu by³o bardzo g³o�no w
znacznej czê�ci Europy - ale to

ju¿ inna historia.
Na pocz¹tku II wojny �wia-

towej w³adze hitlerowskie za-
rekwirowa³y ksi¹¿añskie dobra.

Rozpoczêto prace, maj¹ce na
celu zaadaptowanie Ksi¹¿a na jed-

n¹ z kwater Hitlera. Przy okazji nisz-
czono zamek. Nie wiadomo jak w czasach

wojny traktowali Stary Zamek nowi �w³a�ciciele�,
co sta³o siê ze zgromadzonymi tam zbiorami ? Fak-
tem natomiast jest to, ¿e mury Starego Ksi¹¿a prze-
trwa³y II wojnê �wiatow¹ w nienaruszonym stanie.
Bezpo�rednio po zakoñczeniu dzia³añ wojennych w
Ksi¹¿u stacjonowa³a jednostka ¿o³nierzy radzieckich.
W tym te¿ czasie, w lecie 1945 roku, Stary Ksi¹¿
doszczêtnie sp³on¹³.

Do dzi� niewiele zachowa³o siê z dzie³a Ti-
schbeina. Nie ma ju¿ zwodzonego mostu, bramy
wjazdowej i znajduj¹cych siê obok niej wie¿yczek.
�Ruin¹ ruiny� mo¿na nazwaæ pozosta³o�ci g³ówne-
go budynku zamku. Brak w nim stropów, podzia³ów
wewnêtrznych, zburzone s¹ du¿e partie �cian, a z
wie¿y zamkowej osta³y siê drobne fragmenty. Za-
chowa³y siê jednak¿e oba pó�norenesansowe porta-
le, ale niestety ju¿ bez tympanonów i sterczynek.
Tak¿e nic nie zachowa³o siê z ganku biegn¹cego do

Sala rycerska
z ¿yrandolem z wieñców

jelenich wykonanych w Z³otoryi
w 1572 roku.
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kaplicy. Sama kaplica równie¿ przedstawia po¿a³o-
wania godny widok : pozosta³y tylko �ciany i reszt-
ki przykaplicznej wie¿y. Sklepienie lochu zawali³o
siê. Zachowa³o siê natomiast i to w zupe³nie dobrym
stanie 30-metrowej d³ugo�ci �tajemne� przej�cie,
ukryte pod powierzchni¹ ziemi, które wiedzie z lo-
chu poza obrêb zamku. Poniewa¿ biegnie ono wzd³u¿
krawêdzi urwiska (wej�cie z zewn¹trz jest mo¿li-
we), mo¿na podziwiaæ p³yn¹c¹ 100 metrów ni¿ej
rzekê przez kilka ma³ych otworów okiennych. Z bo-
gatego wystroju wnêtrza nie osta³o siê nic, a na pla-
cu turnejowym ro�nie obecnie dorodny las li�ciasty.

Ze wzglêdu na tajemniczy wygl¹d oraz ma-
lownicze miejsce po³o¿enia, z którego roztaczaj¹ siê
wspania³e widoki na w¹wóz Pe³cznicy i majestatycz-
n¹ bry³ê Zamku Ksi¹¿, jest on licznie odwiedzany
przez turystów i spacerowiczów.

Jednak tylko nieliczni odwiedzaj¹cy to miej-
sce, zwracaj¹ uwagê na drzewiast¹ formê bluszczu
pospolitego (Hedera helix) porastaj¹cego zachodni¹
czê�æ murów do wysoko�ci 20 m., przy obwodzie
glównego pnia wynosz¹cym 31 cm.

Ten imponuj¹cy okaz - uznany w 1965 roku
za pomnik przyrody o¿ywionej - w pe³ni zas³uguje
na szczególn¹ uwagê przebywaj¹cych tu osób.

Legenda g³osi, ¿e pod murem zameczku
my�liwskiego m³od¹ sadzonkê bluszcza posadzi³
osobi�cie Jan Henryk VI w roku 1800 z okazji od-
bywaj¹cego siê tu turnieju rycerskiego.
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Warto zobaczyæ

                          W ko�ciele Parafialnym �w. Miko³aja :

                       Chrzcielnica w stylu wczesnego
baroku wykonana  przez mistrza Eberta (�widnica)
w roku 1688. Wymiary: wysoko�æ 130 cm z pokry-

w¹ � 100 cm bez po-
krywy. Wykonana z
piaskowca, z mis¹ i
pokryw¹ cynow¹, w
formie kielicha. Na
kolistej stopie zdo-
bionej p³askorze�-
bionymi li�æmi, wy-
¿ej przewi¹zka w
formie spiralnego
powroza, wy¿ej ro-
dzaj gruszkowatego
nodusa równie¿ zdo-
bionego p³asorze�-
bionymi li�æmi bar-
dziej plastycznymi i
zwijaj¹cymi siê u

nasady czaszy. Czasza pokryta p³askorze�bionymi
li�æmi zakoñczona dwoma p³askimi profilami i pó³-
wa³kiem. Misa i pokrywa cynowe, na pokrywie ga³-
ka i znak �PAX� oraz punca � dwie tarcze z pann¹ i
dzieckiem oraz data �1713� litery �BS� (litery poda-
je siê za H. Dziurl¹) obecnie trudno czytelne.

Wpisana do rejestru zabytków województwa
wa³brzyskiego pod nr 535, nr kartoteki 8 (ikonogra-
fia � Ewa Stepa)

Unikalne zdjêcie panoramy �wiebodzic z pocz¹tku
XX wieku


