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WSTĘP 
 
Stan rycerski odegrał znaczącą rolę w dziejach dawnych Świe-
bodzic. Wielu badaczy uważa, że powstanie naszego miasta 
powinno łączyć się dzisiaj z napływem na te tereny osadników 
i rycerzy, którzy szukając lepszych warunków życia i możli-
wości szybkiego wzbogacenia się, bardzo chętnie osiedlali się 
tutaj już w XIII stuleciu. Oczywiście zachętę dla nich stanowili 
sami książęta piastowscy, którzy w wyniku licznych przywile-
jów (immunitetów) zachęcali przybyszów z Europy Zachodniej 
(głównie Niemców) do kolonizacji wciąż „dziewiczych” i nie-
zagospodarowanych dotąd ziem Dolnego Śląska.  
   Rycerze, którzy od XIII wieku zaczęli pojawiać się na tych 
terenach, mogli liczyć nie tylko na liczne nadania ziemskie i 
większą rangę społeczną, ale też wielu z nich wiązało się z 
dworami panujących tutaj książąt. Mogli oni przez to zyskać 
intratne stanowiska i urzędy. Wprawdzie napływ obcego rycer-
stwa i osadników wpłynął bardzo korzystnie na postęp cywili-
zacyjny dolnośląskiej krainy, stwarzał on jednak duże zagroże-
nie dla rdzennej ludności tych ziem. Powodowało to powolne 
wypieranie żywiołu polskiego przez niemiecki, zarówno ze 
śląskich miast jak i z książęcych dworów.  W krótkim czasie – 
pisze E. Maćkowska - członkowie nowych rodów zdominowali 
książęce dwory, na których zapanowała niemiecka kultura ry-
cerska, niemieckie obyczaje i niemiecki język. Miejscowi ryce-
rze, chcąc nadal aktywnie uczestniczyć w życiu dworu, musieli 
upodobnić się do obcych przybyszów, stąd też przyjmowali jako 
własne przynoszone przez nich wzorce kulturowe, imiona oraz 
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język (…) Wielu historyków polskich zawsze dziwiło to, że ak-
tywna w sprawie zjednoczenia Polski rola polityczna książąt 
śląskich uległa nagłemu załamaniu. Śląsk, który jeszcze w 
pierwszych latach XIV w. pretendował do roli ośrodka odbu-
dowanego Królestwa, kilka lat później rozpadł się błyskawicz-
nie na drobne dzielnice i poddał czeskiemu zwierzchnictwu. 
Sytuacja ta tkwiła jak się wydaje w postawie napływowego 
rycerstwa. Popierało ono wielkie plany polskich książąt, dopó-
ki widziało realne szanse ich realizacji. Gdy niespodziewanie 
nadszedł dla nich czas klęski, środowisko to było gotowe rów-
nie gorąco popierać nowe podziały dzielnicowe - dostrzegając 
w nich najlepszą perspektywę dla swoich aspiracji życiowych.1  
   Momentem zwrotnym w historii Dolnego Śląska okazał się 
wyniszczający najazd tatarski z 1241 r. i klęska rycerstwa pol-
skiego w bitwie pod Legnicą. Dzielnica śląska została wten-
czas nie tylko mocno wyludniona, ale też zaprzepaszczono 
szansę na zjednoczenie Polski pod berłem Piastów śląskich. Ta 
sytuacja zrodziła szansę dla nowych rycerzy z Europy Zachod-
niej, którzy wabieni możliwością kariery i awansu, bardzo 
chętnie garnęli się na służbę u tutejszych władców (Bolesława 
II Rogatki, Henryka IV Probusa i innych). W taki właśnie spo-
sób pojawili się w Świebodzicach m.in. dwaj legendarni ryce-
rze Merboto i Peczko de Czeteros, których dokumenty histo-
ryczne wymieniają pod 1242 r. 
   Po przejściu księstwa świdnicko-jaworskiego pod panowanie 
królów czeskich (1392 r.), zaczęli napływać w te okolice „nowi 
rycerze”, pochodzący z ziem Korony Czeskiej, co w znacznym 
stopniu wpłynęło na zróżnicowanie stanu rycerskiego na dol-
nośląskiej ziemi (przykład zarządców zamku Książ: Benesza 
Chustnika i Janka z Chocienic). Wtedy też zaczęła kształtować 
się nowa warstwa rycerstwa śląskiego, którą z czasem zaczęto 
nazywać „szlachtą”. 

                                                           
1 E. Maćkowska: Śląskie rody rycerskie i szlacheckie (w: 
www.powiatgora.pl). 
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   Co dzisiaj zostało po dawnych przedstawicielach stanu rycer-
skiego w tych okolicach? Na pewno kilka ciekawych zabytków 
architektury, dawne nazewnictwo tych okolic, stare dokumenty 
i kroniki oraz bogata i ciekawa historia, o czym Czytelnik bę-
dzie mógł się przekonać po przeczytaniu tej książki. Życzę 
przyjemnej i pożytecznej lektury.   

 

                                                                                  
                                           Autor 
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Pieczęć komesa Imbrama pochodząca z początku XIII 
wieku. Jest obecnie uważana za jedną z najstarszych 

zachowanych pieczęci rycerskich na ziemiach pol-
skich. 
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I 
 
   Świebodzice pojawiły się na widowni dziejowej w począt-
kach XIII stulecia. Z tego też okresu pochodzą pierwsze 
wzmianki i dokumenty dotyczące bezpośrednio spraw naszego 
miasta i jego najbliższych okolic. Dzięki tym informacjom mo-
żemy dziś dojść do wniosku, iż pierwszą znaczącą rodziną ry-
cerską, która miała duży wpływ na rozwój tutejszych osad był 
stary ród Panów z Pożarzyska (niem. Hohenposeritz), których 
przedstawiciele w XII i XIII wieku wiedli prym wśród naj-
większych dostojników tych okolic. Oczywiście wśród nich 
wyróżniał się rycerz Imbram Gniewomirowic , zaliczany do 
bliskich doradców i współpracowników monarchów śląskich: 
Bolesława I Wysokiego (1163-1201) oraz jego syna Henryka I 
Brodatego (1201-1238). 
   Data urodzin Imbrama nie jest dziś znana. Można się tylko 
domyślać, iż przyszedł on na świat około 1170 roku.2 Wiado-
mo natomiast, że wywodził się ze staropolskiego rodu Iliko-
wiców (nazywanych też Strzegomiami), którego protoplastą 

                                                           
2 Taką datę narodzin Imbrama przyjął w swoich średniowiecznych roczni-
kach nasz najwybitniejszych kronikarz -Jan Długosz. 
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był legendarny Ilik (Eliasz), rycerz z otoczenia księcia Bole-
sława Wysokiego. Około 1175 r. Eliasz oraz jego syn Gnie-
womir otrzymali z nadania tegoż władcy3 porośnięty lasami 
duży obszar ziemi rozpościerający się pomiędzy rzekami By-
strzycą i Strzegomką. Tutaj też zbudowali swoją główną wa-
rownię  rycerską – dwór w Pożarzysku4 i ufundowali w nim 
niewielki kościół. Dysponując odpowiednimi środkami mate-
rialnymi, ród  Ilikowiców przystąpił do kolonizowania tych 
ziem, co w następstwie przyczyniło się do powstania kilku 
osad5 na tych terenach (m.in. Imbramowic, Mrowin, Łażan, 
Żarowa czy Wierzbnej). Po śmierci Gniewomira, który zmarł 
około 1185 r., cały majątek rodu odziedziczył jego syn Imbram 
(Hemmeramus), który postanowił około 1200 r. przenieść swój 
dwór do pobliskiego Strzegomia. Od tego momentu Strzegom 
stał się główną siedzibą rodową Ilikowiców oraz zaczął od-
grywać rolę najważniejszego ośrodka handlowego i kulturowe-
go w tych okolicach.  
   Nasz bohater zapisał się na kartach historii jako dobry go-
spodarz, dbający o rozwój swoich posiadłości. To on postano-
wił w 1203 roku sprowadzić do Strzegomia zakon Joannitów i 
nadać mu liczne przywileje. Sporządzony na tą okoliczność 
dokument (datowany na 08.12.1203 r.)6 pozwalał mnichom na 
utworzenie tutaj domu zakonnego, a nieco później komandorii. 
Akt tego nadania był także jednym z ważniejszych wydarzeń w 
dziejach tych okolic. Joannici otrzymali wówczas we władanie 

                                                           
3 Ówcześni władcy Śląska – Bolesław I Wysoki oraz jego syn Henryk I 
Brodaty – byli zainteresowani kolonizowaniem tutejszych obszarów le-
śnych, dlatego też obsadzali swoje ziemie wiernym i silnym rycerstwem. 
4 Pożarzysko, to obecnie niewielka wieś położona na Równinie Świdnickiej 
nieopodal Żarowa. 
5 Osady zakładane były tutaj w rozległych dolinach rzecznych Strzegomki 
czy Bystrzycy i otoczone zalesionymi wzniesieniami. Dzięki temu zabez-
pieczone były ze wszystkich stron. 
6 Oryginał tego dokumentu przechowywany jest dzisiaj w Archiwum Joan-
nitów w Pradze.  
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strzegomską świątynię pw. św. Piotra oraz dobra ziemskie w 
postaci kilku okolicznych wsi. Wśród nich wymieniona została 
po raz pierwszy w historii pobliska osada w Cierniach (jako 
Tirne), co świadczy o tym, że już na przełomie XII i XIII stule-
cia najbliższe tereny Świebodzic były odpowiednio zagospoda-
rowane i zasiedlone. 
   Po raz kolejny do rozwoju tych okolic rycerz Imbram przy-
czynił się ćwierć wieku później, kiedy to w 1228 r. postanowił 
lokować na prawie niemieckim wieś Ciernie. Warto tutaj 
wspomnieć, iż rok 1228 stanowi także istotny moment w dzie-
jach naszego miasta. Zachodzące wówczas przemiany i zależ-
ności gospodarcze między tutejszymi osadami (tj. Świebodzi-
cami, Pełcznicą i Cierniami) ugruntowały na wiele lat dominu-
jącą pozycję kościoła w Pełcznicy na tych terenach. Oczywi-
ście niemałą rolę odegrał w tym Imbram Gniewomirowic wraz 
z takimi wybitnymi postaciami jak książę Śląska Henryk I 
Brodaty oraz biskup wrocławski Wawrzyniec (Laurencjusz). 
   A wszystko zaczęło się w dniu 30 VIII tegoż roku, kiedy to 
przebywający w Lwówku Śląskim książę Henryk wystawił 
dokument lokacyjny wsi Pełcznicy, który przyznawał tutejszej 
świątyni 4 łany ziemi i czynsze z miejscowych młynów (dota-
cja). Powodem wystawienia tego dokumentu przez księcia ślą-
skiego było zwiększenie dochodów kościelnych, jako wyna-
grodzenie za wykonywanie obrzędów przez duchownego (tzw. 
prebenda), ponieważ poprzedni proboszcz świątyni opuścił 
osadę pełcznicką z powodu zbyt niskiej prebendy. Dokument 
ten ponadto dokonywał przekształcenia osady obejmującej 
zmianę jej organizacji przestrzennej. A więc w tym wypadku 
dokonała się tzw. lokacja wsi, która przyczyniła się do nowego 
wytyczenia pól uprawnych dla tutejszej świątyni. Miesiąc póź-
niej, czyli 29 IX 1228 r., przebywający w Świebodzicach bi-
skup wrocławski Wawrzyniec konsekrował nowo wybudowaną 
świątynię pw. św. Mikołaja, a przy tym wystawił dokument, w 
którym rozciągał zwierzchnictwo kościoła w Pełcznicy nad 
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nowo konsekrowanym obiektem sakralnym w Świebodzicach. 
Również tego samego dnia nasz bohater Imbram przekazał 
kościołowi św. Franciszka z Asyżu 2 łany ziemi ze swoich po-
siadłości w Cierniach, co – jak sugerują niektóre źródła histo-
ryczne – równało się rozciągnięciem zwierzchnictwa pełcznic-
kiej świątyni na sąsiadującą osadę w Cierniach. Te liczne na-
dania ze strony księcia śląskiego, biskupa wrocławskiego i tu-
tejszego możnowładcy, przyczyniły się w pełni do roli prze-
wodniej, jaką posiadała nad tutejszymi osadami świątynia w 
Pełcznicy.  
    Najbliższe okolice naszego miasta nie były jednak jedynymi 
dobrami znajdującymi się wtenczas w posiadaniu rodu Strze-
gomiów, który miał ogromny wpływ na ich rozwój w począt-
kach XIII stulecia. Z przekazów źródłowych wynika, że co 
najmniej od 1203 r. Imbram pełnił również funkcje kasztelana 
potężnego grodu w Ryczynie (dziś grodzisko w okolicach 
Oławy), a także posiadał majątki ziemskie w Małopolsce (m.in. 
osadę Imbramowice nad Dłubnią koło Krakowa, gdzie jego 
siostrzeniec biskup krakowski Iwo Odrowąż ufundował w 
1223 roku klasztor Norbertanek). Po raz ostatni nasz bohater 
pojawia się w źródłach historycznych pod rokiem 1239. Od 
tego momentu zaznacza się też kres władania rodu Ilikowiców 
na tych terenach, którego rolę przejęła odtąd  rodzina Czyrnów 
(von Cirne) wywodząca się prawdopodobnie z pobliskich 
Cierni oraz wybitny ród Panów z Wierzbnej. 
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II 
Wraz z odejściem rycerza Imbrama i zniknięciu rodu Ilikowi-
ców, akcja kolonizacyjna na tych terenach nie ustała jednak. 
Wręcz przeciwnie, rozwijali ją kolejni właściciele i lennicy 
tych ziem, wśród których zaczęli powoli dominować Panowie 
z Wierzbnej (niem. von Würben), przedstawiciele jednego z 
najpotężniejszych rodów w dziejach średniowiecznego Śląska. 
Wierzbnowie, których siedzibą rodową była wieś Wierzbna, 
położona nieopodal Świdnicy, odgrywali bardzo znaczącą rolę 
w otoczeniu ówczesnych władców śląskich (Henryka I Broda-
tego, Henryka II Pobożnego, Henryka III Białego czy Henryka 
IV Probusa). Pełnili oni rolę książęcych doradców, a niektórzy 
z nich byli nawet wysokimi dostojnikami kościelnymi (bisku-
pami) i urzędnikami nadwornymi. Przykładem tego może być 
rycerz Jan z Wierzbnej (niem. Johann von  Würben), ostatni 
spośród najpotężniejszych przedstawicieli rodu, który pełnił 
funkcję prokonsula na dworze książęcym Henryka III Białego 
(zm. 1266 r.). On to prawdopodobnie wzniósł w swojej rodo-
wej rezydencji w Wierzbnej, okazały kamienny zamek na 
„Skałce”, gdzie dysponował własnym dworem. W jego skład 
wchodzili rycerze, włodarz i notariusz. Oczywiście wśród do-
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stojników tegoż dworu wyróżniał się legendarny rycerz o 
imieniu Arnold , któremu z czasem przyszło odegrać bardzo 
istotną rolę w historii tych okolic.  
 

 
 
 
 
   Nieznany dokładnie losów Arnolda. Nie wiemy z jakiego 
rodu mógł się wywodzić oraz w jakich okolicznościach znalazł 
się w otoczeniu ówczesnego możnowładcy. Musiał jednak 
przysłużyć się swojemu Panu, skoro zaliczał się do jego naj-
wierniejszych stronników. Nie jest wykluczone, że nasz rycerz 
pełnił pierwszoplanową rolę w orszaku Jana z Wierzbnej. Od 
niego też otrzymał – zapewne za liczne zasługi - dobra ziem-
skie, rozciągające się na Równinie Świdnickiej, na których 
postanowił zbudować swoją posiadłość. Przeszła ona do histo-
rii pod nazwą: „osada Arnolda” (łac. Villa Arnoldi). Oczywi-
ście jest to dzisiejsza wieś Milikowice, położona nieopodal 
Świebodzic, która po raz pierwszy została wymieniona w źró-
dłach historycznych w 1264 r. jako Arnsdorf (od niemieckiej 

Herb rodowy Panów z Wierzbnej 
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formy Arnoldsdorf, oznaczającą  skróconą nazwę wsi). Na te-
renie osady nasz rycerz wzniósł zapewne swoją rezydencję 
(dwór?), który ponoć istniał – jak sugerują niektórzy badacze – 
na miejscu dzisiejszych ruin pałacu neogotyckiego w Miliko-
wicach. 
   Mijały lata i wioska Arnolda rozwijała się, wpisując się z 
czasem w krajobraz osadniczy tutejszych okolic. Jej rozwój był 
na pewno podyktowany zjawiskiem intensywnej kolonizacji 
tych terenów w 2 połowie XIII wieku. Książęta śląscy i podle-
gli im możnowładcy, bardzo chętnie w tamtych czasach wy-
dzierżawiali swojemu rycerstwu ziemie na niezagospodarowa-
nych dotąd terenach, nadając im przy okazji liczne immunitety 
(zwolnienia od świadczeń na rzecz panującego). Przywileje te 
stały się z czasem podstawą  rozwoju osadnictwa w tych okoli-
cach (tzw. osadnictwo na prawie czynszowym polskim lub 
niemieckim). Dzięki temu powstały tutaj osady, które w póź-
niejszym czasie dały początek kilku wsiom w okolicach nasze-
go miasta. Do tych wsi zaliczały się także Milikowice, gdzie w 
początkach XIV stulecia istniał tu już niewielki kościół (w 
1318 r. jest wzmiankowany jego pierwszy proboszcz, niejaki 
Mikołaj), a w 1308 r. osada zmieniła swojego właściciela. Zo-
stał nim wówczas wrocławski kanonik katedralny – Henryk 
von Baruth. Czy żył wówczas jeszcze nasz bohater i jak poto-
czyły się jego dalsze losy? O tym już dawne źródła milczą. 
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III 
Prawdopodobnie w momencie, kiedy rycerz Arnold rozbudo-
wywał i umacniał swoją posiadłość w Milikowicach, do pod-
świebodzickiej Pełcznicy zawitał kolejny ród rycerski – von 
Polsnitz - którego członkowie dość mocno zakorzenili się w 
historii tych okolic.  
  Dawni kronikarze i historycy dosyć skromnie rozpisywali się 
o przeszłości wymarłego już, ale dość ciekawego rodu. Chyba 
najwięcej informacji o nim zostawił żyjący na przełomie XVII 
i XVIII stulecia kronikarz Johann Sinapius (1667-1725) w 
swoim znakomitym dziele: Schlesische Curiositaten darinnen 
die ansehnlichen Geschlechter des schlesischen Adels, wyda-
nym w Lipsku w 1720 r. Na nim też wzorowali się inni 
późniejsi historycy, pisząc o losach rodziny von Polsnitz. Był 
to m.in. wybitny niemiecki heraldyk Ernest Heinrich 
Kchneschke (1798-1869), autor 9-tomowego dzieła: Neues 
allgemeines deutsches Adels-Lexicon oraz badacz śląskiej 
szlachty Ekkehart Neumann-Reppert. 
   Dziś trudno dojść do wniosku, skąd tak naprawdę pochodzili 
przodkowie interesującego nas rodu i w jakich okolicznościach 
osiedlili się na świebodzickiej ziemi. Pierwsi legendarni człon-
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kowie tej rodziny są wymieniani już w XIII stuleciu.7 Można 
więc przyjąć, że na tych terenach przyszło im zamieszkać w 
czasach pierwszych Piastów śląskich (Henryka I Brodatego, 
Henryka II Pobożnego czy Bolesława II Rogatki), którzy wów-
czas znacząco krzewili i popierali akcję kolonizacyjną przyby-
szów z Europy Zachodniej. Wcale się nie wyklucza, iż potom-
kowie naszego rodu mogli przybyć w te okolice z terenu Gór-
nych Łużyc, albowiem tam spotyka się ich pierwszego przed-
stawiciela, niejakiego rycerza Ottona von Polsnitz, który jest 
wymieniany w źródłach historycznych pod 1232 r. (pełnił on 
wówczas urząd komorzego na jednym z możnowładczych 
dworów).8 
   Familia von Polsnitz wywodziła się raczej z drobnego stanu 
rycerskiego i nie dane jej było odegrać w dziejach Dolnego 
Śląska, tak znaczącej roli jak innym wybitnym rodom szla-
checkim. Nie mniej na kartach historii pojawiają się niektórzy 
jej członkowie. Na przykład rycerz Niklas Dachs von Friedland 
(spokrewniony z linią von Polsnitz) był uczestnikiem wielkiej 
wojny polsko-krzyżackiej 1409-1411 i brał udział po stronie 
Zakonu w bitwie pod Grunwaldem.9 Inny z kolei przedstawi-
ciel rodziny - Zygmunt von Polsnitz, jest wymieniany w 1444 
r. w otoczeniu książąt legnickich (Ludwika II oraz jego żony 
Elżbiety). W 1596 r. jest wzmiankowany też Fryderyk Henryk 
von Polsnitz, uważany za przodka legendarnego pilota z cza-
sów I wojny światowej -Manfreda von Richthofena (zw. 

                                                           
7 Są to m.in.: Hartmann von Polsnitz (zm. po 1257 r.), Matthias von Polsnitz 
(zm. po 1278 r.) czy też Heinrich von Polsnitz, zm. po 1319 r. (za: Die Fa-
milie Dachs von Polsnitz, www.dirkpeters.net). 
8 J.Ch. Beck, J. Ch. Iselin, A. J. Burtorff:  Neu-vermehrtes Historisch- und 
Geographisches Allgemeines Lexicon, 1744 r., s. 840. 

9 Das Soldbuch des Deutschen Ordens 1410/1411: Indices mit per-
sonengeschichtlichen Kommentaren, Böhlau Verlag Köln Weimar, 2010, s. 
58 
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„Czerwonym Baronem”).10 Kolejni członkowie rodu to m.in. 
Georg von Polsnitz (1555-1628), właściciel majątku w Ciecha-
nowicach koło Kamiennej Góry i pełniący funkcje administra-
cyjno-wojskowe (jako ‘Bestalter”) w dawnym księstwie świd-
nicko-jaworskim oraz jego syn – również Georg zwany Młod-
szym – który ponad 20 lat swojego życia spędził na wojażach 
po świecie (zmarł nagle w 1671 r.).  
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Można dzisiaj przyjąć, iż korzenie słynnego pilota - Manfreda von 
Richthofena (1892-1918) – wywodzą się z okolic naszego miasta (a dokład-
nie z Pełcznicy), gdyż właśnie w tej części Świebodzic osiedlili się w cza-
sach średniowiecza najstarsi przodkowie największego asa myśliwskiego z 
okresu I wojny światowej.  

Herb rodowy familii von Polsnitz 
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   Pomimo swojej przeciętności i skromności, w stosunku do 
innych rodów rycerskich, familia von Polsnitz była skoligacona 
z innymi dolnośląskimi rodzinami. Byli to m.in. von Lieben-
thaltowie założyciele miasteczka Lubomierz i fundatorzy tutej-
szego klasztoru benedyktynek11, rodzina von Schlauphof, któ-
rej posiadłością rodową była wieś Słupice położona u podnóża 
góry Ślęży, przedstawiciele rodu von Hohenliebenthal pocho-
dzący z Lubichowej koło Świerzawy, czy też ród von Schwe-
initz, posiadający swoje dobra rodowe w okolicach Legnicy.  
   Ostatnią z rodu była Anna Margaretta von Polsnitz, żona 
Georga Wilhelma von Reibnitz, właściciela Wojcieszowa koło 
Złotoryi.  Zmarła ona 6 stycznia 1713 r. (w wieku około 69 
lat). Po niej cały majątek rodowy przeszedł w ręce skoligaco-
nego z nią rodu von Schweinitz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
11 Warto tutaj zauważyć, że ksienią klasztoru w Lubomierzu była niejaka 
Elżbieta z Cierni k./Świebodzic, wymieniana w dokumencie księcia świd-
nickiego Bolesława II Małego w 1364 r. 
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IV 
   Przekazy historyczne z dawnych lat dostarczają nam cieka-
wych informacji o istnieniu w XIII stuleciu niejakiego Merbo-
to de Czetarosa, rycerza książęcego, który był zarządcą zamku 
i osady „Vriburg” (dawna nazwa Świebodzic). W tym samym 
czasie jego brat – Peczko de Czetaros, dzierżył w swoich rę-
kach pobliski zamek Cisy. Historycy od dawien dawna próbują 
wytłumaczyć skąd pochodzili obaj rycerze?, w jaki sposób stali 
się właścicielami  pobliskich zamków? oraz jakie były ich dal-
sze dzieje? 
   Na kartach historii Merboto (Marcin) de Czetaros oraz jego 
brat Peczko (Piotr) pojawiają się  w latach 40-tych XIII wieku. 
To właśnie wtedy – 30 grudnia 1242 r. – w kancelarii książęcej 
we Wrocławiu wystawiono dokument, na mocy którego książę 
Bolesław II Rogatka (1242-1278) podarował 7 łanów ziemi 
oraz warownię w Starej Kamienicy12 rycerzowi Siboto 
Schaffowi.13 Świadkami tegoż wydarzenia mieli być m.in. nasi 
dwaj bracia, którzy wymieniani są na owym akcie nadania ja-

                                                           
12 Obecnie miejscowość nieopodal Jeleniej Góry. 
13 Rycerz ten jest uważany za protoplastę  znamienitego rodu Schaffgot-
schów. 
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ko: dom. Merboto de Czetaros in Vriburg armiger noster, dom. 
Peczco dessen Bruder in Ciskenberg. Treść tego dokumentu 
brzmiała następująco: 
 Bolesław, książę Śląska i Polski, w uznaniu zasług oddanych 
jego ojcu Henrykowi,14nadaje w dziedziczne posiadanie ryce-
rzowi Siboto Schaffowi i jego spadkobiercom zamek w Starej 
Kamienicy wraz z należącymi do niego 7 łanami ziemi. Ponad-
to zezwala na pełną swobodę poboru daniny z tej darowizny. W 
zamian oczekuje rocznych opłat w postaci sześciu uncji czyste-
go srebra, które mają być dostarczane do Wrocławia oraz -  
jeżeli będzie to konieczne,  wystawienia jednego łucznika na 
wyprawę do Polski. 
Niniejszy akt został sporządzony w obecności: rycerza Ratzlau-
sa – kasztelana z Wrocławia, rycerza Stanislawa – kasztelana z 
zamku Gryf, Merboto de Czetarosa - armigera15 książęcego i 
zarządcy zamku Vriburg (Świebodzice), jego brata Peczco z 
zamku Ciskenberg (Cisów) oraz Mikołaja – książęcego sokol-
nika (?).16 
   Pomimo, iż wielu obecnych badaczy uważa powyższy do-
kument za fałszerstwo dokonane w późniejszych wiekach, w 
celu przesunięcia wstecz korzeni rodzinnych Schaffgotschów, 
to jednak występujące w nim postacie należy raczej uznać za 
autentyczne. Jeden ze współcześnie żyjących historyków pol-
skich – Marek Cetwiński – uważa, że Merboto de Czetaros 
wywodził się z Miśni, a na śląską ziemię przybył w okresie 
bratobójczych walk pomiędzy synami Henryka II Pobożnego.17  
Inni z kolei badacze wysuwają nieco śmielsze teorie i twierdzą, 

                                                           
14 Chodzi tu o postać księcia Henryka II Pobożnego, który w 1241 r. zginął 
w bitwie z Tatarami pod Legnicą. 
15 Armiger to określenie, które używano niegdyś w odniesieniu do osoby 
szlachetnie urodzonej, posiadającej prawo do posiadania herbu, ale nie 
pasowanej na rycerza. 
16 Oryginalną treść tego dokumentu można m.in. znaleźć na stronie interne-
towej: www.dokumentyslaska.pl.  
17 M. Cetwiński: Rycerstwo śląskie do końca XIII wieku, Wrocław 1980. 
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iż obaj bracia mogli nawet brać udział w morderczej bitwie z 
Tatarami pod Legnicą (9 kwietnia 1241 r.).   
   Dokument z 1242 r., wymieniający dwóch braci Czetaros, 
jako zarządców książęcych warowni, ma dla dziejów naszych 
okolic bardzo istotny charakter. Po pierwsze potwierdza on 
istnienie tutaj książęcego zamku, jako ośrodka administracji 
książęcej, co w pewnym sensie podkreśla istotną pozycję 
Świebodzic na tych terenach już w 1 połowie XIII stulecia. Po 
drugie są w nim wymienieni przedstawiciele (protoplaści) 
wpływowego rodu Czettritzów, który w późniejszych latach 
odegrał bardzo doniosłą rolę w dziejach dolnośląskiej krainy (a 
w szczególności pobliskiego Wałbrzycha). Jednak jak potoczy-
ły się dalsze losy naszych dwóch legendarnych rycerzy? Daw-
ne źródła historyczne  na ten temat już milczą.    
 

 
 
 
 
 

Budynek przy obecnej ulicy S. Żeromskiego nie przyciąga 
zbytnio uwagi mieszkańców Świebodzic, ale to właśnie na 

jego miejscu istniał niegdyś zamek rycerza Merboto de 
Czetarosa, który pełnił ważną funkcję strategiczną w sys-
temie obronnym średniowiecznego miasta (autorka szki-

cu: Marzena Bednarczyk) 
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V 
 Położona około 8 km na południowy-zachód od Świebodzic 
wieś Struga (niem. Adelsbach), już w czasach średniowiecza 
postrzegana była jako osada rycerska. A wszystko to za sprawą 
takich rodzin jak: Adelsbachowie, Reichenbachowie, 
Schaffgotschowie czy Czettritzowie, które miały tutaj swoje 
dwory rycerskie, i które przez wiele pokoleń decydowały o 
rozwoju wsi. Również pierwsza wzmianka historyczna na te-
mat Strugi jest powiązana z postacią rycerza: Heinmana von 
Adelungesbach (czytaj: Henryka ze Strugi), który uważany był 
za jednego z najbliższych współpracowników i doradców księ-
cia legnickiego – Henryka V Brzuchatego (zm. 22.02.1296 r.). 
   Po raz pierwszy na widowni dziejowej rycerz Henryk poja-
wia się w 1290 r. Jest on wówczas wymieniany jako świadek 
na dokumencie wystawionym w Dzierżoniowie przez jednego 
ze swoich krewnych - Konrada von Reichenbacha. Warto tutaj 
dodać, że nasz bohater wywodził się z tego samego rodu - von 
Reichenbach, czego dowodem jest m.in. zachowany wizerunek 
jego pieczęci z 1322 r., na którym widnieje treść: dictus de 
Adelungesbach oraz napis w otoku „+SG. HENRICI. D. 
RICHEBHC". Reichenbachowie byli dość wpływową rodziną, 
pochodzącą z północnej Hesji, która już w XIII i XIV stuleciu 
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posiadała znaczące dobra w okolicach dzisiejszych Świebo-
dzic, Świdnicy oraz Jawora.  
   Tak jak u większości bohaterów tej książki, tak i w przypad-
ku Henryka von Adelsbach nie znamy dokładnej daty jego 
urodzin. Nie wiemy także w jakich okolicznościach oraz kiedy 
rozpoczął karierę na dworze legnickiego księcia – Henryka V 
Brzuchatego. Z zachowanych dokumentów wynika jednak, że 
nasz bohater cieszył się dużym szacunkiem i zaufaniem w oto-
czeniu tegoż władcy. Z książęcego nadania został on m.in. 
kasztelanem (zarządcą) zamku w Głębocku (niem. Tiefensee), 
broniącego w tamtych czasach przeprawy przez bród na  Nysie 
Kłodzkiej, a w czerwcu 1293 r. stał się właścicielem miejsco-
wości Neudorf (obecnie Nowa Wieś Mała koło Grodkowa) 
wraz z 34 łanami ziemi. Osadę tą nabył od dwóch braci, nieja-
kiego Naczewoja i Leonarda, a świadkiem zawarcia tej trans-
akcji był sam książę Henryk Brzuchaty (dokument ten został 
sporządzony we Wrocławiu w dniu 25.06.1293).  
   Wcale się nie wyklucza, że rycerz ze Strugi mógł wspierać 
swojego władcę w wojnie z Henrykiem III głogowskim (zm. 
09.12.1309), której celem było zdobycie panowania nad bogatą 
dzielnicą wrocławską. Dowodem na to może być rozejm za-
warty pomiędzy obu zwaśnionymi Piastami, podpisany w dniu 
6 maja 1294 r., w obecności naszego rycerza. Niestety, konflikt 
ten zakończył się klęską księcia legnickiego, który niedługo 
potem zmarł. 
   Po śmierci swojego opiekuna i propagatora, Henryk von 
Adelsbach zmienił obóz polityczny i stał się poplecznikiem 
młodszego brata zmarłego księcia – Bolesława I Surowego ze 
Świdnicy (zm. w 1301 r.). W ten sposób mógł on liczyć nie 
tylko na zachowanie swojego majątku położonego w granicach 
nowo utworzonego księstwa świdnickiego, ale też na poparcie 
ze strony nowego władcy. Po raz ostatni w dziejach nasz boha-
ter jest wymieniany w 1324 r., potem słuch o nim ginie. Po 
1324 r. wzmiankowani są za to inni członkowie rodziny, nieja-
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ka Gertruda (prawdopodobnie jego żona) oraz dwóch synów: 
Gunther i Mikołaj.18  
 

 
 
 
 
 
   Warto tu na koniec przypomnieć, że poza sprawowaniem 
funkcji urzędniczych na dworach władców piastowskich (naj-
pierw legnickich, potem świdnickich), Henryk von Adelsbach 
dbał także o rozwój swoich włości rodowych. Za jego to  cza-
sów pobliska wieś Struga doczekała się wolnego sołectwa (ko-
niec XIII w.) oraz niewielkiej świątyni, wymienionej po raz 
pierwszy w 1305 r. w słynnej księdze Liber Fundationis Epi-
scopatus Wratislavientis (tzw. księga uposażeń biskupstwa 
wrocławskiego). Wcale się nie wyklucza, że w czasach pano-
wania rycerza Henryka mogła znajdować się na obszarze wsi 
niewielka strażnica rycerska (zamek). Dowodem na to mogą 

                                                           
18 M. Cetwiński: Rycerstwo śląskie do końca XIII w., Wrocław 1982, s. 110. 

Pieczęć rycerza Heinmana von Adelun-
gesbacha z 1322 r.  
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być badania architektoniczne, przeprowadzone w latach 50-
tych XX w., na terenie obecnego pałacu renesansowego w 
Strudze (z XVI w.), które potwierdziły istnienie na jego miej-
scu wcześniejszego kamiennego założenia obronnego, pocho-
dzącego co najmniej z XIV stulecia. Również pierwotna nazwa 
Strugi, wzięła swój początek od legendarnych właścicieli osady 
– rycerskiego rodu von Adelsbach, którzy mogli tutaj urzędo-
wać już w czasach panowania księcia Henryka I Brodatego 
(1201-1238). Ich to potomkiem miał być nasz bohater – rycerz 
Henryk. 
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VI 
Kolejnym znanym rycerzem, który zapisał się w dziejach tutej-
szych okolic był Konrad z Cierni, zaufany stronnik księcia 
świdnickiego, Bolesława II Małego, Zasłynął on przede 
wszystkim jako bohater wojny polsko-czeskiej z 1345 r. To 
właśnie jemu władca śląski powierzył dowództwo nad obroną 
Bramy Dzierżoniowskiej w Świdnicy podczas oblegania miasta 
przez samego króla Czech – Jana Luksemburczyka. Oczywi-
ście ze swojego zadania nasz bohater wywiązał się znakomicie, 
zapisując się swoim wyczynem na kartach historii.  
   Konrad z Cierni (właściwie Konrad von Czirne) wywodził 
się ze starego śląskiego rodu rycerskiego – Czyrnów19, który 
miał prawdopodobnie swoje gniazdo w miejscowości „Cirne” 
nieopodal Świdnicy. Niektórzy historycy utożsamiają dzisiaj tą 
posiadłość z naszymi Cierniami, które niejako mogły być ko-
lebką tej zamożnej rodziny. Przemawiają za tym chociażby 
pierwsze wzmianki historyczne na temat Cierni (lata 1203 – 
1228 – 1255 - 1307), które wymieniają tutejszą osadę jako Tir-
ne, Cirna,  Cyrne oraz Cirla  (nazwa ta jest bardzo zbliżona do 

                                                           
19 Sama nazwa CZIRN // CZIRNE – jak podają nawet sami badacze nie-
mieccy –  miała wywodzić się od słowiańskiego słowa „czarny”. 
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imienia rodu – von Czirne).20 Inni z kolei badacze sugerują, iż 
członkowie rodziny Czyrnów przybyli na te tereny pod koniec 
XII wieku z obszaru Bawarii, w orszaku świętej Jadwigi ślą-
skiej (żony księcia Henryka I Brodatego). Oni także mieli brać 
czynny udział w kolonizacji dzisiejszych okolic Świebodzic. 
   Przez kolejne lata XIII wieku ród Czyrnów (w późniejszym 
czasie piszący się von Tschirn), dzięki poparciu śląskich moż-
nowładców, znacząco rozrasta się, a jego włości obejmują pas 
od Jeleniej Góry poprzez Bolków aż do Strzegomia. Pod ko-
niec XIV wieku familia ta była już na tyle podzielona, że roz-
różniano w niej kilka klanów, m.in. Panów z  Wiadrowa (von 
Wederow), z Łąki (von Wiesen), z Borowa (von Bohrau), Im-
bramowic (von Ingramsdorf) czy z Rybnicy (von Reibnitz). 
Podobnie było z popularnością imion wśród członków tegoż 
rodu. Szczególnie upodobano sobie imię Konrad, dlatego roi 
się tutaj od Konradów Starszych (Grose, Magnus), Młodszych 
(Juvenis, Jungling) i Średnich (Mittilste). Zresztą podobnie 
było z imieniem Jan (Hans). 21  
 

 
                                                           
20 Das Geschlecht von Czirne. (www.boehm-chronik.com).   
21 Rycerstwo śląskie (www.historycy.org). 

Herb rodziny von Czirne 
 



 27

    Z powodu tych zawiłości, ilości imion i skąpych przekazów 
dziejowych, dziś trudno dojść do wniosku jak kształtowały się 
losy i kariera naszego rycerza. Do jakiego klanu i posiadłości 
można go dzisiaj przypisać? To, że występuje on na kartach 
historii jako Konrad z Cierni, wcale nie musi oznaczać, że był 
powiązany z dzisiejszą dzielnicą (częścią) Świebodzic. Po-
cząwszy od XIV stulecia znajdujemy wiele przesłanek źródło-
wych, które wspominają Konrada von Czirne. I tak m.in. w 
1323 r. jest wzmiankowany rycerz o tym  imieniu, który brał 
udział w wyprawie krzyżowców na wyspę Rodos.22 Z lat 1337-
38 r. mamy informacje, iż osoba o takim samym imieniu pro-
wadziła spór z klasztorem Cystersów w Lubiążu,23 zaś z 13 
czerwca 1338 r. pochodzi dokument (wydany przez księcia 
Bolka II świdnickiego), na którym widnieje – jako świadek – 
rycerz Konrad Mittilste v. Cyrna.24 Również z 1340 r. mamy 
wiadomości, iż niejaki Konrad von Czirn pełnił funkcję kaszte-
lana w pobliskim Strzegomiu.25 Z kolei na początku 1345 r. 
władca ze Świdnicy zezwolił trzem braciom z rodu Czyrnów – 
Konradowi, Kekelonowi i Wincentemu – na prowadzenie wy-
szynku (sprzedaży) wina. Czy można w związku z tym część 
wyżej wymienionych informacji powiązać z postacią naszego 
Konrada z Cierni? 
  W 1345 r. wybucha konflikt z Czechami. Król czeski Jan 
Luksemburczyk wyrusza ze swoją armią na księstwo świdnic-
kie, którego władca – Bolko II Mały, był uznawany za sojusz-
nika monarchy polskiego – Kazimierza Wielkiego. W kwietniu 
tegoż roku wojska czeskie podchodzą pod Świdnicę i rozpo-
czynają jej oblężenie. Zanim jednak doszło do starć o stolicę 
księstwa, jej władca zwołał wojenną naradę, na której powie-
                                                           
22 M. Chorowska, P. Błoniewski: Zamek Niesyto w Płoninie według badań 
architektonicznych z lat 2011-2012 (w: Architectus, nr 2(34) z 2013 r.) 
23 Schlesische Stammlinie der Familie Hoffmann (strona www). 
24 K. Wutke, E. Randt: Codex Diplomaticus Silesiae, tom 6 obejmujący 
dokumenty śląskie z lat 1338-1342, Wrocław 1930. 
25 Das Geschlecht von Czirne… 
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rzył obronę południowej części miasta (przy Bramie Dzierżo-
niowskiej) jednemu ze swoich zaufanych stronników  – Konra-
dowi z Cierni.26 W wojnie tej brali zapewne udział osadnicy ze 
Świebodzic, którym udało się umknąć przed zbliżającą się na-
wałą czeskich rycerzy. Wszyscy oni stawili zacięty opór w 
obleganym mieście. Pomimo 10-tygodniowych zmagań, Cze-
chom nie udało się poskromić mieszkańców księstwa. Miasto 
zdołało obronić się, chociaż pod jego murami niejednokrotnie 
dochodziło do dramatycznych wydarzeń. Warto tu także 
wspomnieć, iż zanim doszło do oblężenia Świdnicy, w kwiet-
niu 1345 r. rycerze księcia Bolka stoczyli nieopodal Świebo-
dzic, pod wsią Mokrzeszów, niewielką potyczkę z czeskim 
oddziałem zwiadowczym (?). Niestety zakończyła się ona klę-
ską rycerstwa polskiego. 
   Jak kształtowały się dalsze losy rycerza z Cierni po zakoń-
czeniu konfliktu z Czechami? Dziś trudno na to pytanie odpo-
wiedzieć. Można tylko domniemywać, że za swoją bohaterską 
postawę przy oblężeniu Świdnicy został on przez księcia świd-
nickiego w odpowiedni sposób doceniony.27 
                                                           
26 Nasz bohater  zaliczał się w tamtych czasach do jednych z najbardziej 
wyróżniających się rycerzy władcy świdnickiego. Uzupełniał on grono 
zaufanych stronników księcia, takich jak: Heineman de Adelingsbach (ze 
Strugi), Frynczko; Henry i Krystian von Atze (boczna linia von Betschau), 
Konrad Irre i jego syn Bartosz von Betschau (de Beczowe), von Bolzowie 
(Aleksander Kleryk, Tylon Czyras, Rypert von Grunau), inni Czyrnowie 
(Grozon, Jan, Kekelo), Reinczo Starszy i Ulryk Schaff (Ovis), a także naj-
bardziej znamienity rycerz - Mikołaj von Zeiskenberg (z zamku Cisów), 
który zapoczątkował linię boczną von Bolzów. 
27 Również po 1345 r. pojawiają się informacje źródłowe na temat istnienia 
Konrada von Czirne (bądź Czirn). Na przykład z 1349 r. pochodzą wzmian-
ki mówiące, że osoba o takim imieniu pełniła funkcję burgrabiego na zamku 
w Bolkowie. W 1351 r. pojawiają  się dwaj bracia:  Konrad i Hans von 
Czirn z Imbramowic, którzy zakupili  za 70 grzywien dwa młyny, zaś z 
1353 r. mamy wiadomości o niejakim Konradzie von der Czirle, który za-
rządzał majątkiem Conradiswalde (obecna wieś Mrowiny nieopodal Świd-
nicy). Trudno jednak dziś stwierdzić, czy któraś z tych wzmianek jest po-
wiązana z interesującą nas postacią Konrada z Cierni. 
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VII 
 

   O ile Konrad z Cierni zapisał się chwalebnymi czynami w 
dziejach tutejszych okolic, o tyle nie można tego powiedzieć o 
kolejnym przedstawicielu rodu Czyrnów – Kekelonowi von 
Czirn (Czirne lub Tschirn). Rycerz ten jest przede wszystkim 
utożsamiany z rycerskim buntem z 1355 r. skierowanym prze-
ciwko księciu świdnickiemu Bolkowi II Małemu. Powody tego 
zbrojnego wystąpienia nie są dziś powszechnie znane, ale nie-
którzy historycy twierdzą, iż miało to związek z układem suk-
cesyjnym zawartym przez księcia  Bolka z królem Czech. 
   Nie znamy daty urodzin Kekelona, nie wiemy nawet z jakie-
go klanu von Czyrnów się wywodził. Przyjąć jednak można, iż 
mógł być bliskim krewniakiem naszego poprzedniego bohatera 
– Konrada z Cierni.28 Po raz pierwszy Kekelo von Czirn jest 
wymieniany w źródłach historycznych pod rokiem 1341 (jako 
świadek nadania dóbr w pobliskim Mokrzeszowie rycerzowi 

                                                           
28 Na przykład z 1345 r. mamy informacje, iż książę Bolko II Mały zezwolił 
trzem braciom z rodu Czyrnów – Konradowi, Kekelonowi i Wincentemu – 
na prowadzenie wyszynku (sprzedaży) wina. 
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Franczkowi von Koldicz).29 Pełnił on wówczas istotne stano-
wisko książęcego zarządcy (burgrabiego) na zamku Książ. Po-
czątkowo zaliczał się on do kręgu najwierniejszych rycerzy 
księcia Bolka. Dowodem tego jest kilka dokumentów, wysta-
wionych około połowy XIV stulecia przez książęcą kancelarię, 
z których wynika, iż nasz bohater już wtedy pełnił ważną rolę 
w otoczeniu świdnickiego władcy. 
   Sytuacja jednak się zmieniła na początku lat 50-tych XIV w. 
Wówczas to książę Bolko zawarł układ z monarchą czeskim 
Karolem IV Luksemburczykiem, który dotyczył sukcesji księ-
stwa świdnicko-jaworskiego (1353 r.).30 Na jego podstawie, w 
wyniku bezpotomnej śmierci Bolka II, cała posiadłość książęca 
miała przejść pod panowanie władców z Czech. Oczywiście 
taki obrót sprawy budził dużo kontrowersji wśród ówczesnych 
rycerzy. Dlatego też kilku z nich, niezadowolonych z polityki 
książęcej, postanowiło wzniecić  bunt. Do głównych oponen-
tów księcia zaliczał się także nasz bohater - Kekelo von Czirn, 
który wraz z załogą zamku Książ postanowił wymówić posłu-
szeństwo swojemu władcy. 
   Wystąpienie zbrojne skierowane przeciwko księciu Bolesła-
wowi było dobrze zorganizowane. Poza Kekelonem do buntu 
przyłączyły się także okoliczne zamki (Cisy, Radosno, Grzędy, 
Czarny Bór) oraz rycerze (wasale książęcy) tacy jak: Cune-
                                                           
29 Niejaki Kekelo von Tschirn pojawia się także w 1324 r. w otoczeniu księ-
cia świdnickiego Bernarda Statecznego. Jest jednak mało prawdopodobne, 
aby utożsamiać tą postać z naszym bohaterem. 
30 Gwarancją tego przymierza było m.in. małżeństwo księżnej świdnickiej 
Anny (bratanicy Bolka II Małego) z monarchą czeskim Karolem IV Luk-
semburczykiem, które zawarto 27 maja 1353 r. w Budzie. Następnie – kilka 
miesięcy później (3 lipca 1353 r.),  książę Bolko II wydał w Świdnicy nowy 
akt sukcesyjny, na mocy którego Anna i jej dzieci z małżeństwa z Karolem 
miały odziedziczyć  księstwo świdnicko-jaworskie, w przypadku gdyby 
książę Bolko nie pozostawił męskiego potomka. Władca ze Świdnicy za-
strzegł sobie jednak w akcie, że po jego śmierci dzielnicę w dożywotnie 
władanie przejmie jego żona, Agnieszka. Dopiero po jej śmierci księstwo 
przypadnie Annie lub jej potomstwu. 
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mann von Seidlitz – burgrabia warowni w Kliczkowie, Hein-
rich von Schweinichen ze Świn czy Witko Bohem – kasztelan 
książęcych zamków w Czarnym Borze, Grzędach i Białym 
Kamieniu.  
   Tradycja głosi, że Kekelo von Czirn na czele zbrojnej załogi 
z Książa niejednokrotnie dopuszczał się łupieżczych najazdów 
na książęce posiadłości (okoliczne wsie i miasteczka) grabiąc 
je i niszcząc. Wcale się nie wyklucza, iż na rozbojach tych 
ucierpiały również nasze Świebodzice. Podobnie postępowały 
załogi pozostałych zbuntowanych zamków. Księciu Bolesła-
wowi pozostawało więc nic innego, jak tylko rozprawić się ze 
zbuntowanymi wasalami. W 1355 r. podjął on na czele wierne-
go mu rycerstwa, uzbrojonych chłopów i mieszczan wyprawę 
odwetową, której celem było ostateczne rozprawienie się z 
odmawiającymi mu posłuszeństwa rycerzami. Kampania ta 
zakończyła się pełnym sukcesem księcia. Buntownicze załogi 
zamków ( w tym Książ) zostały poskromione, zaś nasz bohater 
popadł w książęcą niełaskę.31 
   Pomimo amnestii ogłoszonej około 1360 r. dla uczestników 
zbrojnego buntu, Kekelo von Czirn nigdy nie odzyskał pełnego 
zaufania ze strony książęcego dworu ani też swoich majątków 
(tj. zamku Książ, Świebodzic, Cierni czy pobliskiego Mokrze-
szowa). Po raz ostatni jest wymieniany w źródłach historycz-
nych przed 1376 r. w dokumentach księżnej Agnieszki, wdowy 
po Bolku II Małym. Od tego momentu słuch o nim ginie. Moż-
na więc przypuszczać, że zmarł około 1376 r. 

 
 
 
 
 
 
                                                           
31 Po poskromieniu buntu na zamku Książ, książę Bolko przekazał warow-
nię w lenno swojemu innemu zaufanemu rycerzowi. Był nim Bernard von 
Zedlitz. 
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Pieczęć rodowa rycerza Piotra z Prochowic herbu Jeleń-
czyk z 1370 r. 

(obecnie w zbiorach Archiwum Państwowego we Wro-
cławiu) 
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VIII 
   Jednym z następców obalonego rycerza Kekelona został Pe-
ter von Parchwitz (Piotr z Prochowic), o którym do naszych 
czasów przetrwały dość znikome informacje. W historii Świe-
bodzic członkowie familii von Parchwitz po raz pierwszy po-
jawiają się pod datą 1386 r. Dnia 1 stycznia tegoż roku księżna 
świdnicka Agnieszka wystawiła w swojej kancelarii dokument, 
w którym potwierdzała, że: Pani Ilse [Elżbieta] von Parchwitz, 
żona Petera von Parchwitz, zrzeka się jakichkolwiek praw do 
zamku Książ wraz z miastem Świebodzice, na rzecz pana Bech-
nischa von Chussingka, jego spadkobierców naturalnych 
i lennych.32 Z treści tego dokumentu łatwo wywnioskować, że 
rycerz Piotr wszedł w posiadanie naszego miasta znacznie 
wcześniej (przed 1386 r.). Jednak kiedy to nastąpiło oraz w 
jakich okolicznościach? Dziś niewiadomo. Również postać 
żony naszego bohatera, Pani Elżbiety von Parchwitz, budzi 
wśród współczesnych historyków wiele kontrowersji. Niektó-

                                                           
32 Wałbrzych i okolice. Historia miasta na tle historii Dolnego Śląska, blog  
E. Knapczyka (strona www). 
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rzy z nich upatrują w niej postać zapomnianej córki księcia 
Bolka II Małego oraz jego żony księżnej Agnieszki.33 
   Korzeni rodu von Parchwitz należy się dzisiaj doszukiwać na 
dworze książąt legnickich. To właśnie tam, w otoczeniu księcia 
Bolesława II Rogatki, przebywał niejaki Iko Parchwitz, wywo-
dzący się ze staropolskiego rodu Jeleni (Jeleńczyków) i spra-
wujący urząd palatyna Legnicy. Za zasługi oddane na rzecz 
swojego władcy, miał on otrzymać od księcia Bolesława pew-
ne dobra ziemskie, w tym niewielką osadę, położoną na rozwi-
dleniu szlaków handlowych, biegnących z Wrocławia do Gło-
gowa. Na terenie osady, rycerz Iko wybudował niewielką sie-
dzibę rycerską, która na cześć swojego fundatora przyjęła z 
czasem jego nazwisko („Parchwitz” – obecnie miasteczko 
Prochowice koło Legnicy). Przez kolejne dziesięciolecia osada 
rozwijała się, a jej poszczególni właściciele dbali o majętność 
grodu i jego mieszkańców. W 1 połowie XIV wieku wnuk za-
łożyciela osady, a zarazem ojciec naszego bohatera – Stefan 
von Parchwitz – postanowił wybudować na terenie Prochowic 
murowany zamek, który w późniejszym czasie przeszedł w 
ręce jego syna Piotra von Parchwitz. Piotr z kolei, po kilku-
dziesięcioletnim sprawowaniu rządów i żyjąc ponad stan, zna-
cząco zadłużył swoje dobra, dlatego też, chcąc wywiązać się ze 
swoich finansowych zobowiązań, postanowił w 1383 r. sprze-
dać zamek w Prochowicach wraz z okolicznymi włościami 
książętom legnickim: Rupertowi, Wacławowi oraz Henrykowi. 
   Dzisiaj trudno dojść do wniosku, w jakich okolicznościach 
nasz bohater, służąc do tej pory władcom legnickim, stał się 
przed 1386 r. posiadaczem Świebodzic oraz zarządcą zamku 
Książ – warowni, która w tamtych czasach uchodziła za jedną z 
głównych siedzib książąt świdnickich. Odpowiedzi na te pyta-
nie należy się dziś doszukiwać w związku małżeńskim, jaki 
zawarł Piotr z Elżbietą, kobietą, która przez niektórych histo-
                                                           
33 T. Jurek: Zapomniana Piastówna: Elżbieta córka Bolka II świdnickiego 

(w::  Przegląd Historyczny nr 84 z 1993 r., s. 433-442). 
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ryków jest obecnie uważana za domniemaną córkę Bolka II 
Małego i jego żony Agnieszki.  
   Postać Elżbiety od wielu lat budzi kontrowersje wśród bada-
czy lokalnej przeszłości. Określana mianem Pani na Procho-
wicach i Maniowie, była postrzegana w tamtych czasach za 
dosyć wpływową i majętną osobę, której status społeczny i 
prawny znacznie przewyższał pozycję innych kobiet tamtej 
epoki.34 Dlatego też wielu współczesnych nam badaczy próbu-
je się w niej doszukać zapomnianej córki książąt świdnickich.35 
Skoro więc rycerzowi, Piotrowi z Prochowic, przyszło poślubić 
córkę władców świdnickich, to od razu rodzi się pytanie, kiedy 
zawarto ów związek małżeński? Znany współczesny historyk – 
Tomasz Jurek -  wysnuwa hipotezę, że mogło to nastąpić do-
piero po śmierci władcy świdnicko-jaworskiego Bolka II Ma-
łego (czyli po 1368 r.).36 
   Tak więc Piotr z Prochowic, będąc pełnoprawnym mężem 
Elżbiety, mógł w ten sposób stać się zarządcą (burgrabią) po-
bliskiego zamku Książ, powierzonego mu jako lenno rycerskie, 
a przy okazji otrzymać we władanie także Świebodzice. Nie-
którzy historycy dziś uważają, że nasze miasto wraz z zamkiem 
Książ oraz pobliskimi osadami (Pełcznicą, Cierniami i 
Szczawnem) stanowiło już wówczas rodzaj pewnego domi-
nium (domenę). A więc była to jedna posiadłość ziemska skła-
dająca się z kilku osad, która w całości należała do jednego 
pana feudalnego, w tym przypadku naszego rycerza z Procho-
wic, który rezydował w pobliskim Książu.  

                                                           
34 Świebodzice, zarys monografii miasta, pod redakcją K. Matwijowskiego, 
Wrocław-Świebodzice 2001, s. 54. 
35 Z 9 czerwca 1389 r. pochodzi dokument księżnej Agnieszki, wystawiony 
w Świdnicy, w którym władczyni obiecała Elżbiecie von Parchwitz pierw-
sze lenno zamkowe, jakie zawakuje w jej księstwie. W dokumencie tym 
Agnieszka zwraca się do Elżbiety w słowach: nasza ukochana i wierna 
córka, szlachetna Pani (za: T. Jurek: Zapomniana Piastówna…). 
36 T. Jurek: Zapomniana Piastówna… 
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   Jak potoczyły się dalsze losy naszej pary po pozbyciu się 
domeny książańskiej? Wiadomo nam, iż Elżbieta von Par-
chwitz, dzięki kilku nadaniom ze strony jej domniemanej mat-
ki, była właścicielką kilku posiadłości na terenie księstwa 
świdnicko-jaworskiego, w tym m.in. Maniowa Małego37 oraz 
Ruska koło Strzegomia. Z kolei jej mąż, Piotr, po sprzedaży – 
za długi - w 1383 r. dobrze prosperującego niegdyś majątku 
rodowego w Prochowicach, zamieszkał u swojej żony w Ma-
niowie. Tutaj też zapewne zmarł około 1401 r. Elżbieta przeży-
ła swojego męża o dobre kilkanaście lat. Po raz ostatni jest 
wzmiankowana w źródłach w 1415 r. Można więc przyjąć, że 
niedługo potem zmarła. Ze swojego małżeństwa  doczekali się 
trójki dzieci: córki Katarzyny oraz synów Mikołaja i Zygmun-
ta. W późniejszym czasie Zygmunt von Parchwitz (zm. po 
1439 r.) zasłynął jako jeden z wyróżniających się dowódców 
wojsk księstwa świdnickiego w okresie wojen husyckich.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
37 Dnia 21 czerwca 1391 r. księżna Agnieszka wystawiła w Świebodzicach 
dokument, w którym potwierdzała kupno Maniowa Małego przez Elżbietę 
von Parchwitz od Benesza Chustnika. 
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IX 
Kiedy w 1355 r. Mikołaj z rodu Bolczów (Zeiskenberg) 
przejmował we władanie warownię na Cisach, nikt wtedy nie 
przypuszczał, że niebawem nastanie jeden z najznakomitszych 
okresów w dziejach tutejszego zamku. Położona w zakolu nie-
wielkiej rzeczki Czyżynki górska strażnica, została przez no-
wego właściciela nie tylko znacznie rozbudowana i wzmocnio-
na, ale także zyskała miano głównej siedziby rodowej tego 
wielce wpływowego rodu. Podobnie było z samą postacią ryce-
rza Mikołaja (z niem. Nickel von Bolz lub Nickel von Zeisken-
berg), który z racji pełnionych funkcji na dworze świdnickich 
władców (księcia Bolka II oraz jego żony Agnieszki), stał się 
jedną z najważniejszych osobistości w całym księstwie świd-
nicko-jaworskim.  

  Wywodził się on ze zniemczałego, serbołużyckiego klanu, 
którego pierwsi przedstawiciele pojawili się na dolnośląskiej 
ziemi już w XIII wieku.38 Sama nazwa rodu – według tradycji 
                                                           
38 Po raz pierwszy przedstawiciele rodu Bolczów (dwóch braci: Henryk i 
Rypert) pojawiają się na kartach historii w połowie XIII stulecia w otocze-
niu ówczesnego władcy Śląska – księcia Bolesława II Rogatki (1251 r.). 
Przypuszcza się, że przybyli oni na śląską ziemię z terenów Wirtembergii.  
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– miała pochodzić od słowa „bełt”,  czyli strzały, używanej w 
wiekach średnich do strzelania z kuszy. Tak więc na pierw-
szych wizerunkach herbowych rodziny von Bolcze, które po-
jawiły się już w XIV stuleciu, widnieją  trzy posrebrzane bełty, 
równomiernie rozmieszczone w tarczy herbowej (na czerwo-
nym tle), które stanowią główne atrybuty godła von Czeisberg. 

   Familia von Bolcze była od dawna spokrewniona z linią Pia-
stów śląskich, a sam ojciec naszego bohatera  –  Rypert Unvo-
gel von Bolz39, pełnił rolę sędziego na dworze książąt świdnic-
kich: Bernarda I Statecznego (1301-1326), a następnie jego 
syna Bolka II Małego (1326-1368). Zresztą z XIV-wiecznych 
dokumentów wynika, iż ród Bolczów posiadał liczne dobra w 
okolicach naszego miasta. (m.in. Dobromierz, Cieszów czy 
Jaskulin). Do niego należał też pobliski zamek Cisy, który po 
1327 r. powiększył majątek rycerza Ryperta oraz jego małżon-
ki Zofii, wywodzącej się z familii von Rohnau. Jest całkiem 
możliwe, że w murach tutejszej warowni mógł przyjść na świat 
rycerz Mikołaj. Jednak kiedy to nastąpiło? Dziś trudno na ten 
temat odpowiedzieć. Nieznana jest bowiem dokładna data jego 
narodzin. 
   W połowie XIV stulecia, z nieznanych przyczyn, ród von 
Bolcze traci nagle kontrolę nad zamkiem Cisy. Pobliska straż-
nica staje się siedzibą rycerzy-rozbójników, którzy przy użyciu 
siły zaczynają terroryzować sąsiednie wioski oraz biegnące 
przez te okolice szlaki handlowe. Legenda głosi, że przywódcą 
zbójeckiej bandy był zubożały rycerz, którego niedługo potem 
dosięgła zasłużona kara. W 1355 r. władca świdnicki Bolko II 
Mały, na czele swojego rycerstwa oraz mieszczan ze Strzego-
mia i Świdnicy, zorganizował zbrojną wyprawę w celu po-
skromienia zbuntowanych rycerzy. Pochód ten zakończył się 
pełnym sukcesem księcia. Warownia w wyniku oblężenia zo-

                                                           
39 Od 1341 r. pisał się on również: von Zeiskenberg. 
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stała zdobyta, zaś krnąbrnych oponentów kazał Bolko powy-
wieszać na murach Świebodzic (?).40 
   Odzyskana w ten sposób warownia na Cisach ponownie wró-
ciła we władanie rodu von Bolcze. Jednak tym razem otrzymał 
ją z rąk samego księcia Bolka nasz bohater – rycerz Mikołaj, 
który postanowił ją znacząco rozbudować i wzmocnić militar-
nie. Za jego to rządów wzniesiono na planie czworoboku nowy 
mur obronny o wymiarach 22 x 28 metrów. W narożnikach 
wsparto go masywnymi przyporami, zaś wzdłuż jego północ-
nego odcinka zdecydowano się wybudować okazały 3-
kondygnacyjny budynek mieszkalny, uzbrojony w niewielką 
sklepioną piwnicę. Na parterze i pierwszym piętrze budynku 
znajdowały się po dwie komnaty rycerskie, nakryte stropami i 
oświetlane przez niewielkie okna szczelinowe. W południowo-
wschodnim narożniku zamku wybudowano ogromną, kamien-
ną wieżę w kształcie koła o średnicy 10 m. i grubości murów 
przekraczającej 4 m. Od zachodu zaś znajdował się wjazd do 
zamku wzmocniony czworoboczną wieżą bramną. Znaczna 
część budowli została otoczona też fosą. 
 

 

                                                           
40 Wcale się nie wyklucza, że akcje rozbójnicze  załogi zamku Cisy były 
skierowane bezpośrednio przeciwko władcy świdnickiemu, Bolesławowi II 
Małemu i miały związek z układem sukcesyjnym, zawartym w 1353 r. 
przez księcia Bolka z królem Czech Karolem IV Luksemburczykiem (na ten 
temat pisałem już wcześniej przy przezntacji postaci rycerza Kekelona von 
Czirn). 

Herb rodziny von Bolcze 
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REKONSTRUKCJA ZAMKU CISY Z CZASÓW PANOWANIA MIKOŁAJA 
VON BOLCZE (WG M.PRZYŁĘCKIEGO I J.SALMA). 

 
   Warownia na Cisach nie była jedyną posiadłością skutecznie 
zarządzaną i nadzorowaną przez rycerza z rodu Bolczów. 
Dzięki dużej przychylności i poparciu ze strony dworu książę-
cego w Świdnicy, a przede wszystkim, dzięki swojej życiowej 
mądrości i zaangażowaniu, Mikołaj bardzo szybko dorobił się 
kilku innych znaczących stanowisk w swojej karierze politycz-
nej. Z zachowanych źródeł wiadomo nam, że w latach 1361–
1374 pełnił on rolę kasztelana (zarządcy książęcego) w poło-
żonym nieopodal Wałbrzycha zamku Rogowiec, zaś w 1369 r. 
za sumę 40 grzywien złota nabył od księżnej Agnieszki urząd 
burgrabiego w pobliskim Strzegomiu. Ale intratne posady i 
stanowiska, to jednak nie wszystko, co stanowiło o błyskotli-
wej karierze przedstawicieli tego znamienitego rodu. Dzięki 
wiernej służbie jaką pełnili członkowie rodziny u władców 
piastowskich, mogli oni także liczyć na pomnażanie swojego 
rodowego majątku. M.in. w roku 1370 Bolczowie stali się wła-
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ścicielami kilku majętnych posiadłości w okolicach Jeleniej 
Góry – w tym Janowic Wielkich oraz słynącego z bogatych rud 
żelaza ośrodka górniczego Miedzianka. W 1371 r. ich włości 
powiększyły się o zamek we Wleniu oraz o niewielkie mia-
steczko Świerzawę, zaś w 1374 r. Mikołaj Bolcze nabył od 
rycerskiego rodu von Hackenborn zamek Konradów w Grzę-
dach. Nieco później w jego rękach znajdował się także zamek 
Radosno w Rybnicy Leśnej, który następnie został sprzedany 
w 1388 r. Heinrichowi von Rechenberg i jego 4 synom. Około 
1375 r. Mikołaj wraz ze swoim bratem stryjecznym Piotrem 
Klerykiem rozpoczął budowę w północnej części Rudaw Ja-
nowickich okazałej warowni górskiej, która na cześć swoich 
fundatorów przeszła do historii pod nazwą – zamek Bolczów.  
   Po śmierci księcia świdnicko –jaworskiego Bolka II Małego 
(1368 r.), rola naszego bohatera na dworze książęcym w Świd-
nicy wzrosła jeszcze bardziej. Księżna Agnieszka, wdowa po 
zmarłym władcy, szukając oparcia wśród najbardziej oddanych 
jej rycerzy, postanowiła obdarować Mikołaja stanowiskiem 
ochmistrza dworu (magister curiae). Od tej pory nasz bohater 
zarządzał  bezpośrednio dworem księżnej świdnickiej oraz 
podległą mu służbą dworską. Był on także członkiem rady 
księstwa, dlatego też, księżna Agnieszka bardzo często gościła 
w murach cisowskiego zamku, chcąc zapewne skorzystać z 
cennych rad i usług swojego wiernego doradcy.  
 
   Istotnym wydarzeniem w życiu rycerza Mikołaja było 
uczestnictwo (jako jednego  ze świadków) w spotkaniu cesarza 
niemieckiego i króla czeskiego Karola IV Luksemburczyka z 
księżna Agnieszką, do którego doszło w Świdnicy w paździer-
niku 1369 r. Na zjeździe tym odnowiono akt sukcesyjny41 księ-

                                                           
41 Po raz pierwszy do zawarcia aktu sukcesyjnego pomiędzy władcą świd-
nickim Bolkiem II Małym a monarchą czeskim doszło już w 1353 r. Gwa-
rantem tego spotkania było m.in. małżeństwo bratanicy księcia – Anny z 
Karolem IV Luksemburskim. 
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stwa na rzecz państwa czeskiego oraz doprowadzono do złoże-
nia hołdu lennego monarsze czeskiemu przez miasta księstwa 
świdnicko-jaworskiego (11.10.1369). Na pamiątkę tego wyda-
rzenia cesarz wystawił okolicznościowy dokument, w którym 
obiecywał zachowanie wszystkich dotychczasowych praw na 
rzecz mieszkańców księstwa. Gwarantem przestrzegania tych 
przywilejów był m.in.  Mikołaj von Bolcze, którego pieczęć 
została przytwierdzona do królewskiego edyktu. 
   Po śmierci księżnej Agnieszki w 1392 r. i aneksji ziem księ-
stwa świdnicko-jaworskiego do Czech, rola naszego bohatera 
zeszła nieco w cień. Prawdopodobnie resztę swojego życia 
spędził on w swojej rodowej posiadłości na zamku Cisy i tutaj 
też zapewne zmarł około 1400 r. Po jego śmierci czterej syno-
wie (Henryk, Mikołaj, Meinke i Guncel) podzielili majątek 
ojca między sobą. Warownia na Cisach przypadła wówczas w 
udziale najstarszemu z nich: Henrykowi, który w 1408 r. po-
stanawił sprzedać warownię  swojemu kuzynowi, rycerzowi 
Sandrowi von Grunau zwanemu Bolcze. 
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X 
 
W 1412 r. zmarł właściciel majątku rycerskiego w Strudze 
(nieopodal Świebodzic) – Ulrich von Schoff, uczestnik naj-
większego starcia rycerskiego w dziejach średniowiecznej Eu-
ropy – bitwy pod Grunwaldem. Walczył on jednak nie po stro-
nie króla polskiego, Władysława Jagiełły, lecz po przeciwnej – 
krzyżackiej, na którą został przeciągnięty w wyniku kłamliwej 
propagandy, szczerzonej wówczas na całym kontynencie euro-
pejskim przez rycerzy Zakonu Krzyżackiego. Uczestnictwo w 
konflikcie przeciwko Polsce nie wyszło mu jednak na dobre. 
Dostawszy się do polskiej niewoli, musiał się z niej wykupić, 
aby po kilku miesiącach móc znów cieszyć się wolnością. 
   Rycerz ze Strugi przyszedł na świat w dość majętnej rodzi-
nie. Jej członkowie od kilku pokoleń służyli u dolnośląskich 
władców (a w szczególności u świdnickich Piastów), dzięki 
którym dorobili się kilku znaczących stanowisk w swojej karie-
rze. Między innymi dziadek naszego bohatera – Ulrich Schoff 
zwany Starszym, był od 1365 r. starostą księstwa świdnickie-
go, a nieco później powierzono mu urząd kasztelana na zamku 
Grodno. Ojciec z kolei – Reinczko  Młodszy - pełnił w latach 
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1364-1365 stanowisko marszałka oraz sędziego dworskiego w 
Świdnicy. 
   Data urodzin rycerza Ulricha nie jest dziś ogólnie znana, 
chociaż niektórzy badacze przyjmują, że mógł on przyjść na 
świat między 1350 a 1360 rokiem. Rodzina von Schoff (piszą-
ca się od XVII w. von Schaffgotsch)42 tak naprawdę wywodzi-
ła się z Turyngii, a na ziemiach ówczesnego Śląska osiedliła 
się już w XII stuleciu. Z naszymi okolicami Schaffowie zwią-
zali się z końcem XIII wieku, czego dowodem jest dokument z 
1292 r. wymieniający pradziada naszego bohatera (niejakiego 
Reinczka von Schoff), który pełnił wtenczas rolę kasztelana na 
zamku Rogowiec. 
   Po raz pierwszy w źródłach historycznych Ulrich pojawia się 
w 1377 r., jako właściciel pobliskiej Strugi (Adelsbach). Miał 
on wówczas, wraz ze swoją żoną Elżbietą, ufundować dla tu-
tejszego kościoła parafialnego niewielki ołtarz. 5 lat później 
(1382 r.), dowiadujemy się, że na terenie wsi znajdował się już 
młyn oraz folwark i wcale nie jest wykluczone, że należały one 
do naszego rycerza, który mógł z tego tytułu czerpać dochody. 
   Chociaż główną siedzibą rodu był od wielu lat zamek Grod-
no, to jednak w 1394 r. Ulrich von Schoff podjął wielce zasta-
nawiającą dziś decyzję. Kupił położoną na terenie obecnego 
Wałbrzycha strażnicę Nowy Dwór (Newe Haus) i w niej posta-
nowił się na dobre zagospodarować. Ten krok naszego bohate-
ra, zastanawia dzisiaj wielu lokalnych historyków. Niektórzy z 

                                                           
42  Członkowie rodu Schoff zaczęli używać nazwiska w formie „Schaffgot-
sch”  dopiero od XVII wieku. Powstało ono w wyniku zespolenia w jedno 
słowo właściwego nazwiska Schaff (tj. owca – stąd m.in. owca w herbie 
rodu) i rodowego przydomka Gotsch. Używanie przydomka Gotsch było 
uzasadnione, ponieważ tym nazwiskiem na terenie Niemiec w czasach ów-
czesnych posługiwało się kilka rodów – wcale ze sobą niespokrewnionych. 
Aż do końca XVI wieku potomkowie protoplasty rodu Gotscha Schofa 
Młodszego, używali nazwiska Schaff Gotsch gennant (Schaff zwany Got-
schem), potem pisano je z myślnikiem między Schaff i Gotsch, a od począt-
ku XVII wieku zastąpiono je zespoloną formą nazwiska Schaffgotsch.  
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nich twierdzą, iż miało to związek ze wcześniejszymi układami 
sukcesyjnymi władców świdnickich, na mocy, których warow-
nia w Zagórzu Śląskim, przeszła w 1392 r. – wraz z całym 
księstwem świdnicko-jaworskim - pod panowanie korony cze-
skiej. Nasz rycerz, być może nie do końca chciał pogodzić się 
ze zwierzchnictwem królów czeskich, dlatego też postanowił 
osiedlić się w „nowym miejscu” na terenie obecnego Wałbrzy-
cha. Warto tutaj wspomnieć, że w 1401 r. był on również wy-
mieniany w źródłach historycznych jako właściciel osady w 
Białym Kamieniu (Weisstein), a także znajdujących się w naj-
bliższej okolicy wsi (Dziećmorowic, Jugowic i Rusinowej). 
 

 

Rysunek z XVII wieku 
przedstawiający epita-

fium Ulryka Schoffa 
Młodszego. Repr. z: Die 

Strasse, Wrocław 1938 r. 
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   Dziś trudno dojść do wniosku, co skłoniło Ulricha Schoffa do 
wzięcia udziału w wielkim konflikcie polsko-krzyżackim z lat 
1409-1411. Prawdopodobnie, tak jak większość dolnośląskich 
rycerzy w tym okresie, padł on ofiarą krzyżackiej propagandy, 
której kłamliwe hasła nawoływały do walki z Polakami (jako 
przeniewiercami chrześcijaństwa). Wiadomo, że przed samą 
kampanią grunwaldzką, na dolnośląskiej ziemi pojawiały się 
niejednokrotnie rycerskie poselstwa – zarówno polskie jak i 
zakonne, które próbowały nakłonić tutejszych wojów do wzię-
cia udziału w wojnie. Zresztą Ulrich von Schoff nie był jedy-
nym rycerzem z tych okolic który uległ namowom Zakonu. 
Obok niego na wojnę wyruszyło blisko 800 Dolnoślązaków, 
którzy pod przewodnictwem księcia oleśnickiego Konrada VII 
Białego (1390-1452), postanowili wzmocnić siły zakonne 
przeciwko Polsce i jej sojusznikom. Sam książę Konrad, które-
go wojna zastała w samym Malborku (pobierał on tam wów-
czas naukę z rzemiosła rycerskiego), walczył pod Grunwaldem 
na czele czwartej chorągwi, złożonej z samych najemnych Ślą-
zaków. Pewnie w ich to szeregach znalazł się także Ulrich von 
Schoff.43 Chorągiew Śląska, była jedną z największych spośród 
chorągwi zaciężnych Zakonu Krzyżackiego. Wyróżniała się 
ona ogromnym czarnym orłem na żółtym tle.  
   Pomimo zaciętej bitwy i zmiennych kolei losu, szczęście w 
chwalebnym dniu – 15 lipca 1410 r. – sprzyjało połączonym 
siłom polsko-litewskim. Armia krzyżacka została doszczętnie 
rozbita. Rycerze zakonni, którzy nie zginęli na polu walki, zo-
stali albo wzięci do niewoli, albo musieli ratować się ucieczką. 

                                                           
43 Warto tutaj wspomnieć, że Ulryk von Schoff nie był jedyną osobą pocho-
dzącą z okolic Świebodzic, która postanowiła wziąć udział w bitwie pod 
Grunwaldem. Oprócz niego walczyli tu także rycerze z innych rodów, któ-
rych historia – wcześniej lub później – połączyła z naszym miastem.  Byli 
to więc przedstawiciele wywodzący się m.in. z: Adelsbachów, Bolczów, 
Polsnitzów, Hochbergów, Czettritzów i Haugwitzów. W wojnę tą był także 
zaangażowany ówczesny starosta księstwa świdnicko-jaworskiego Janko z 
Chocienic, do którego należały m .in. zamek Książ i Świebodzice 
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Do tych ostatnich zaliczał się nasz bohater, który po bitwie 
postanowił wraz z grupą krzyżackich niedobitków przedostać 
się do stolicy Zakonu Krzyżackiego - Malborka. Nie dane mu 
jednak było tam dotrzeć. Po dwóch tygodniach ucieczki, 25 
lipca, Ulryk von Schoff wpadł w polskie ręce i prawdopodob-
nie przewieziony został do zamku w Tęczynie pod Krakowem. 
Tutaj spędził kilka miesięcy w polskiej niewoli, i dopiero po 
wpłaceniu za niego okupu, mógł jesienią 1410 r. wrócić w ro-
dzinne strony. 
   Jak na psychikę naszego rycerza wpłynął przegrany konflikt 
z Królestwem Polskim? Dziś trudno na to pytanie odpowie-
dzieć. Wiadomo, że po powrocie z wojny, nie długo było mu 
dane cieszyć się życiem. Dwa lata później zmarł bezpotomnie, 
a jego ciało  spoczęło w kościele klasztornym Franciszkanów 
w Świdnicy. 
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Herb rodowy rycerza Sandera von Grunau 
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XI 
 

Ulrich von Schoff nie był jedynym rycerzem związanym z 
okolicami Świebodzic, któremu przyszło brać udział w wojnie 
polsko-krzyżackiej z lat 1409-1411. Ten sam los spotkał rów-
nież jego sąsiada zza miedzy – rycerza Sandera von Grunau 
(lub Zandera von Grunaw), skoligaconego z rodziną von Bol-
cze, który od 1408 r. był właścicielem pobliskiego zamku Cisy. 
   Sander (lub jak chcą inne źródła – Aleksander), wywodził się 
z jednego najstarszych rodów dolnośląskich, znanych już w 
1282 r., którego rodową siedzibą była niewielka wieś Krzewina 
(niem. Grunau), położona nieopodal Bogatyni. Jego ojciec – 
także o tym samym imieniu i nazwisku – pełnił urząd marszał-
ka na dworze książąt świdnickich i zaliczał się do najbliższych 
współpracowników księcia Bolka II Małego (wymieniany 
m.in. w Landbuchu Księstwa Świdnicko-Jaworskiego44 w 1348 
i 1371 r.). Daty narodzin naszego rycerza oczywiście nie zna-

                                                           
44 Landbuch Księstwa Świdnickiego-Jaworskiego stanowił księgę, do której 
wpisywano wystawiane przez miejscowych książąt dokumenty dotyczące 
spraw majątkowych. Jest zatem nieocenionym źródłem dla wszelkich badań 
nad historią osadnictwa, stosunkami własnościowymi, dworem książęcym, 
genealogią rodzin rycerskich, dziejami kościelnymi, itp. 
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my. Wiemy natomiast, że jest on wymieniany w kilku doku-
mentach z przełomu XIV i XV stulecia. Na przykład w 1398 r. 
uczestniczy on (w charakterze świadka) w transakcji kupna-
sprzedaży Janowic Wielkich oraz ośrodka górniczego Mie-
dzianka koło Jeleniej Góry, zaś w 1401 r. jest wzmiankowany, 
wraz ze swoim bratem stryjecznym Henrykiem von Bolcze, na 
dokumencie wystawionym w Świdnicy.  
   W 1400 r. Sander von Grunau nabył od rodziny von 
Paschwinckel niewielką wieś Proboszczów koło Złotoryi, która 
pozostawała w jego rękach aż do 1428 r. Następnie odsprzedał 
ją  rycerzowi Tristanowi von Redern. W międzyczasie, na tere-
nie Proboszczowa, dokonał kilku fundacji na rzecz tutejszych 
mieszkańców. Między innymi w 1419 r., przy miejscowej 
świątyni, ufundował niewielką kaplicę, która z czasem została 
przemieniona w zakrystię. W 1424 r. Sander von Grunau jest 
wymieniany po raz kolejny w źródłach historycznych, ale tym 
razem już jako rycerz. Świadczy to o tym, że przed datą 1424 
stał się pełnym adeptem rzemiosła rycerskiego, przez uroczyste 
wręczenie mu pasa i ostróg. 
   Dnia 24 sierpnia 1408 r. nasz bohater dokonuje największej 
transakcji w swoim życiu. Od swojego kuzyna – Henryka von 
Bolcze – kupuje zamek Cisy wraz z przyległymi dobrami 
(m.in. Dobromierzem), który na przeszło 20 lat staje się jego 
główną siedzibą. Kilkanaście miesięcy później, nowy właści-
ciel zamku, ulega propagandzie Zakonu Krzyżackiego i posta-
nawia wziąć  udział w wielkim konflikcie zbrojnym przeciwko 
Polsce i jej sojusznikom. 
   Dokładnego przebiegu udziału Sandera von Grunau w wojnie 
polsko-krzyżackiej nie znamy. Z lakonicznych przekazów da 
się jednak wywnioskować, że uczestniczył on raczej w końco-
wym okresie wojny (po bitwie grunwaldzkiej). Wiemy na 
przykład, że jesienią 1410 r. przewodził on grupie 76 kopijni-
ków i 2 strzelców, których prowadził na kampanię wojenną ze 
Śląska do Prus. Na przełomie 1410/1411 przebywał on w oto-
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czeniu komtura zamku rydzyńskiego – Georga von Wirsberga, 
od którego miał otrzymać 100 guldenów nagrody  za wierną 
służbę, zaś na początku 1411 r. nasz bohater uczestniczył w 
przekazaniu Polsce przez Zakon Krzyżacki okupu za jeńców 
wojennych w wysokości 100 tysięcy groszy praskich.45 
   Po zakończeniu konfliktu i podpisaniu pokoju w Toruniu, 
wraca na Śląsk, do swoich włości i osiedla się na zamku w Ci-
sach. W tym też okresie zachodzą kolejne istotne zmiany w 
jego życiu. Nieoczekiwanie zmienia front polityczny i staje się 
zwolennikiem ruchu husyckiego, przez co popada w konflikt z 
samym monarchą czeskim – Zygmuntem IV Luksemburczy-
kiem. Nie jest wykluczone, że w okresie wojen husyckich na 
Śląsku (1420-1433), dokonał on pewnych występków i rozbo-
jów wraz z husytami. Dowodem na to może być dokument, 
wystawiony przez króla Czech kilka lat po wojnach husyckich, 
w którym władca daruje naszemu bohaterowi oraz jego kuzy-
nowi wszystkie winy i występki, jakich dopuścił się w czasie 
ostatnich wojen na Śląsku.46 Po raz ostatni w dokumentach 
historycznych Sandro von Grunau jest wymieniany w 1441 r. 
Potem słuch o nim ginie. Historycy przypuszczają, że niedługo 
potem zmarł (przed 1446 r.) 
   Zanim jednak przyszło zejść z tego świata naszemu rycerzo-
wi, dokonał on istotnych przeobrażeń w historii tych okolic. W 
1429 r. – ulegając zapewne ideologii husyckiej - sprzedał 
większość swojego majątku, w tym swoją „rezydencję” na Ci-
sach, rycerzowi Ulrichowi von Seydlitz. Od tej pory nowy wła-
ściciel zamku będzie przez kolejne kilkadziesiąt lat wywierał 
istotny wpływ na losy warowni (do około 1450 r. kiedy to jej 
następnymi posiadaczami zostali dwaj bracia z rodu von Bor-
schnitz). 

                                                           
45 Das Soldbuch des Deutschen Ordens 1410/1411: Indices mit per-
sonengeschichtlichen Kommentaren, Böhlau Verlag Köln Weimar, 2010, s. 
97 
46 Tamże. 
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Herb rodowy Benesza von Chustnik 
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XII 
 

Czasy w jakich przyszło żyć i działać Beneszowi Chustnikowi 
(czes. Beneš von Choustník) zaliczały się do przełomowych w 
dziejach tych okolic. Rycerz ten, wywodzący się z czeskiego 
możnowładztwa, pełnił rolę starosty księstwa świdnickiego i 
zarazem zaliczał się do najwierniejszych doradców księżnej 
Agnieszki, ostatniej „piastowskiej” władczyni księstwa świd-
nicko-jaworskiego. Po jej śmierci w 1392 r.47 i przejściu tere-
nów księstwa pod panowanie królów czeskich, stał się zaufa-
nym powiernikiem monarchy Wacława IV Luksemburczyka i 
w jego to imieniu sprawował powierzoną mu władzę nad zie-
miami księstwa. 

                                                           
47 Na mocy postanowień sukcesyjnych zawartych pomiędzy królem cze-
skim Karolem IV Luksemburczykiem i księciem Bolkiem II Małym oraz 
jego żoną Agnieszką, księstwo świdnicko-jaworskie miało przejść – na 
wypadek bezpotomnej śmierci Piastów świdnickich – pod panowanie 
Czech. Księżna Agnieszka umierając w dniu 2 lutego 1392 r. dopełniła 
wolę wcześniej zawartych układów. Jej ciało zostało – według tradycji – 
złożone w srebrnej trumnie i pochowane w podziemiach kościoła klasztor-
nego Franciszkanów w Świdnicy.  
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    Rycerz Benesz wywodził się ze starego czeskiego rodu, któ-
rego przodkowie zamieszkiwali okolice dzisiejszych Litomie-
rzyc, w obszarze Polabi (dolina Łaby na terenie Czech). Sama 
rodzina natomiast wzięła swoją nazwę od warownego zamku 
Choustnik nieopodal miasta Tabor w południowych Czechach, 
wzniesionego przed 1282 r. przez przodków naszego bohatera. 
Po raz pierwszy przedstawiciele rodu są wymieniani w 2 poło-
wie XII wieku. Jeden z nich, miał wówczas odznaczyć się mę-
stwem podczas oblężenia Mediolanu w 1158 r., kiedy to wi-
dząc zagrożenie, zszedł z drabiny oblężniczej, aby bronić swo-
jego księcia. Dlatego też w herbie rodu von Choustnik widnieje 
dziś złota drabina na niebieskim tle, która ma upamiętniać to 
legendarne wydarzenie.   
   Po raz pierwszy w czeskich źródłach historycznych rycerz 
Benesz jest wymieniany w 1370 r. W latach 1382-1383 pełnił 
on już urząd kapitana, a od 1389 do 1393 r.  stanowisko puł-
kownika w otoczeniu  Gubernatora Czech. Nasz bohater zali-
czał się również do ważnych i znaczących postaci na dworze 
księżnej Agnieszki. Dzięki poparciu i zaufaniu jakie tam zdo-
był, mógł on śmiało zaliczać się do najważniejszych osób ad-
ministracji książęcej, a przez to w znaczący sposób wpływać 
na rządy w księstwie świdnicko-jaworskim.     
   Zresztą czasy panowania księżnej Agnieszki, wdowy po Bo-
lesławie II Małym, zaliczały się do jednych z najwspanialszych 
w dziejach tych ziem. Kwitł tutaj handel i rzemiosło, rozwijały 
się miasta oraz wsie. Księżna okazała się być osobą bardzo 
tolerancyjną dla Żydów, wspierała Kościół oraz opiekowała się 
biednymi i kalekami. W swoim długoletnim panowaniu (przez 
24 lata) wystawiła wiele dokumentów, w których przyznała 
liczne przywileje ośrodkom miejskim (w tym Świebodzicom), 
cechom rzemieślniczym oraz rodom rycerskim. Nie inaczej 
było z Beneszem Chustnikiem, na rzecz, którego księżna wy-
stawiła w dniu 1 stycznia 1386 r. dokument. Zapisano w nim, 
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że Pani Ilse [Elżbieta] von Parchwitz48, żona Petera von Par-
chwitz49, zrzeka się jakichkolwiek praw do zamku Książ wraz 
z miastem Świebodzice, na rzecz pana Bechnischa von Chus-
singka, jego spadkobierców naturalnych i lennych.50 Akt ten 
jest dzisiaj oficjalnie uznawany za przekazanie zamku Książ 
wraz z naszym miastem rycerzowi Beneszowi. Od tej pory 
czeski magnat będzie miał przez najbliższe kilkanaście lat (do 
1401 r.) decydujący wpływ na losy Świebodzic oraz jego naj-
bliższych okolic.  
   Przez kolejne lata rządów w księstwie świdnickim i władzy 
nad naszym miastem, zaszły dość istotne zmiany w życiu na-
szego rycerza. Po śmierci księżnej Agnieszki sprawował on 
funkcję  starosty księstwa świdnickiego z ramienia monarchy 
czeskiego Wacława IV Luksemburczyka (1361-1419). Jego 
zastępcą mianowano natomiast  Janka z Chocienic, który wów-
czas urzędował w pobliskim zamku Książ51. W 1396 r. nasz 
bohater posłował jako przedstawiciel króla Wacława IV do 
Mediolanu, a po powrocie z tej misji, objął starostwo we Wro-
cławiu. Jako namiestnik (gubernator) księstwa świdnickiego 
Benesz von Chustnik musiał nie tylko umiejętnie zarządzać 
zamkami oraz podległymi mu dobrami na terenie księstwa, ale 
także sprawować władzę sądowniczą na powierzonym mu te-
renie. A przyznać tu trzeba, że wcale nie były to łatwe sprawy. 
Przykładem tego może być bunt, jaki wzniecił na zamku Gryf 
jeden z jego podwładnych – kasztelan Wolf Romka, zakładając 
w nim gniazdo rozbójników. Na szczęście Beneszowi udało 

                                                           
48 Elżbieta von Parchwitz, zwana potocznie Panią na Prochowicach i Ma-
niowie, jest dziś uważana przez niektórych historyków za domniemaną 
córkę księcia Bolka II Małego oraz jego żony księżnej Agnieszki. 
49 Piotr von Parchwitz, mąż Elżbiety, pochodził z rodu Jeleńczyków i był 
właścicielem zamku w Prochowicach wzniesionego w początkach XIV 
wieku przez jego ojca Stefana.   
50 Wałbrzych i okolice. Historia miasta na tle historii Dolnego Śląska, blog  
E. Knapczyka (strona www). 
51 Tamże. 
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rozprawić się ze zbuntowanym rycerzem, który w 1399 r. zo-
stał na rozkaz naszego bohatera ścięty.  
   Pomimo wysokiego stanowiska urzędniczego i licznych ma-
jątków ziemskich Benesza von Chustnika czasami trapiły pro-
blemy finansowe. Dlatego też w 1389 r. postanowił on sprze-
dać 400 grzywien czynszu (udziałów) z Książa, a w 1393 r. 
kolejne 50 grzywien ze Świebodzic, Cierni oraz Pełcznicy 
swojemu zastępcy. W 1401 r. Benesz Chustnik decyduje się 
odsprzedać resztę pozostałych udziałów (Świebodzice wraz z 
zamkiem Książ plus urząd celny w Kamiennej Górze) Jankowi 
z Chocienic za sumę 4.000 kop groszy czeskich, a nieco póź-
niej – bo w 1403 r. -  traci z nieznanych przyczyn urząd guber-
natora księstwa świdnickiego. Swoje ostatnie lata spędza na 
terenie Czech, gdzie m.in. w 1409 r. zostaje mianowany puł-
kownikiem komory celnej. W tym samym roku, z polecenia 
króla czeskiego, podejmuje się ostatniej w swoim życiu misji 
dyplomatycznej do Włoch. Po powrocie ze służbowego wyjaz-
du, w kilka miesięcy później, bezpotomnie umiera (1410 r.). Po 
jego śmierci majątek rodowy Chustnika przejęli krewni ze 
strony jego żony. 
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XIII 
 

Następca Benesza Chustnika, Janko z Chocienic, zalicza się 
do tych nielicznych rycerzy, którzy poprzez swoje długoletnie 
rządy, zapisalii się dosyć znacząco w dziejach tutejszych oko-
lic. Jego kilkudziesięcioletnie panowanie (w tym jako wicesta-
rosty i starosty księstwa świdnickiego) przyniosło Świebodzi-
com zmienne koleje losu. Podczas jego rządów można było 
zaobserwować w historii naszego miasta okresy znaczącego 
rozkwitu, jak i momenty upadku i stagnacji, wywołane prze-
biegiem krwawych wojen husyckich, które niestety nie ominę-
ły najbliższych okolic Świebodzic. 
   W źródłach historycznych nasz bohater jest wzmiankowany 
na wiele sposobów.  Czesi nazywają go:  Jan, Janek lub Janko 
z Chotěmic, albo Jan Svídnický z Chotěmic, a także Jan z 
Chotěmic na Fürstenštejně;  Niemcy wymieniali go jako: Jo-
hann von Chotiemitz, zwany z Fürstenbergu; a my Polacy: Jan-
ko z Chocienic. Źródła łacińskie natomiast piszą o nim: Janco 
de Chotiemicz, lub Jankonis de Swidnicz.        
   Historię naszego bohatera można dziś porównać do przysło-
wiowego Kopciuszka z bajki. Wywodzący się z zubożałej 
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szlachty rycerz, dzięki swojej determinacji, zaangażowaniu, a 
nawet szczęściu, doszedł w swoim życiu do ogromnego mająt-
ku oraz ważnych stanowisk państwowych, stając się w ten spo-
sób jedną z istotnych osobistości w otoczeniu monarchów cze-
skich: Wacława IV Luksemburczyka oraz jego syna Zygmunta. 
   Pierwsze lata życia Janka z Chocienic nie są dziś za dobrze 
znane. Wiadomo, że  wywodził się ze wsi Chotěmice, oddalo-
nej o około 25 km. od miasta Tabor w południowych Cze-
chach, gdzie jego rodzina posiadała niewielki majątek  (w 1381 
r. wzmiankowani są pierwsi przedstawiciele rodu: Benesz oraz 
Erazm). W 1392 r. Janko z Chocienic ożenił się z córką Hansa 
Probischsta, zarządcy książęcego zamku w Bolkowie. Z mał-
żeństwa tego doczekał się prawdopodobnie syna Jerzego (?) 
oraz córki, która w późniejszym czasie została żoną Hermanna 
von Czettritza, słynnego raubrittera z zamku Książ. Wiadomo 
nam, iż w  1395 r. Janko z Chocienic przebywał już w otocze-
niu króla czeskiego – Wacława IV i z jego to polecenia spra-
wował funkcję setnika w księstwie świdnicko-jaworskim. Nie-
co później został także mianowany podstarościm w Świdnicy i 
zastępcą samego Benesza Chustnika. W latach 1407-1412 r. 
pełnił stanowisko namiestnika księstwa świdnicko-
jaworskiego, a do 1413 r. także urząd gubernatora Wrocławia. 
Kilka lat później został również powołany do rady królewskiej. 
W tym to okresie jego główną rezydencją stał się zamek Książ, 
skąd sprawował swoje rządy w interesie monarchy czeskiego. 
   Jako pełnoprawny właściciel miasta Świebodzice (od 1401 
r.)52 Janko z Chocienic przyczynił się w istotny sposób do jego 
rozwoju. Między innymi z 1419 r. pochodzą wzmianki, że były 
starosta księstwa świdnickiego, ofiarował szpitalowi przy nie-
istniejącym już kościółku pw. Św. Jana w Świebodzicach  łąkę 
i las nieopodal Szczawna. Natomiast w 1439 r. tutejszy szpital 

                                                           
52 Jak nam wiadomo, Janko z Chocienic nabył nasze miasto wraz z zam-
kiem Książ i urzędem celnym w Kamiennej Górze w 1401 r. od Benesza 
Chustnika za sumę 4000 kóp groszy czeskich. 
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wzbogacił się o kolejną darowiznę (czynsze), jaką przekazał 
mu szpital z pobliskiej Świdnicy na rzecz „obolałych i cho-
rych” ze Świebodzic. W kilka lat później (1421 r.) jest wymie-
niana pierwsza szkoła parafialna w naszym mieście, której ab-
solwentem miał być ponoć Zygmunt Rosicz (1406-1470), zna-
ny historyk i kanonik wrocławski, autor roczników poświęco-
nych dziejom kościelnym i politycznym Śląska. Wcale się też 
nie wyklucza, że za rządów Janka z Chocienic nasze miasto 
doczekało się – jak sugerują niektórzy badacze – kamiennego 
systemu obronnego, w postaci zachowanych do dzisiaj murów 
obronnych.53 Również najbliższe okolice Świebodzic przeży-
wały wtedy swój rozkwit.   Na jego rządach skorzystała m.in. 
pobliska Świdnica, Wałbrzych, zamki Książ i Bolków oraz 
Szczawno Zdrój. 
   W 1412 r. nasz bohater jest po raz ostatni wymieniany w 
źródłach historycznych jako namiestnik księstwa świdnickiego, 
a rok później – prawdopodobnie ze względów finansowych –  
rezygnuje też z urzędu gubernatora we Wrocławiu. Od tego 
momentu angażuje się w sprawy polityczne w Czechach. Staje 
się wówczas jednym z najważniejszych  popleczników i zwo-
lenników rządów Wacława IV54, a po jego śmierci w 1419 r. 
jego syna – Zygmunta Luksemburczyka. 
   W 1420 r. wybuchają w Czechach wojny religijno-narodowe 
zwane potocznie husyckimi. Ich geneza sięga 1415 r., kiedy to 

                                                           
53 Opinie na temat powstania murów obronnych Świebodzic są dzisiaj zna-
cząco podzielone. Niektórzy badacze (wraz z kronikarzem E.I. Naso na 
czele) uważają, że fundatorem kamiennego systemu obronnego otaczające-
go nasze miasto był książę świdnicki Bolko I Surowy (koniec XIII w.). 
Jednak większość współczesnych historyków jest skłonna przyznać, że 
obwarowania obronne Świebodzic mogły powstać najwcześniej w począt-
kach XIV stulecia. 
54 Warto tutaj wspomnieć, że jeszcze przed 1412 r., nasz bohater był dosyć 
mocno zaangażowany w politykę zagraniczną  monarchy Wacława IV. Na 
przykład w latach 1409-1410 towarzyszył on królowi czeskiemu w polu-
bownym rozstrzygnięciu konfliktu polsko-krzyżackiego. 
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czeski reformator religijny Jan Hus, oskarżony o herezję i po-
tępiony, został spalony na stosie. Początkowo ruch husycki 
objął tylko tereny rdzenne Czech, ale w niecałe 5 lat potem 
(1425) dotarł również na ziemię śląską, aby w 1428 r. osiągnąć 
tu kulminacyjny szczyt. Janko z Chocienic, należący wówczas 
do obozu politycznego króla Zygmunta Luksemburczyka, stał 
się zagorzałym przeciwnikiem husytów. To prawdopodobnie 
spowodowało ich odwet na dobrach i majątkach należących 
wówczas do naszego rycerza. W 1428 r. oddziały husyckie 
zaatakowały i zdobyły pobliski zamek Książ, który pozostawał 
w ich rękach przez kilka najbliższych miesięcy (do 1429 r.). 
Natomiast w latach 1428-1437 wielokrotnie oblegali oni zamek 
Cisy. Jeśli chodzi o same Świebodzice, to nasze miasto znala-
zło się na drodze przemarszu wojsk husyckich już w 1427 r. 
Wedle legendy taboryci mieli wówczas przeprowadzić trzy-
krotny atak na mury miejskie Świebodzic. Jednak bez powo-
dzenia. Atak został odparty i miasto obroniło się. Opis szturmu 
wojsk husyckich na mury naszego miasta przedstawił w swojej 
kronice m.in. XVII-wieczny historyk ze Świdnicy – Ephrain 
Ignatius Naso, pisząc: oszalałe wojsko napiera na mury obron-
ne miasta, wojowniczy tum rozrzuca kule ogniste, mieszkańcy 
stawiają mu opór, jedność umacnia ich siłę, walka z tak od-
ważnymi ludźmi to zaszczyt. Osłabiony nieprzyjaciel zostaje 
sromotnie pokonany  (…) Po nieudanej trzeciej próbie ataku, 
znacznej stracie w ludziach oraz śmierci porucznika Brenno, w 
czasie szalejącej burzy, ośmieszeni i zhańbieni Husyci, zaczęli 
się wycofywać. Następnie kierując się na Świdnicę, pustoszyli 
wszystko dookoła.55Warto tu także wspomnieć, że 15 maja 
1433 r. doszło do krwawej bitwy pod wsią Pożarzysko nieopo-
dal Żarowa (ok. 28 km na północny wschód od Świebodzic), 
gdzie połączone siły wojsk wrocławskich i świdnickich rozbiły 
oddziały husytów dowodzone przez Piotra Polaka. 

                                                           
55 B. Mucha: Wojny husyckie na Śląsku, (Żarowska Izba Historyczna, strona 
www). 
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   Po okresie wojen religijnych, schorowany już właściciel 
zamku Książ i jego pobliskich dóbr (w tym Świebodzic), po-
stanowił prawdopodobnie scedować majątek ksiąski na swoje-
go syna, również Janka z Chocienic zwanego Młodszym.  W 
chwili objęcia dzierżaw był on jeszcze niepełnoletni, toteż 
przez pierwsze cztery lata (1433-1437) zarządzał dobrami jego 
opiekun - Mikołaj Sedlitz56  
   Dzisiaj nie wiadomo gdzie, ani kiedy dokładnie zmarł Janko 
z Chocienic. Po raz ostatni źródła historyczne wspominają o 
nim w 1442 r.   
 

 
 
 
 

                                                           
56K. Jankowski, S. Junak, B. Kułaga, S. Piątek: Zamek Książ, Piechowice 
1994.  

Dokument wystawiony w dniu 29.01.1414 r. we Wrocławiu,  potwierdzający 
pewne przywileje nadane przez Janka z Chocienic Elżbiecie, żonie Piotra von 

Parchwitz oraz jej synowi Mikołajowi  (oryginał dokumentu jest obecnie 
przechowywany w Archiwum w Pradze). 
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Herb Hermanna von Czettritza 
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XIV 
  
  Historię, którą przytaczam poniżej rozegrała się ponad 500 lat 
temu. To właśnie wtedy, na terenach dzisiejszego Śląska – 
ogarniętego chaosem i anarchią -  grasowały różnego rodzaju 
bandy zbójeckie, którym przewodzili wyjęci spod prawa ryce-
rze zwani potocznie raubritterami. Okolice Świebodzic także 
nie były wolne od ówczesnego zamętu. Tutaj m.in. miał swoją 
siedzibę Hermann von Czettritz, zagorzały zwolennik ruchu 
husyckiego na Śląsku, który - pomimo, iż był uważany za oso-
bę bogobojną - większość swojego życia spędził na rabowaniu 
dóbr kościelnych i prywatnych wojnach. 
  Świebodzicki rycerz-rozbójnik pochodził ze starego, znamie-
nitego rodu możnowładczego, którego członkowie byli ponoć 
skoligaceni z samymi książętami słowiańskimi.57 W ciągu kil-
ku stuleci, służąc władcom śląskim, ród ten dorobił się wielu 
posiadłości ziemskich łącznie z takimi miejscowościami jak 

                                                           
57 Tradycja głosi, że protoplaści tegoż rodu mieli brać udział w morderczej 
bitwie z Tatarami pod Legnicą (1241 r.) Jan Czettritz miał niestety zginąć 
na polu walki, zaś jego brat Konrad towarzyszył św. Jadwidze Śląskiej w 
ucieczce przed Tatarami do Krosna.  
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Wałbrzych, Podgórze, Świebodzice, Struga, Lubomin, Cie-
szów, Czarny Bór oraz zamkami w Książu, Grodnie, Konra-
dowie i Cisach. Dziś trudno dojść do wniosku, dlaczego, po-
mimo tak arystokratycznego pochodzenia, nasz bohater zszedł 
na złą drogę i zaczął trudnić się rozbojem? Historycy mają na 
ten temat podzielone zdania. Jedni widzą w nim obrońcę chło-
pów i uciśnionych słowiańskich „protestantów” (zwolenników 
ruchu husyckiego), którym zawsze pomagał i wspierał w walce 
przeciwko bogatym niemieckim katolikom. Inni z kolei bada-
cze uważają go za bezlitosnego warchoła i wyjętego spod pra-
wa bandytę, który dla własnego wzbogacenia się napadał i ra-
bował bezbronnych kupców oraz grabił pobliskie klasztory i 
kościoły.  
   Miejsce oraz data urodzin Hermanna von Czettritza58 nie są 
dziś powszechnie znane.59 Pierwsze istotne wzmianki na jego 
temat pochodzą dopiero z okresu wojen husyckich (1420-
1433), kiedy to swoją  postawą wspierał taborytów w ich na-
jazdach na śląską ziemię. Wiadomo nam, że już w 1427 r. od-
działy naszego bohatera – wraz z husytami - dokonały zbrojnej 
napaści na klasztor w Krzeszowie. Był to odwet za to, że ów-
czesny opat klasztoru kazał spalić na stosie trzech parobków z 
grupy Czettritza. Rok później husyci zorganizowali kolejną 
wielką wyprawę na Śląsk, zajmując po drodze wiele ważnych 
zamków i miast. Na trasie ich przemarszu znalazły się także 
okolice Świebodzic, Wałbrzycha i Kamiennej Góry. Jednak 
dzięki postawie i wsparciu naszego raubrittera udało się odwlec 
bezlitosnych zwolenników Jana Husa od grabieży tutejszych 

                                                           
58 Nasz bohater zapisał się na kartach historii z przydomkiem „Młodszy”. 
Imię to otrzymał zapewne na cześć swojego dziadka – Hermanna von Cztet-
tritza „Starszego” (zm. 1385 r.), który pełnił rolę burgrabiego na dworze 
księżnej świdnickiej Agnieszki. 
59 Można tylko przypuszczać, iż mógł przyjść na świat w zamku w Woja-
czowie nieopodal Czarnego Boru, gdyż ta posiadłość (i jeszcze klika oko-
licznych wsi), należały wówczas do jego ojca – Henryka von Czettritza 
(zm. ok. 1417 r.). 
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terenów. W 1430 r. bogaty niemiecki patrycjat Świdnicy, oba-
wiając się kolejnych zmagań z oddziałami husyckimi, posta-
nowili zawrzeć rozejm z przeważającymi siłami wroga. Zwró-
cono się wówczas o pomoc do Czettritza. Dzięki jego stara-
niom i pośrednictwu udało się dojść do porozumienia pomię-
dzy zwaśnionymi stronami. Za okazaną pomoc wdzięczni 
świdniczanie, w zamian za uratowanie pokoju w ich księstwie, 
obdarzyli Czettritza  funkcją podstarościego. 
     Po zakończeniu wojen religijnych Hermann von Czettritz 
wcale nie zamierzał prowadzić spokojnego życia. Obrał sobie 
Świebodzice60 na jedną ze swoich zbójeckich kryjówek, skąd  
zbrojnymi napadami najeżdżał sąsiednie włości kościelne oraz 
rabował przejezdnych kupców. Jego zbójecka działalność 
szkodziła nie tylko władzom kościelnym, ale także zagrażała 
interesom kilku śląskich miast, gdyż raubritterzy opanowali 
główne trakty handlowe wiodące przez te okolice. Tradycja 
głosi, że w poczynaniach tych pomagali im nawet okoliczni 
chłopi, których Czettritz zawsze wspierał i bronił przed wyzy-
skiem ówczesnych feudałów. W 1445 r. biskup wrocławski, do 
którego doszły wieści o szkodach i grabieżach poczynionych w 
dobrach kościelnych, postanowił obłożyć Czettritza oraz mia-
sto Świebodzice ekskomuniką. Powody tego miały być tym 
uzasadnione, że właśnie w naszym mieście miał znajdować się 
skarbiec raubritterów, w którym skrywali oni zrabowane dobra. 
    Zatarg z władzami Kościoła wcale nie przeszkadzał Czettrit-
zowi w rozwijaniu politycznej kariery i powiększaniu swoich 
rodowych włości. W 1434 r. nabył on warownię Nowy Dwór 
nieopodal Wałbrzycha. Kilkanaście lat później, po poślubieniu 
                                                           
60 O tym, że Świebodzice w tamtym okresie były miastem prywatnym i 
stanowiły siedzibę (własność) Hermanna von Czettritza może świadczyć 
fakt, że właśnie on poczynił w 1440 r. fundację stałych mszy za duszę swo-
jej zmarłej żony w kościele w Świebodzicach oraz w pobliskich Cierniach. 
Podobnie postąpił jeden z jego współtowarzyszy – niejaki Karol Cro-
ischwitz (z Kraszowic) – który na rzecz ołtarza św. Wojciecha mieszczące-
go się w tutejszym kościele, ofiarował czynsze ze swoich włości.  



 66

jednej z córek magnata czeskiego Janka z Chocienic - stał się 
właścicielem pobliskiego zamku Książ (1445 r.), zaś w 1450 r. 
jego majątek powiększył się również o zamek Grodno. 
   Hermann von Czettritz zginął tragicznie 24 czerwca 1454 r., 
podczas jednej z potyczek pod murami Legnicy.61 Jego dwaj 
synowie – Jan i Jerzy –  zaprzysięgli pomścić śmierć ojca w 
walce z bogatym patrycjatem tegoż miasta, jednak rok później 
doszło do wzajemnej ugody pomiędzy zwaśnionymi stronami. 
Po śmierci Czettritza synowie podzielili także jego majątek 
między sobą. Starszy z nich – Jan otrzymał w spadku zamek 
Książ i okoliczne włości (w tym m.in. Świebodzice, Czarny 
Bór i Strugę), zaś młodszy Jerzy osiadł na zamku Grodno.  
   Śmierć Hermanna Czettritza jednak nie przyniosła spokoju w 
tych okolicach. W jego ślady poszli synowie, którzy także za-
częli trudnić się gwałtem i rabunkiem. Ta sytuacja trwała dobre 
kilka lat, aż do momentu, kiedy to z grasującymi na Dolnym 
Śląsku zgrajami rycerzy-rabusiów postanowił rozprawić się 
sam król czeski Jerzy z Podiebradu. Jego wyprawa zbrojna z 
1463 r. na zanarchizowaną ziemię śląską położyła kres wielu 
bandom zbójeckim. Nie oparł mu się również zamek Książ, 
gdzie swoją kryjówkę miał Jan von Czettritz. Tutejsza siedziba 
raubritterów została zdobyta i spalona przez władcę Czech, a 
nowym zarządcą Książa z ramienia króla czeskiego został je-
den z dowódców czeskiej armii i starosta opawski – Bernard 
Birka von Nassiedel. 
   Warto tu na koniec wspomnieć, że do naszych czasów prze-
trwało kilka średniowiecznych legend związanych z postacią 
Hermanna von Czettritza. Jedna z nich bezpośrednio dotyczy 
naszych Świebodzic i opowiada o zrabowanych skarbach, które 
dawno temu ukrył w granicach miasta nasz bohater. Być może 
do kogoś uśmiechnie się  kiedyś szczęście i uda mu się je odna-
leźć.  

                                                           
61 Niektóre podania głoszą, iż Czettritz zginął od porażenia piorunem. Miała 
to być kara boska za poczynione gwałty na dobrach kościelnych. 
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XV 
  
Dawni kronikarze określają Jana von Schellendorfa mianem 
jednego z najczarniejszych charakterów epoki średniowiecza. 
Ich ocena jest zapewne uzasadniona, gdyż rycerz ten – zajmu-
jący się gwałtem i rabunkiem – zapisał się złą sławą w dziejach 
tych okolic.  
   Czasy w jakich przyszło żyć i działać Schellendorfowi (2 
połowa XV wieku) do łatwych nie należały.  Ziemie Dolnego 
Śląska, ogarnięte chaosem i anarchią, sprzyjały wielu bandyc-
kim grupom, które wtenczas grasowały na tych terenach. Wielu 
badaczy dziś uważa, że znaczna część ówczesnych rycerzy 
trudniła się zawodowo rabunkiem na własny rachunek i nie 
było w tym nic nadzwyczajnego. Prowadzone przez nich lo-
kalne wojny były sposobem dochodzenia ich praw (głównie 
świadczeń od podległych im chłopów, egzekwowania ceł i po-
datków od  kupców i miast, poboru myta, etc.). Jednak dla 
większości żyjących wówczas kronikarzy takie postępowanie 
nosiło miano gwałtu i rabunku. Nic zatem dziwnego, że kroni-
karskie opinie na temat szerzących się rozbojów na obszarze 
ówczesnego Śląska miały negatywny wymiar i nie przysparza-
ły rycerskim rabusiom zwolenników wśród feudalnego społe-
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czeństwa. Niektórzy historycy próbują jednak bronić dawnych 
raubritterów tłumacząc ich zbójeckie występki tym, że wielu z 
nich próbowało w ten sposób egzekwować swoje legalne pra-
wa i przywileje. 
   Inni z kolei badacze tłumaczą rozwój rycerskiego rozbójnic-
twa kryzysem feudalnej Europy, który od XIII stulecia coraz 
bardziej osłabiał ekonomiczne fundamenty funkcjonowania 
stanu rycerskiego. Obumieranie starych zasad renty feudalnej 
podkopało potęgę właścicieli ziemskich i rycerstwa. Zmieniły 
się stosunki na wsi, ożywił się rynek i produkcja, a w efekcie 
jeszcze bardziej ugruntował się prymat miast i najbogatszych 
mieszczan. Choć jeszcze długo o statusie społecznym decydo-
wała ilość posiadanej ziemi, to coraz bardziej liczyła się ilość 
posiadanych pieniędzy. Był to efekt zwiększenia się obrotu pie-
niężnego i rozpowszechnienia się złotych monet (bimetalizm). 
Zaczęła tworzyć się nowa „arystokracja pieniądza”- kupcy, 
bankierzy, bogaci mieszczanie- która wraz ze wzrostem swej 
potęgi ekonomicznej starała się uzyskać odpowiednie prawa i 
znaczenie społeczne. Budziło to zazdrość rycerstwa, a jedno-
cześnie stanowiło niebezpieczeństwo jego degradacji i zmusiło 
do przekształcenia się w raubritterstwo (…) Wyższe warstwy 
stanu szlacheckiego zaczęły odchodzić od tradycyjnych warto-
ści związanych z etosem rycerskim i przypuszczać można, że 
wśród szeregowego rycerstwa proces ten zaznaczył się jeszcze 
silniej. Jeszcze w XIII w. większość szeregowych rycerzy miesz-
kała w zwykłych chatach razem z poddanymi chłopami. Od 
ogółu społeczności różnili się tym, że podlegało im kilka rodzin 
chłopskich, jedli więcej mięsa, nosili skórzane buty i mieli 
prawdziwą broń. Już wówczas istniało na Śląsku kilka pośred-
nich warstw między możnowładztwem a kręgami ubogich wo-
jów. W tym okresie ta ostatnia grupa uległa deklasacji, ponie-
waż nie mogła sprostać wymaganiom militarnym, a uprawianie 
przez nich ziemi własnoręcznie było wbrew zwyczajom rycer-
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skim. Nic dziwnego, że część z nich próbowała ratować swój 
byt ekonomiczny i społeczny rozbojami.62  
  Kryzys stanu rycerskiego był również widoczny na Dolnym 
Śląsku (zwłaszcza u schyłku epoki  średniowiecza), a jego ty-
powym odzwierciedleniem i przedstawicielem był nasz bohater 
– Jan von Schellendorf. Data jego urodzin nie jest dziś po-
wszechnie znana. Wiadomo natomiast, iż wywodził się ze sta-
rego rodu rycerskiego, którego dobra – wraz z takimi zamkami 
jak Radosno czy Rogowiec - były rozlokowane w wielu czę-
ściach dolnośląskiej krainy. Jego rodzicami byli natomiast Jan 
Schellendorf senior (zm. 1448 r.) oraz Anna von Reibnitz. 
   Swoją polityczną karierę nasz bohater rozpoczął w latach 50-
tych XV wieku, kiedy to wraz ze swoim bratem Mikołajem 
wsparł władcę czeskiego – Jerzego z Podiebradu w walce z 
królewską opozycją na Dolnym Śląsku.63  W 1463 r. król 
Czech podjął zbrojną wyprawę na śląską ziemię, której celem 
było zdobycie kilku zamków, gdzie swoje siedziby mieli wyję-
ci spod prawa rycerze-rabusie. Wyprawie królewskiej nie opar-
ła się również pobliska warownia Książ -  kryjówka jednego ze 
śląskich raubritterów – Hansa von Czettritza. Została ona zdo-
byta i spalona, a jej nowym zarządcą, z ramienia monarchy 
czeskiego, został jeden z dowódców jego armii – Bernard Bir-
ka von Nassiedel, który kilka lat później przekazał zamek 
Książ Janowi i Mikołajowi von Schellendorf (1466 r.). Obaj 
bracia nie zamierzali jednak prowadzić spokojnego życia i nie-
długo potem poszli w ślady Hansa Czettritza, szerząc gwałt na 
Śląsku. W 1468 r. stali się także właścicielami Świebodzic. 
Zapewne w granicach naszego miasta znajdowała się jedna z 
głównych ich kryjówek, skąd na czele swojej zbójeckiej bandy 
dokonywali licznych napadów na kościelne dobra, klasztory, 
wsie i przemierzających tą okolicę kupców.  

                                                           
62 K. Mońko: Rycerze rabusie w XIV i XV wieku, Kraków 2009, s. 9-10. 
63 Władca Czech był pierwszym monarchą w Europie, który odrzucił wiarę 
katolicką i stał się gorącym orędownikiem nauk Jana Husa 
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   Dopóki żył i rządził Czechami Jerzy z Podiebradu, uwikłany 
w walkę ze swoim głównym oponentem –  królem węgierskim 
Maciejem Korwinem, Jan von Schellendorf mógł liczyć na 
pobłażanie swojego władcy i unikać kary za swoją zbójecką 
działalność. Jednak w 1474 r. sytuacja diametrialnie się zmie-
niła. Po śmierci Jerzego z Podiebradu władzę królewską w 
Czechach zdobył właśnie Maciej Korwin, który wypowiedział 
wojnę zbuntowanym braciom Schellendorf. Dnia 6 stycznia 
1475 r. "czarne wojska" Korwina w sile 6 tysięcy piechoty i 1,5 
tysiąca jazdy stanęły pod Książem. Rozpoczęło się oblężenie 
zamku. Pomimo zaciętej obrony, zdobycie Książa wydawało 
się kwestią czasu. Nie doszło jednak do tego, gdyż do obozu 
królewskiego dotarła wiadomość o uderzeniu tureckim na Wę-
gry. W związku z tym przystąpiono do pertraktacji. Za cenę 
prawdopodobnie wysokiej kontrybucji oraz przyrzeczeń ze 
strony zbuntowanej załogi, król odstąpił od oblężenia zamku i 
ze wszystkimi swoimi oddziałami wrócił na Węgry. 
  

 
    

Herb rodziny von Schellendorf 
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   Jan Schellendorf nie dotrzymał jednak słowa danego królowi 
i niebawem znów powrócił do swoich łupieżczych praktyk. W 
związku z tym w lutym 1477 r. na sejmie we Wrocławiu, Ma-
ciej Korwin postanowił po raz kolejny zorganizować zbrojny 
pochód przeciwko niemu. Tym razem za cel wyprawy obrano 
sobie Świebodzice, uważane również za siedzibę raubritterów. 
Dokładnego przebiegu tej kampanii, poprowadzonej przez pa-
latyna węgierskiego Stefana Zapolyę, jednak nie znamy. Ale z 
ogólnikowych przekazów wynika, że chłopi, mieszczanie i 
szlachta (których Jan Schellendorf zapewne zawsze chronił) 
dość solidarnie stawili opór wojskom monarszym. Nieuniknio-
ne, że doszło wtenczas do jakiś drobnych potyczek i starć pod 
Świebodzicami. 
   W odwecie za poparcie węgierskiego władcy, Jan von Schel-
lendorf organizuje w 1480 r. przeciwko mieszczanom ze Świd-
nicy, jedną z ostatnich swoich wielkich akcji rozbójniczych. 
Niestety nie przynosi ona zamierzonego skutku. Pobliska 
Świdnica zdołała obronić się przed grabieżczymi zapędami 
Schellendorfa, któremu udało się  jedynie zniszczyć ze-
wnętrzną fortyfikację miasta biegnącą w kierunku pobliskiej 
wsi Lubiechów.  
   Na początku 1482 r. doszło do nowej wyprawy zbrojnej na 
zamek Książ. Tym razem armię królewską, złożoną z wojsk 
węgierskich, wrocławskich i świdnickich, prowadził Jerzy von 
Stein. Pomimo zaciekłej obrony załogi Książa, opór ostatecz-
nie złamano przy użyciu potężnych armat wrocławskich. Jan 
Schellendorf został w końcu pojmany, uwięziony, a następnie 
stracony, zaś zamek Książ wraz z przynależnościami (w tym 
Świebodzice) stały się ponownie dominium królewskim zarzą-
dzanym przez bezwzględnego Jerzego von Steina. Na rozkaz 
węgierskiego dowódcy zburzono także dwa pozostałe zamki 
Schellendorfa – Rogowiec oraz Radosno, tak aby już nigdy nie 
stanowiły one zagrożenia ze strony rycerzy-rozbójników. Od 
tego momentu obie te warownie pozostają w stanie ruiny. 
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Herb rodowy Hochbergów 
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XVI 
 

   Rycerz Konrad von Hoberg jest uważany za założyciela 
książańskiej i roztockiej linii Hochbergów64, rodziny, która 
przez kilkaset lat odgrywała bardzo doniosłą rolę nie tylko w 
dziejach Świebodzic i jego najbliższych okolic, ale także w 
polityce ogólnoeuropejskiej. Dzięki udanym i przemyślanym 
mariażom Hochbergowie bardzo szybko pięli się w górę w 
hierarchii społecznej, zdobywając coraz to wyższe urzędy na 
dworach śląskich możnowładców i nie tylko. Na początku XX 
stulecia familia ta była zaliczana nawet – obok Hohenzoller-
nów i rodziny Hohenlohe – do najbogatszych klanów w Niem-
czech.  
    Obecnie trudno dojść do wniosku, w jakich okolicznościach 
przedstawiciele tego znamienitego rodu pojawili się na Dol-
nym Śląsku. Pierwsze informacje na temat ich protoplasty - 
niejakiego rycerza Kitzolda von Hoberga – pochodzą z począt-
ków XIV wieku (1312 r.). Pełnił on wówczas funkcję sędziego 
na dworze książąt świdnicko-jaworskich. Wielu historyków 
dziś uważa, że kolebką rodziny był niewielki zamek Hohburg 
                                                           
64 Do początków XVII stulecia rodzina pisała się von Hoberg, dopiero w 
1714 r.  zmieniła pisownię swojego nazwiska na Hochberg. 
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koło Wurzen w Miśni, skąd przedstawiciele tegoż rodu przyby-
li na śląską ziemię. Tutaj również, dzięki lojalności wobec ślą-
skich książąt i trosce o rodzinne interesy, Hochbergowie bar-
dzo szybko stali się właścicielami ziemskimi. Już w końcu XIV 
wieku do ich majątku zaliczały się dobra położone w okolicy 
Legnicy, Lubina i na Górnych Łużycach.   
   Najbardziej znanym miejscem związanym z familią Ho-
chbergów jest oczywiście położony nieopodal Świebodzic za-
mek Książ, który przez ponad 400 lat uchodził za główną po-
siadłość rodową.  W ręce tej majętnej rodziny trafił on w 
czerwcu 1509 r. za sprawą właśnie Konrada I Hoberga. 
   Szczęśliwy nabywca zamku Książ urodził się około 1450 r. 
Jego ojcem był Krzysztof von Hoberg (zm. 1481 r.) – właści-
ciel majątków w okolicach Złotoryi i Lwówka Śląskiego65, 
matką zaś – Katarzyna, wywodząca się ze starego brunszwic-
kiego rodu von Liebenthal (zm. po 1481 r.).  Po raz pierwszy w 
źródłach historycznych nasz bohater pojawia się w latach 80-
tych i 90-tych XV wieku w otoczeniu książąt legnickich: Fry-
deryka I oraz jego syna Fryderyka II Wielkiego. Wiadomo 
nam, że od 1490 r. Konrad von Hoberg pełnił funkcję kapitana 
na zamku Grodziec (nieopodal Złotoryi), należącego wówczas 
do władców z Legnicy, zaś w 1512 r. został mianowany staro-
stą księstwa świdnicko-jaworskiego.  
 
   Istotnym momentem w życiu Hoberga było poślubienie oko-
ło 1472 r. szlachcianki Katarzyny z rodu von Riebnitz.66 Ona to 

                                                           
65 Do majątku Krzysztofa von Hoberga zaliczały się wówczas takie wsie 
jak: : Przeździedza (Dippelsdorf), Dłużec (Langneundorf), Rochów (Ar-
menruh) czy Twardocice (Harpersdorf). 
66 Konrad von Hoberg był dwukrotnie żonaty w swoim życiu. Pierwsza jego 
małżonka – Katarzyna, pochodziła z rodu von Riebnitz, druga natomiast – 
Ulryka – z rodu von Libenthal. Dzięki swojemu drugiemu małżeństwu 
Konrad otrzymał w wianie kilka miejscowości w okolicach Jeleniej Góry 
(m.in. Podgórzyn i Janowice Wielkie). Z małżeństwa z Ulryką doczekał się 
też dwóch córek. 
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przyczyniła się do tego, że 2 stycznia 1497 r. Konrad nabył od 
jej braci wieś Roztokę (nieopodal Dobromierza), która to po-
siadłość stała się niebawem jedną z głównych włości rodowych 
Hochbergów. Z małżeństwa z Katarzyną nasz bohater doczekał 
się aż dziewięcioro dzieci, w tym 4 synów: Jerzego, Dipranda, 
Jana i Krzysztofa. To właśnie z tym ostatnim postanowił wziąć 
udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Wyprawa ta, zorgani-
zowana pod przewodnictwem księcia legnickiego Fryderyka II 
Wielkiego, odbyła się w 1507 r. Po powrocie z wyprawy  Kon-
rad von Hoberg zaangażował się w kolejne sprawy rodowe, a 
uwieńczeniem tego było nabycie od samego monarchy cze-
skiego Władysława Jagiellończyka,67 pobliskiego zamku Książ 
wraz z przyległymi do niego dobrami (m.in. Świebodzicami, 
Mieroszowem, Boguszowem, a także zamkami Rogowiec i 
Radosno). Nikt wówczas nie przypuszczał, że zastawiona 
chwilowo warownia stanie się niebawem posiadłością rodową 
Hochbergów, którzy przez kolejne kilkaset lat będą mieć decy-
dujący wpływ na losy tutejszych okolic. Nabycie majtku ksią-
skiego nie było jednak łatwą sprawą. Pretensje do niego rościli 
sobie cały czas jego byli właściciele: bracia Henryk i Jan von 
Haugwitz. Z tej to przyczyny wybuchł spór, który po niespełna 
2 latach (w marcu 1511 r.) zakończył się królewskim werdyk-
tem wydanym we Wrocławiu. Od tej pory prawo do Książa – 
według własnoręcznie podpisanego przez króla dokumentu 
miał Konrad I von Hoberg: pozostający przy swoim zamku i 
dobrach bez przeszkód ze strony Panów von Haugwitz.68  
 
   Pomimo nabycia pobliskiej warowni, nasz bohater wcale nie 
zamierzał od razu się do niego  wprowadzać. Nadal zamiesz-
kiwał swoją ulubioną Roztokę, gdzie w początkach XVI stule-

                                                           
67 Zamek Książ i okoliczne dobra stanowiły wówczas zastaw królewski. 
Hoberg przejął go za cenę 10 tysięcy kop groszy czeskich.  
68 K. Jankowski, S. Junak, B. Kułaga, S. Piątek: Zamek Książ, Piechowice 
1994, s.16. 
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cia Hochbergowie wybudowali dwór. Była to renesansowa 
rezydencja obronna, otoczona fosą, do której prowadził ka-
mienny most. W późniejszym czasie obiekt ten został przebu-
dowany przez potomków Konrada na barokowy pałac (1720 
r.), wokół którego roztaczał się także okazały ogród. Również 
losy naszego miasta – będącego wówczas największą posiadło-
ścią rodu - wcale nie były obojętne Hobergowi. Prawdopodob-
nie za jego wstawiennictwem Świebodzice otrzymały w 1510 
roku od króla Władysława Jagiellończyka prawo organizowa-
nia cotygodniowego targu końskiego, który odbywał się w gra-
nicach miasta w każdy poniedziałek. 
 
   W marcu 1520 r. Konrad von Hoberg dokonuje ostatniej 
transakcji w swoim życiu. Od braci von Reibnitz kupuje wieś 
Kłaczynę. Kilka miesięcy później umiera (31.07.1520 r.). Po-
chowany został w krypcie grobowej wiejskiego kościoła w 
Roztoce. Po jego śmierci cały majątek podzielili między sobą 
synowie. Dzięki temu doszło do wyodrębnienia się dwóch linii 
rodowych: roztockiej oraz książańskiej.  To właśnie Hochber-
gowie z Książa będą mieli później największy wpływ na losy 
Świebodzic. Pod ich panowaniem nasze miasto - jako posia-
dłość prywatna - pozostawało aż do 1830 r. 
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XVII 
 

W niewielkim kościółku wiejskim w Strudze, na jednej ze 
ścian świątyni, widnieje okazałe epitafium nagrobne, przed-
stawiające sylwetkę rycerza w  zbroi, a wokół niego napis w 
języku niemieckim: 
 
1541 am obind Margarethe ist der edle gestrenge her Sigmund 
Zetteras vom Neuenhause zue Adelsbach in Christo 
entschlofen, 
 
który w tłumaczeniu na język polski brzmi: 
 
Roku Pańskiego 1541 w wigilię św. Małgorzaty (tj. 12.07 - 
RW),  Szlachetny Rycerz,  Pan Sigmund Zetteris z Neuhause na 
Adelsbachu, zasnął w Chrystusie. 
 
   Oczywiście epitafium to jest poświęcone Zygmuntowi von 
Czettritzowi, jednemu z ostatnich prawdziwych rycerzy daw-
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nej epoki, któremu przyszło żyć i mieszkać na tych terenach na 
przełomie XV i XVI stulecia.69 
   Nasz bohater był synem innego znanego rycerza z tych oko-
lic - Jana von Czettritza, właściciela dosyć pokaźnych dóbr w 
tych okolicach (Strugi, Lubomina, Cieszowa, Jabłowa, Czarne-
go Boru czy zamku na Cisach), który umierając w 1490 r. po-
zostawił po sobie 8 synów i dwie córki. Początkowo cały mają-
tek należał wspólnie do wszystkich spadkobierców zmarłego, 
dopiero w 1493 r. doszło do pierwszego podziału dóbr. Zyg-
muntowi Czettritzowi przydzielona została wówczas m.in. po-
bliska wieś Struga. 
   Do naszych czasów zachowało się niewiele informacji na 
temat naszego bohatera. Nie znamy dokładnej daty jego uro-
dzin. Wiemy natomiast, że był on pierwszym z rodu Czettrit-
zów, który na stałe zamieszkał w swoim majątku w Strudze.70 
Stało się to w 1528 r. Tutaj również zmarł bezpotomnie w 1541 
r. i został pochowany na terenie przykościelnego cmentarza.  
 
    
   Nieco więcej informacji posiadamy natomiast na temat jego 
brata Ulryka von Czettritza , który z racji pełnionych funkcji 
(był przybocznym adiutantem samego króla Węgier Zygmunta 
Jagiellończyka), odznaczył się kilkoma chwalebnymi czynami 
w swoim życiu. To właśnie jemu przypisuje się odnalezienie 
ciała węgierskiego monarchy, który zginął w bitwie z Turkami 
pod Mohaczem (29 sierpnia 1526 r.). Rycerz Ulryk był świad-
kiem ostatnich chwil życia króla. Dzięki temu dostarczył jego 
żonie – królowej Marii – szczegółowych informacji o jego tra-
gicznej śmierci:  
                                                           
69 Większość informacji o Zygmuncie von Czettritz pochodzi ze strony 
internetowej, poświęconej miejscowości Struga 
(www.par_struga.republika.pl) 
70 Wcześniej zapewne dzielił miejsce swojego pobytu z innymi rodowymi 
posiadłościami, m.in. zamkiem na Nowym Dworze, który uchodził wów-
czas za główną siedzibę rodu. 
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   Król uciekł z pola bitwy o zmroku, gdy wszystko było straco-

ne, a przynajmniej tak wydawało się Czettricowi. Wraz z nimi 

uciekał także inny dworzanin i rycerz Stefan Anzelm. Chronili 

pomiędzy sobą władcę i tak dopadli jakiegoś małego dopływu 

Dunaju w pobliżu Csele, lecz kiedy próbowali przebyć go 

wpław, rumak króla spłoszył się i zrzucił monarchę z siodła. 

Zbroje wtedy były tak ciężkie, że Ludwik, zapewne niezwykle 

zmęczony bitwą, nie był w stanie utrzymać się na powierzchni i 

po prostu utonął. Widząc to Anzelm skoczył ratować Pana i 

sam również postradał życie. Kilka miesięcy później na rozkaz 

królowej wdowy rozpoczęto poszukiwania królewskiego ciała. 

Dzięki Czettricowi udało się zlokalizować tę część rzeczki, w 

której zaginął Ludwik i na dnie znaleziono odłamki jego broni. 

Niezbyt daleko od tego miejsca leżał adiutant króla Trpka, a na 

brzegu widoczny był niewielki kurhan, usypany jak się potem 

okazało, przez okolicznych chłopów. Natychmiast poczęto roz-

rzucać ziemię i zrządzeniem boskim znaleziono doskonale za-

chowane zwłoki Ludwika.
71

 

   Po przegranej bitwie pod Mohaczem Ulryk żył jeszcze przez 

12 lat, gdzie większość swojego czasu spędził w głównej rezy-

dencji Czettritzów – warowni Nowy Dwór koło Wałbrzycha. 

Zmarł natomiast w Strudze w 1538 r.  

                                                           
71 K. Janicki: Bitwa pod Mohaczem (1526 rok), (www.histmag.org) 
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Epitafium rycerza Zygmunta von Czettritza 
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Inne rody rycerskie w dziejach Świebodzic 

 
   Rycerski ród Molbergów 
 
   Przedstawione wcześniej na kartach tej książki postacie, nie 
są jedynymi przedstawicielami stanu rycerskiego w dziejach 
naszego miasta. Śledząc stare dokumenty z dawnych lat napo-
tykamy na jeszcze innych rycerzy, którzy w jakiś sposób zapi-
sali się na kartach historii tych okolic. Jednym z nich jest m.in. 
Henryk von Molberg, do którego w latach 20-tych XIV stulecia 
należała wieś Pełcznica. On to w 1321 r. wystawił dokument 
na rzecz klasztoru w Henrykowie, któremu ofiarował 13 prę-
tów ziemi ze swoich włości w Pełcznicy. W zamian zażyczył 
sobie być pochowanym po śmierci w murach tegoż klasztoru. 
   Rycerz Henryk jest dzisiaj uznawany za najstarszego znane-
go przedstawiciela rodu von Molberg. Warto tu nadmienić, iż 
była to jedna z bardziej wpływowych rodzin w średniowiecz-
nych dziejach tego regionu. Jednak poza jedynym dokumentem 
z 1321 r., który wymienia naszego bohatera, praktycznie nic 
więcej nie można powiedzieć na temat jego dalszych losów. 
Nieznane są okoliczności w jakich stał się właścicielem pobli-
skiej osady w Pełcznicy, gdzie znajdował sie ponoć jego dwór 
rycerski, ani czy jego wola pochowania go po śmierci na tere-
nie klasztoru w Henrykowie została spełniona. Znani są nato-
miast inni przedstawiciele tegoż rodu którzy w późniejszych 
latach pełnili różne funkcje w otoczeniu dolnośląskich wład-
ców. Na przykład niejaki Jan von Molberg, prawdopodobnie 
brat Henryka, sprawował w 1331 r. urząd konsula w Świdnicy, 
zaś syn naszego bohatera – Gunther von Molberg – jest wy-
mieniany w kilku dokumentach historycznych wystawionych w 
latach 1371-1372. Warto tu również podkreślić, iż familia ta 
była, poprzez różnego rodzaju mariaże, skoligacona z innymi 
możnymi rodami śląskimi (w tym m.in. rodem von Czyrnów). 
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    Rodzina von Wasserrabe 
 
Kolejnym znaczącym klanem rycerskim, który w okresie śre-
dniowiecza związał się z naszym miastem był stary ród von 
Wasserrabe. Jego najwybitniejszym przedstawicielem był ry-
cerz Pecze (Piotr) von Wasserrabe, który po raz pierwszy zo-
stał wymieniony w źródłach historycznych pod 1342 r. (jako 
świadek na dokumencie wydanym na rzecz klasztoru strze-
gomskiego). W połowie XIV stulecia członkowie tegoż klanu 
byli właścicielami obszernego majątku ziemskiego w Cier-
niach, gdzie też zapewne znajdowała się ich główna siedziba 
rodowa. Świadczą o tym chociażby dokumenty książęce z tam-
tych lat, które wymieniają ówczesnych właścicieli wsi:  nieja-
kiego Hemlina oraz Pecze Wasserrabe von Zirlau (lata 1346, 
1351 i 1356). Zresztą majątek w okolicach naszego miasta nie 
był jedyną posiadłością ziemską znajdującą się wtenczas w 
rękach tejże familii. Poza osadą w Cierniach rodzina von Was-



 83

serrabe miała także znaczące majątki w okolicach dzisiejszej 
Sobótki (wsie: Stary Zamek oraz Dobrocin). 
   Przełomowym momentem w historii rodziny okazał się rok 
1369 i powołanie na urząd burgrabiego (zarządcy) książęcego 
zamku w Dzierżoniowie Pecze von Wasserrabe. Od tego mo-
mentu rysuje się też powolny schyłek dominacji tegoż rodu w 
okolicach Świebodzic. Warto tu na koniec wspomnieć, iż z 
familią z Ciernii był zapewne skoligacony wybitny duchowny i 
uczony, doktor nauk teologicznych Piotr Wasserrabe, który u 
schyłku XIV wieku (lata 1385-1393) sprawował urząd prowin-
cjała dominikańskiego w Polsce. 
 
   Franczko Koldicz – rycerz z Mokrzeszowa 
 
Położona nieopodal Świebodzic wieś Mokrzeszów już w po-
łowie XIV wieku (przed 1349 r.) była wymieniana w źródłach 
jako posiadłość rycerska. Należała ona wówczas do rycerza o 
imieniu Franczko (Franciszek), wywodzącego się ze starego 
saksońskiego rodu Koldiczów (niem. von Kolditz lub von Col-
ditz). Koldiczowie zaliczali się w czasach średniowiecza do 
bardzo majętnych rodzin, których liczne dobra były położone 
nie tylko na Dolnym Śląsku, ale też w Czechach i na Mora-
wach. Na naszych terenach pierwsi przedstawiciele Koldiczów 
pojawili się w otoczeniu księcia Bolesława II Rogatki  już w 
1258 r. 
   Jeżeli chodzi o naszego rycerza, to był on synem Mikołaja 
von Kolditza oraz jego żony Małgorzaty. Rycerz Mikołaj – 
ojciec naszego bohatera – zaliczał się w tym okresie do wpły-
wowych osób na dworze Piastów świdnickich (Bernarda I Sta-
tecznego i jego syna Bolka II Małego). Pełnił on rolę burgra-
biego (zarządcy książęcego zamku) w nieodległej Świdnicy. Po 
jego śmierci (data nieznana), książę świdnicki Bolko II Mały 
nie zapomniał o jego wiernej służbie, obdarzając pozostałych 
członków rodziny (jego żonę i syna) pewnymi dobrami. W 
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1341 r. władca Świdnicy wydał dokument, w którym zapisywał 
czynsze ze wsi w Mokrzeszowie rycerzowi Franczko von Kol-
diczowi (21.04.1341 r.), a świadkiem tego wydarzenia był 
m.in. dobrze znany nam już Kekelo von Czirn. 
 

    Herb rodu von Kolditz 
 
 
 
   Mokrzeszów nie był jednak jedyną posiadłością na tych tere-
nach znajdującą się wówczas w rękach rodu von Kolditz. Rok 
później Małgorzata, matka naszego rycerza, przekazała swojej 
synowej, niejakiej Enedzie z rodu Czyrnów (żonie Franciszka) 
wieś Kalno pod Świdnicą (1342).  
   Z małżeństwa z niejaką Enedą rycerz Franczko doczekał się 
prawdopodobnie dwóch synów: Hermana oraz Konrada. Nie-
stety nie wiemy jak długo zarządzała Mokrzeszowem rodzina 
von Kolditz oraz jak potoczyły się dalsze losy naszego bohate-
ra. 
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   Familia von Ronau 
 
Lata XIV i XV stulecia przynoszą nam kolejne ciekawe 
wzmianki na temat rodów szlacheckich, w których posiadaniu 
były dobra i tereny ziemskie rozlokowane w najbliższym są-
siedztwie Świebodzic. I tak z 1321 r. pochodzi dokument72 
księcia świdnickiego Bernarda Statecznego, w którym wymie-
niani są dwaj rycerze z rodu von Ronau: Tymon oraz jego brat 
Herman (Thymo und Hermann von Ronow), którzy otrzymali 
od władcy ze Świdnicy miasto Świebodzice (jako lenno rycer-
skie). Z lat 1399 - 1400 mamy informacje o kolejnym przed-
stawicielu tego rodu – niejakim Heincze von Ronow, który stał 
się właścicielem części osady w Cierniach. Wszyscy wyżej 
wspomniani rycerze wywodzili się ze starego klanu rycerskie-
go, którego przodkowie – jak sugerują niektórzy badacze – 
przybyli na tereny dzisiejszego Śląska z obszaru Górnych Łu-
życ. Pierwszy znany przedstawiciel tej rodziny, niejaki Heinri-
cus advocatus dictus de Ronowe, już w połowie XIII stulecia 
przebywał w otoczeniu władcy śląskiego – Bolesława Rogatki 
(rok 1255). Przez kolejne dziesięciolecia rodzina ta znacząco 
się rozrosła, a jej dobra były rozlokowane w wielu miejscach 
dolnośląskiej ziemi. Przykładem tego jest nasz Heincze von 
Ronau, który poza Cierniami, jest także wymieniany w źró-
dłach historycznych jako właściciel kilku wsi pod Świdnicą. 
Inni członkowie tej rodziny posiadali w tym czasie m.in. Roz-
tokę nieopodal Dobromierza, a także pobliski Lubiechów, skąd 
wywodzi się cała boczna linia rodu (wymieniani już w 1376 r.).  

                                                           
72 Dokument ten został wydany w dniu 2 lutego 1321 r. w kancelarii książę-
cej w Świdnicy. Książę Bernard przekazywał w nim Świebodzice, jako 
lenno rycerskie, dwóm braciom z rodu Ronow (w zamian za wierne zasługi) 
i zobowiązywał ówczesnego wójta Świebodzic o imieniu Marcin (Martin in 
Vriburch) do okazania posłuszeństwa nowym Panom (patrz: 
www.dokumentyslaska). 
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   Jako ciekawostkę można tu podać fakt, iż w 1410 r. Heincze 
von Ronau wraz z oddziałami rycerstwa śląskiego wspierał 
wojska Zakonu Krzyżackiego w wojnie przeciwko Polsce. Jed-
nak nie dane mu było wziąć udziału w decydującym starciu na 
polach Grunwaldu, gdzie spóźnił się ze swoim oddziałem. 
 

 
               Herb rodowy von Ronau 

 
    Przedstawiciele rodu von Zedlitz 
 
Rycerz Heincze von Ronau – będąc właścicielem gruntów w 
Cierniach – zapewne utrzymywał sąsiednie relacje z Nickelem 
von Zedlitz (Czedlitz), który mniej więcej w tym samym czasie 
zarządzał drugą połową wsi. Świadczy to również o tym, iż na 
przełomie XIV I XV stulecia Ciernie były podzielone na co-
najmniej dwie części. Wcale się nie wyklucza, że obaj rycerze 
mogli być nawet w jakiś sposób spokrewnieni ze sobą, skoro w 
1399 r. Nickel von Zedlitz postanowił scedować na Heincze 
von Ronau część swoich dóbr. Nickel należał do rodu o bardzo 
bogatych tradycjach, o którym dolnośląscy badacze przeszłości 
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często mawiali: “Gdzie się nie obejrzysz tam Zedlitz”. Zedlit-
zowie – jak pisze Grzegorz Chmielowski - wywodzili się z Ser-
bów łużyckich. Przybyli na Dolny Śląsk w XII wieku jako ryce-
rze, zatrudniając się u książąt piastowskich. To ród o prasta-
rych korzeniach, bo pierwsze informacje o nich pochodzą jesz-
cze z X wieku, kiedy to przedstawiciele Zedlitzów pojawili się 
na czeskim dworze królewskim. Na naszych ziemiach (…) byli 
właścicielami wielu zamków, pałaców, wsi i innych dóbr, bo 
zaznaczyli swoje ślady w wielu księstwach, od świdnickiego na 
południu po głogowskie na północy. Zajmowali tak wiele po-
siadłości, byli fundatorami tylu kościołów, różnych obiektów, 
że aż trudno kusić się na sporządzenie całej listy.73 
   W jakich okolicznościach rycerz Nickel von Zedlitz (zm. 
przed 1418 r.) nabył część majątku w Cierniach oraz jak długo 
był w jego posiadaniu? Dziś trudno na to pytanie odpowie-
dzieć.  
   Rycerz Nickel nie jest jedynym przedstawicielem rodu von 
Zedlitz, który zapisał się w dziejach naszego miasta. Dawne 
źródła historyczne, wymieniają jeszcze Bernarda von Zedlitz, 
który w 2 połowie XIV wieku pełnił urząd burgrabiego zamku 
Książ. Jako zarządca pobliskiej warowni jest on wymieniany w 
dokumentach księcia świdnicko-jaworskiego, Bolka II Małego, 
w 1356 oraz 1363 r. Urząd ten został mu nadany zapewne po 
rycerzu Kekelonie von Czirn, który w 1355 r. wzniecił bunt 
przeciwko świdnickiemu władcy i został z Książa przepędzony 
(usunięty). Dokładnie nie wiadomo jak długo Bernard von Ze-
dlitz pełnił funkcję burgrabiego. Warto jednak tu zauważyć, że 
już za jego czasów istniało zapewne tzw. dominium książań-
skie, w skład, którego obok samego zamku, wchodziły także 
okoliczne osady: Szczawno, Pełcznica, Ciernie oraz Świebo-
dzice. Wszystkie te miejscowości – jako jedna posiadłość 
ziemska – należały w całości do pana feudalnego. W tym wy-

                                                           
73 Grzegorz Chmielowski:Rycerze, co służyli u Piasta 
[www.gazetawroclawska].  
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padku był nim nasz rycerz (występujący w dokumentach jako: 
Bernhard von Czedliz zum Furstensteyn). 

 

 
 
 

Rodzina von Sachenkirche 
 

Z 1401 r. mamy informacje, że wieś Ciernie po raz kolejny 
zmieniła swojego właściciela, tym razem na rycerską rodzinę 
von Sachenkirche. Był to dość majętny ród, wywodzący się z 
nieodległej Świdnicy, który z końcem XIV stulecia posiadał 
dość rozległe dobra na tych terenach. Jego głównym przedsta-
wicielem był wówczas burgrabia z Sobótki – Nicolas von Sa-
chenkirche, który w 1400 roku postanowił podzielić cały swój 
majątek między pięciu synów: Jana, Pawła, Weigela, Konrada 
oraz Piotra. Komu z nich jednak przypadły wówczas Ciernie? 
Dziś niewiadomo. 
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Schaffgotschowie 
 

Kolejnym przedstawicielem rycerskiego stanu, który posiadał 
majątki w najbliższym sąsiedztwie naszego miasta był stary 
arystokratyczny ród Schaffgotschów. Członkowie tej rodziny 
przybyli na Dolny Śląsk już w XII stuleciu z Turyngii. Bardzo 
szybko zaskarbili sobie przychylność tutejszych władców pia-
stowskich, dzięki temu stali się posiadaczami licznych mająt-
ków ziemskich i nie tylko. Przez kolejne stulecia odgrywali oni 
bardzo doniosłą rolę w rozwoju dolnośląskiej krainy – zarówno 
pod względem materialnym jak i kulturowym. Protoplastą te-
goż rodu był rycerz Gotsche I Schoff, uchodzący za jednego z 
najbardziej zaufanych stronników księcia świdnickiego Bolka 
II Małego oraz jego żony Agnieszki. Jego syn z kolei  – Got-
sche II Schoff -  postanowił jeszcze w 1401 r. odkupić majątek 
w pobliskich Cierniach od rodziny von Sachenkirche. Nie cie-
szył się on jednak długo swoim nowo nabytym majątkiem, 
gdyż w tym samym roku postanowił odsprzedać Ciernie Jan-
kowi von Chotiemitz –  ówczesnemu zarządcy zamku Książ. 
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