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Od Autora 
 
 
Książka „ Śladami świebodzickich zabytków” jest 
pierwszym tak obszernym wydaniem poświęconym 
obiektom zabytkowym tych okolic. Jej wydanie zosta-
ło poprzedzone wieloletnimi badaniami naukowymi 
oraz gromadzeniem źródłowych informacji na temat 
Świebodzic i okolicznych miejscowości (Dobromie-
rza, Mokrzeszowa, Olszan, Szymanowa, Strugi, Wito-
szowa, Starego Jaworowa, Lubiechowa i innych). 
Przy czym opisując zabytki spoza naszego miasta, 
celowo pominąłem tutaj pobliskie zamki tj. Książ, 
Stary Książ czy Cisy, gdyż obiekty te doczekały się 
własnych, obszernych monografii. 
   Moim zamierzeniem było tu przedstawienie i zapre-
zentowanie szeregu różnych zabytków poczynając od 
budowli okazałych i monumentalnych (tj. kościoły, 
pałace, ratusze, mury obronne, zamki), a skończywszy 
na obiektach drobnych, ale nie mniej ważnych w tu-
tejszym krajobrazie architektonicznym (krzyże pokut-
ne, przydrożne kapliczki i rzeźby, pomniki, kamienie 
pamiątkowe itp.). W sumie niniejsza praca zawiera 
opis kilkuset obiektów zabytkowych Świebodzic i po-
bliskich miejscowości. 
   Czytelnika może zdziwić fakt umieszczenia w 
książce także nietypowych zabytków z punktu widze-
nia architektury. Chciałem tu jednocześnie zaprezen-
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tować obiekty typowo architektonicznie, które są bez-
pośrednim dziełem działalności ludzkiej, jak i obiekty 
„nieco odmienne”, których ta działalność dotyczyła 
tylko pośrednio (np. jeziorko Daisy czy Książański 
Park Krajobrazowy). Również zakres czasowy 
wszystkich opisanych tu zabytków jest bardzo zróżni-
cowany, albowiem dotyczy on zarówno reliktów po-
wstałych przed tysiącami lat (np. cmentarzyska ciało-
palne, grodziska słowiańskie), jak i budowli powsta-
łych całkiem niedawno (np. Pomnik Jubileuszu Roku 
2000, kościół pw. św. Brata Alberta Chmielowskie-
go). 
   Pisząc tę książkę chciałem jej nadać bardzo wszech-
stronny charakter. Dążyłem do tego aby zgromadzić 
w niej opis wszystkich możliwych tutaj do obejrzenia 
zabytków. Na ile mi się to udało? Myślę, że Czytelni-
cy sami osądzą. Życzę pożytecznej i krytycznej lektu-
ry. 
 
                                                                                                                               
                                                        R. W.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

 
WPROWADZENIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mozaika architektoniczna Świebodzic 
 
Wszelaka różnorodność etniczna, kulturowa czy obyczajowa, 
jaka  przez stulecia przewijała się przez nasze miasto, pozosta-
wiła po sobie dość pokaźny dorobek, w postaci licznych, do 
dziś zachowanych pomników architektury i sztuki. Wyrosłe na 
pograniczu słowiańskiej puszczy i obszarów rolnych Świebo-
dzice, od samego początku były ośrodkiem handlowo – rolni-
czym, którego mieszkańcy utrzymywali się z lokalnej wymia-
ny, rzemiosła i rolnictwa. Z tutejszego handlu wyrastał w śre-
dniowieczu i czasach późniejszych, społeczny dobrobyt, czego 
świadectwem są wznoszone tutaj od XIII w. wspaniałe budow-
le sakralne i świeckie, tj. kościoły, ratusz, zamek, domy miesz-
czańskie czy systemy obronne. Zabytki te zachowały się do 
naszych czasów tylko w znikomej części. Trawione przez licz-
ne pożary, zniszczenia wojenne, unicestwiane przez brak od-
powiedniej opieki ze strony władz i mieszkańców miasta, do 
dzisiaj zachowały tylko częściowy blask swojej dawnej świet-
ności, pamiętającej czasy gotyku, renesansu czy baroku. 
   Dzięki licznym wykopaliskom archeologicznym, prowadzo-
nym w okolicach Świebodzic od przeszło półwiecza, możemy 
dziś poznać bogaty dorobek kulturalny naszych praprzodków, 
żyjących tu przed tysiącem lat. Znajdowane w sąsiedztwie 
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miasta bogate skupiska zabytków archeologicznych (grodzisk, 
cmentarzysk, drobniejszych przedmiotów życia codziennego), 
obrazują wysoki, jak na owe czasy, poziom kultury materialnej 
dawnych Słowian. Dla archeologa czy miłośnika tych okolic, 
tego rodzaju odkrycia są niesamowitym przeżyciem. Świebo-
dzice będące jeszcze do niedawna prowincjonalnym ośrod-
kiem, oddalonym od centrów wielkiego życia miejskiego, za-
chowały do dziś na swoim urbanistycznym pograniczu swoistą 
atmosferę czasów minionych, tak uchwytną i przyjazną przy-
byszom z wielkich miast i tak sprzyjającą wszelkim pracom 
archeologicznym i historycznym. Można by rzec za słowami 
polskiego, wybitnego archeologa – Zdzisława Skroka – że cała 
tutejsza, pograniczna kraina oglądana w historycznej per-
spektywie, jest jedynym wielkim cmentarzyskiem. Gdziekolwiek 
pług rolnika zagłębi się w ziemi, tam ukazują się, nieraz pogru-
chotane już, starte na proch, kości naszych przodków – świa-
dectwo burzliwych, wojennych losów lub też żywotów spokoj-
nych, pokojowych.1 
   Kiedy jednak minęły dawne czasy słowiańskie, a Świebodzi-
ce zaczęły wyłaniać się powoli z otchłani dziejowej, przyszła 
wtenczas do nas z Europy Zachodniej, pierwsza, cywilizacyjna 
kultura, czerpiąca swój dorobek z bogatych tradycji Cesarstwa 
Rzymskiego. Mowa tu oczywiście o architekturze romańskiej, 
która wprawdzie bardzo znacząco zapisała się w dawnych dzie-
jach naszego miasta, to pomimo licznych zawieruch historycz-
nych, niewiele po niej zostało w dzisiejszym krajobrazie archi-
tektonicznym Świebodzic. Poza resztkami prezbiterium przy 
kościele św. Mikołaja, oraz nieznacznych śladach w świątyni 
św. Franciszka z Asyżu, po dawnych wpływach romańskich na 
terenie naszego miasta pozostało zupełnie nic. A szkoda, gdyż 
styl romański był pierwszym odzwierciedleniem kultury mate-
rialnej, jaka w początkach XIII wieku zawitała na te tereny 
(pod postacią sieci kościołów parafialnych, jakie wówczas po-
                                                           
1 Z. Skrok: Wykopaliska na pograniczu światów, Warszawa 1988; 
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wstały w Świebodzicach, Pełcznicy, Olszanach czy Szymano-
wie). 
   Po ponad dwustuletnim panowaniu w architekturze europej-
skiej, styl romański ustąpił miejsca gotykowi, który czerpiąc 
swe natchnienie z dokonań swojego poprzednika, stworzył 
dzieła jeszcze bardziej wytworniejsze. Wyniosłe i strzeliste 
wieże kościołów oraz rozprzestrzeniające się użycie cegły, 
nadały gotykowi zasadniczy styl, który zmienił krajobraz archi-
tektoniczny ówczesnej Europy, odciskając przy tym swe pięk-
no w samych Świebodzicach i jego najbliższych okolicach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Rozprzestrzenianie się architektury gotyckiej szło w parze z 
rozwojem ruchu budowlanego w wielu europejskich miastach. 
Nowa sztuka znajdowała swoje odzwierciedlenie w budownic-
twie sakralnym i świeckim, w zakresie społecznym i pry-
watnym. Na szeroką skalę rozprzestrzeniło się użycie nowego 

Użycie cegły 
Od XIII w. zaczęto na Śląsku używać cegieł. Budynki ceglane były tań-
sze od wznoszonych z kamienia, odpadały bowiem koszta transportu 
budulca sprowadzanego z odległych nieraz kamieniołomów. Złoża glin i 
iłów występują niemal w całym kraju. Odpowiedni surowiec łatwo zatem 
można było znaleźć w pobliżu wznoszonej budowli. Glinę do wyrobu 
cegieł przygotowywano przez kilka lat. Co najmniej rok trzymano ją w 
kopcach, przekopując od czasu do czasu, a następnie umieszczano w 
specjalnych dołach. Glinę zalewano wodą, mieszano, przewracano i kil-
kakrotnie deptano bosymi stopami. Tak przygotowaną wkładano do spe-
cjalnych form. Wypalanie cegieł trwało do 12 dni i pochłaniało wiele 
ilości opału. Choć tańsza od kamienia, cegła pozostawała drogim mate-
riałem budowlanym. Kto chciał budować taniej i szybciej, poprzestawał 
na domach o ścianach plecionych, oblepianych gliną lub szkieletowo – 
ramowych (tzw. mur pruski). 
 
                         M. Cetwiński: „Od Polski drewnianej do murowanej”,   
                                                          Wrocław 1994. 
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budulca – cegły, która wypierając z dotychczasowego budow-
nictwa popularne, romańskie „ciosaki” i „otoczaki”, nadała 
swoim architektonicznym dziełom całkiem odmienny charak-
ter. Rozkwitła na nowo gotycka rzeźba oraz malarstwo ścienne, 
którego przykład można dziś podziwiać w kościele filialnym 
św. Franciszka z Asyżu (Ciernie). Liczne przebudowy ze stylu 
romańskiego na gotycki istniejących świątyń (Świebodzice, 
Pełcznica, Mokrzeszów, Olszany i inne), a także wznoszenie 
od podstaw nowych kościołów i zamków (Książ, Cisy), bardzo 
donośle wpłynęło na tutejszą mozaikę architektoniczną.  
   W tym też czasie rozwijające się Świebodzice otrzymały wy-
niosłą wieżę kościoła św. Mikołaja, która od połowy XV w. 
przyciągała ze wszystkich okolic wielu handlarzy i rzemieślni-
ków do miasta. W okresie dojrzałego gotyku, nasze miasto 
spełniało – zarówno pod względem architektonicznym, jak i 
kulturalnym – podstawowe funkcje miejskiego ośrodka. Jako 
ośrodek rzemieślniczy, handlowy, komunikacyjny oraz reli-
gijny, Świebodzice należały wówczas do typowych miast Dol-
nego Śląska, w granicach, którego u progu ery nowożytnej, 
mieszkało już 1000 mieszkańców, cieszących się wolnością 
osobistą. Miasto posiadało już w swoich granicach ratusz i ry-
nek (stanowiący wówczas rolę placu targowego), cechy rze-
mieślnicze (lub jeden cech wspólny), kościół, bramy miejskie 
oraz system obronny w postaci do dziś zachowanych murów 
miejskich. Również w tym okresie zaczął powoli klarować się 
w Świebodzicach stan mieszczański, złożony z trzech grup 
społecznych, tj. najbogatszego patrycjatu, pospólstwa i biedne-
go plebsu. 
   U progu XVI stulecia dokonują się kolejne przeobrażenia w 
kulturze europejskiej. Napływająca z Włoch nowa ideologia i 
nowe prądy artystyczne, pozostawiły również po sobie odbicie 
w rozwijającej się sztuce dolnośląskiej. Wprawdzie styl rene-
sansu występuje na Śląsku stosunkowo mniej obficie od pozo-
stałych stylów (reprezentowany jest głównie przez budowle 
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świeckie), to jednak rodzące się wówczas zaczątki „odro-
dzenia”, nie bez znaczenia naznaczyły swoje ślady w świe-
bodzickiej architekturze. Zamożność miasta w dobie renesansu, 
można oczywiście poznać po jego zabudowie. Bogato zdobio-
ne kamieniczki z podcieniami  w Rynku (do dziś niezachowane 
– strawił je pożar z 1774 r.) oraz mnogość rzemieślniczych 
kramów wokół świebodzickiego ratusza, to świadectwo dawnej 
majętności mieszczan. Powstający wówczas w Świebodzicach 
lokalny mecenat, tak dobrze prosperujący za pośrednictwem 
wspaniale rozwijającego się tu handlu, był także dowodem 
licznych fundacji świebodzickich mieszczan i nie tylko (pa-
miątką tego są m.in. renesansowe elementy wystroju tutejszych 
świątyń – św. Mikołaja czy św. Franciszka z Asyżu, a także 
wystrój kościołów w pobliskim Dobromierzu, Mokrzeszowie 
czy Strudze). 
   Szczególnego znaczenia w tym okresie, przybrał również 
mecenat rodziny Hochbergów, właścicieli zamku Książ. Pro-
wadzone przez nich prace adaptacyjne na Książu (XVI w.), 
przyczyniły się do szeregu nowych remontów na terenie zamku 
i jego podzamcza. Z ich też przyczyny powstał szereg różnych 
rozpraw naukowych i dzieł literackich, będących fundamentem 
pierwszej, majętnej biblioteki w tych okolicach (1609 r.). War-
to tu wspomnieć, że z polecenia magnackiej rodziny Ho-
chbergów zaczęto zakładać u schyłku epoki renesansu pierwsze 
założenia tarasowe, które w późniejszym czasie bardzo znaczą-
co upiększyły i urozmaiciły największą rezydencję Dolnego 
Śląska. 
   O ile jednak renesansowy mecenat dorównywał swymi 
wpływami wcześniejszym epokom, o tyle ustępował czasom 
baroku, które w okolicach Świebodzic pozostawiły po sobie 
bardzo bogaty dorobek. 
   Choć architektura barokowa rozwinęła się na podłożu rene-
sansu, to jednak zerwała ona z jego umiarem, ze spokojem; 
cechowało ją bogactwo dekoracji rzeźbiarskich i malarskich,  
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Zamek Książ w czasach baroku 
 
    
   W XVIII wieku ustaliła się na zamku nazwa Sali Maksymiliana. „Mak-
symilianka” stała się symbolem barokowego gustu i smaku (...) 
   Spośród właścicieli Książa postacią bodaj najciekawszą był Konrad 
Ernest Maksymilian, władający dobrami w latach 1705–1742. Studiował 
historię i nauki ścisłe w Niemczech, Holandii i Anglii. 
   Nieszczęśliwy w małżeństwie – wcześnie stracił dwie żony – poświęcił 
się nauce, sztuce i budownictwu. Wzbogacił bibliotekę o liczne rękopisy, 
stworzył gabinet zbiorów przyrodniczych, aparatów pomiarowych, in-
strumentów astronomicznych i mikroskopów (...) 
   Trwałą jego zasługą pozostanie przebudowa siedziby zamkowej z pie-
tyzmem dla jej fragmentów piastowskich. Ukształtowany przezeń kom-
pleks obronny zachował się w zasadzie bez zmian do pierwszej wojny 
światowej. 
   Konrad Maksymilian inaczej rozwiązał podzamcze, wytyczył nowy 
dojazd, zniwelował teren podzamkowy, na którym wzniósł dwa ogromne 
skrzydła, łącząc je umiejętnie z pierwotną budowlą. Na dziedzińcu i balu-
stradowym moście pojawiły się grupy figur mitologicznych dłuta świd-
nickich rzeźbiarzy. 
   Korpus barokowy stworzył świdnicki budowniczy Feliks Hammer-
schmidt w latach 1722–24. Wielu zdolnych rzeźbiarzy, sztukatorów i 
malarzy wymodelowało hall wejściowy, klatkę schodową, sale: Mak-
symiliana i Konrada oraz przyległe komnaty. Przybysze z Polski i ze stron 
obcych podkreślali piękno tych barokowych wnętrz zamku. 
   Wielką salę marmurową na piętrze ozdobił freskami plafonowymi pra-
ski malarz Feliks Antoni Scheffler (1701–1760). Zachowały one swoją 
świeżość do naszych czasów. Scheffler, urodzony w Monachium, wybit-
ny twórca płócien, zwłaszcza kościelnych, był uczniem sławnego bawar-
skiego artysty Kosmasa Damiana Asana. Wykonał on liczne portrety 
Hochbergów, ich drzewo genealogiczne, obrazy ścienne w salonie i na 
suficie, pejzaże w dawnym Pawilonie Letnim, gustownie wystroił biblio-
tekę, mieszczącą się zrazu na parterze nowej przybudówki (...). 
   Kompozycje z marmuru w sali Maksymiliana są dziełem Wojciecha 
Ignacego Provisore, artysty kamieniarza z Wiednia. Zmarł on we Wro-
cławiu (1743), gdzie również pozostawił po sobie szereg dzieł. 
 
 

A. Szyperski: „Zamek Książ”, 
Wrocław 1984 r. 
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obfitość złoceń, marmurów, kolorowej kamieniarki. Na ziemi 
śląskiej architektura ta uwidoczniła się w pierwszym rzędzie w 
kościołach i pałacach, ale wpłynęła ona także na kształty bu-
dowli miejskich, jak ratusze, arsenały czy nawet fortyfikacje, 
podobnie zresztą jak i na wygląd kamienic co bogatszych 
mieszczan. Jeżeli zaś było miejsce, to obok pałaców zakładano 
parki, w których budowano różne fontanny, kaskady, pawilony, 
ustawiano liczne rzeźby. Lokalne widoki uległy więc sporym i 
istotnym zmianom.2   Bogaty dorobek epoki baroku jest rów-
nież widoczny w Świebodzicach oraz jego najbliższych okoli-
cach. Znalazł on swe odzwierciedlenie przede wszystkim w 
budowlach świeckich tej epoki, głównie w barokowych pała-
cach, zachowanych w pobliskich miejscowościach (Ciernie, 
Witoszów Górny, Dobromierz, Struga) oraz innych budowlach 
(spichlerz w Lubiechowie, zabudowania gospodarcze w Olsza-
nach, piece do wypalania wapna w Cieszowie i wiele innych). 
Również architektura i sztuka sakralna święciła wówczas swo-
je tryumfy, o czym może przekonać bogaty wystrój tutejszych 
kościołów w  Dobromierzu, Cierniach, Olszanach, Świebodzi-
cach, Strudze czy Witoszowie Dolnym (gł. są to ołtarze, 
chrzcielnice, rzeźby, kamienne nagrobki, obrazy, organy itp.). 
   Odbudowa miasta po wielkim pożarze z 1774 r. zbiegła się z 
rozwojem kolejnego, wielkiego prądu w architekturze – klasy-
cyzmu, który swoje dwa wiekowe dzieła (kościół św. Piotra i 
Pawła oraz miejski ratusz) pozostawił również w Świebodzi-
cach. 
   Na rozwój architektury klasycystycznej złożyło się kilka zna-
czących epizodów, które swe piętno odcisnęły również na  no-
wo rodzącym się kierunku w kulturze i sztuce (tj. przejście z 
okresu feudalnego do kapitalistycznego, powstanie nowej klasy 
społecznej i jej nowych potrzeb, nawrót do świata i kultury an-

                                                           
2 J. Janczak: Człowiek i przyroda, Wrocław 1985 r.; 
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tycznej czy wreszcie rozwój nauk archeologicznych, odsłania-
jących piękno starożytnych cywilizacji). 
   W urbanistyce następuje zasadniczy przełom w kształtowa-
niu struktury miast. Ma to również doniosłe znaczenie dla roz-
przestrzeniających i rozrastających się Świebodzic. Powstają i 
rozwijają się nowe założenia miejskie (place, parki publiczne, 
przelotowe arterie komunikacyjne), które w XIX stuleciu będą 
odgrywać coraz większe znaczenie w zagospodarowaniu prze-
strzennym śląskich miast. Sztuka klasycystyczna zajmuje w 
dorobku architektonicznym naszego miasta poczesną rolę. Jej 
bogata kompozycja w dzisiejszym krajobrazie miasta (w sto-
sunku do niezbyt doniosłego dorobku sztuki śląskiej) sprawia, 
że Świebodzice zajmują poczesne miejsce na mapie kultury 
klasycystycznej Dolnego Śląska. 
   Dwa kolejne znaczące kierunki w XIX-wiecznej architektu-
rze i sztuce – eklektyzm i secesja – nie reprezentują w okoli-
cach Świebodzic zbyt ciekawych form. Jednak warto tu pod-
kreślić, że również w tym czasie następuje nawrót do dotych-
czasowego dorobku architektonicznego, polegającego na ko-
piowaniu modnych wzorców historycznych w budowlach od-
twórczych. Przykładem tego rodzaju budownictwa może być 
np. pałacyk „Caritasu” (wzniesiony w 2 połowie XIX w.), 
czerpiący swoje korzenie architektoniczne z XVI-wiecznego 
renesansu angielskiego, czy pałac neogotycki w Mokrzeszowie 
(XIX w.), który – jak sama nazwa sugeruje – był wzorowany 
na europejskim gotyku. 
   Druga połowa XIX i początek XX w. przynoszą istotne 
zmiany w urbanistyce i architekturze przestrzennej Świebo-
dzic. Dalszy rozwój przemysłu oraz napływ ludności wiejskiej 
w granice miasta, powodują całkiem nowe rozwiązania archi-
tektoniczne w tutejszym budownictwie (głównie przemysłowo-
gospodarczym). Zastosowanie nowych materiałów (betonu i 
żelbetu), a także nowych technik budowlanych, przyczynia się 
do rozwoju nowych układów urbanistycznych. Powstają nowe 
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ulice (Kolejowa, Świdnicka, Strzegomska i inne) oraz zabudo-
wania mieszkalne o trzy- i czteropiętrowej kondygnacji, wpły-
wające na znaczny rozrost Świebodzic. Rozwijają się nowe 
osiedla – jak np. osiedle przy dzisiejszej ulicy Zamkowej (1940 
– 1944). Miasto bogaci się o nową kanalizację, chodniki, bruki, 
wodociągi i sieć elektrycznego oświetlenia ulic. 
   Na terenie miasta uruchamiane są miejscowe inwestycje. 
Powstają tu kolejno: kąpielisko miejskie i ludowe (1906), sala 
gimnastyczna (1906-1907) oraz stadion sportowy (1911). 
Rozwija się także miejska kultura i szkolnictwo, czego przy-
kładem może być powołanie do życia Szkoły Realnej (1874) 
czy powstanie Biblioteki Ludowej (1935). Z kolei na przedwo-
jennym Hindenburgplatz (obecnie Plac Jana Pawła II) wznosi 
się okazały Pomnik Zwycięstwa, symbol świebodzickiej rzeź-
by modernistycznej. 
   Kryzys okresu socrealizmu, łączącego całkowitą izolację 
kulturową, opierającą się wyłącznie na własnym dorobku i 
propagującym własną ideę polityczną (odsunięcie się od nowa-
torskich prądów zachodnich), przyniósł niezbyt okazałe i cie-
kawe rozwiązania architektoniczne. Mimo to w Świebodzicach 
nadal rozwija się budownictwo. Powstają wielkopłytowe ze-
społy mieszkaniowe, na bazie budownictwa spółdzielczego 
(Osiedle Przodowników Pracy i Osiedle Piastowskie). Z fundu-
szy miejscowych zakładów powstają osiedla: Metalowców 
oraz Wilcza Góra. Buduje się nowe ośrodki rekreacyjne uprzy-
jemniające życie mieszkańcom miasta, tj.: boisko do piłki 
ręcznej (1959), stadion piłkarski (1959), Ośrodek Sportu i Re-
kreacji wraz z kąpieliskiem miejskim (1968), salę gimnastycz-
ną (1973) czy wreszcie kręgielnię sportową (1982). 
   Przełom 1989 r. przynosi nowe technologie w zakresie eko-
nomicznego i ekologicznego budownictwa, sprzyjające rozwo-
jowi budownictwa jednorodzinnego (np. Osiedle Słoneczne). 
Powstają nowe wspólnoty parafialne: NMP Królowej Polski 
(1991) i św. Brata Alberta Chmielowskiego (1995), dla których 
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buduje się nowoczesne świątynie. W tym też czasie rozwijają 
się inwestycje lokalne. Zaliczyć do nich można: gazociąg dla 
dzielnicy Ciernie (1994), nowy budynek SP nr 2 na Osiedlu 
Piastowskim (1993), wysypisko komunalne w Starym Jaworo-
wie (1995), budowę hali sportowej oraz krytej pływalni przy 
SP nr 2, czy nawet szereg remontów, modernizacji i prac bu-
dowlanych przy świebodzickiej starówce. 
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ROZDZIAŁ I 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historia świebodzickich kościołów 
 
W północnej części Świebodzic, tuż przy wylocie na trasę 
strzegomską, znajduje się niewielki kościółek filialny pw. św. 
Franciszka z Asyżu. Jest to bez wątpienia najstarsza świebo-
dzicka świątynia, która swym początkiem sięga XIII stulecia. 
Samo usytuowanie budowli jest o tyle ciekawe, że w przeciągu 
kilkuset lat, pozostając niezmiennie cały czas na tym samym 
miejscu, co najmniej raz zmieniała ona swoje położenie. 
Wszystko oczywiście w wyniku uregulowań administracyjno–
prawnych, które na przestrzeni kilkudziesięciu lat zmieniły 
administracyjne granice trzech nieopodal leżących od siebie 
miejscowości – Świebodzic, Pełcznicy i Cierni. W czasach 
obecnych świątynia św. Franciszka z Asyżu uważana jest przez 
mieszkańców Świebodzic za kościół znajdujący się na terenie 
Cierni, jednak w pierwotnych źródłach historycznych, figuruje 
jako świątynia pozostająca na gruntach dawnej średniowiecz-
nej wsi Pełcznicy. Przyczyną tego stanu rzeczy był oczywiście 
rozwój dawnych Świebodzic (XIX - 1 poł. XX w.), który nie-
jako przedzielił sąsiadujące ze sobą osady, naruszając przy tym 
odwieczne granice położonych obok siebie dwóch miejscowo-
ści – Cierni i Pełcznicy. Jeszcze w 1929 r., według ówczesnej 
mapy Świebodzic, świątynia ta figurowała – wraz z kilkoma 
nieopodal usytuowanymi budynkami – na obszarze osady 
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pełcznickiej, jednak niedługo potem znalazła się w granicach 
sąsiadującej wsi Ciernie. 
   Pierwsze świątynie stawiane na tych terenach w dawnych 
czasach były budowlami dosyć skromnymi. Należały do naj-
wcześniejszych obiektów sakralnych jakie pojawiły się w XIII 
stuleciu na terenie obecnych Świebodzic. Zakładane w oko-
licznych grodach, stanowiły niekiedy najważniejszy punkt, 
świadczący o majętności mieszkańców owego grodu i ich za-
korzenionej tu tradycji chrześcijańskiej. Były to budowle na 
ogół powstające z miejscowego kamienia, który występował w 
tych okolicach (na terenach ubogich w kamień stosowano ce-
głę). Wymogi konstrukcyjne, a także materiał budowlany, sto-
sowany do budowy owych świątyń, decydowały o wadach i 
zaletach dawnych kościołów. W czasie wojen i najazdów ob-
cych wojsk, budowle sakralne stanowiły jedyny umocniony 
punkt w wiejskiej osadzie, toteż niejednokrotnie udzielały one 
schronienia miejscowej ludności. Za to w czasach pokoju przy-
tłaczały swoją ciężką i masywną sylwetką oraz surowymi i 
mrocznymi wnętrzami. 
   Nie znamy początków budowy kościoła w średniowiecznej 
Pełcznicy. Należy jednak przyjąć, iż powstał on z inicjatywy 
pierwszych historycznych właścicieli tych okolic. Mogli to 
więc być przedstawiciele jednego z możnowładczych rodów, a 
być może nawet sam książę Henryk I Brodaty, który panował 
niepodzielnie Śląskiem w latach 1201–1238. Pierwsza 
wzmianka historyczna, zapisana na temat interesującej nas bu-
dowli pojawiła się pod datą 30 VIII 1228 r. Wówczas to prze-
bywający w Lwówku Śląskim książę Henryk wystawił doku-
ment mocą, którego przyznawał proboszczowi tutejszej parafii 
2 wolne łany ziemi, a ponieważ proboszcz z powodu szczupłej 
prebendy opuścił tę miejscowość, książę dodał jeszcze 2 dalsze 
łany oraz czynsze z istniejących w tej okolicy młynów.3 Do 

                                                           
3 Z. Jaworska: „ Świebodzice – zarys dziejów” (w:„Rocznik województwa 
wałbrzyskiego 1989 – 1991”). 
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książęcego nadania dla świątyni pełcznickiej dołączył również 
miejscowy możnowładca Imbram Gniewomirowicz – właści-
ciel okolicznych osad oraz bliski doradca księcia Henryka Bro-
datego, który ze swoich dóbr przekazał na rzecz kościoła św. 
Franciszka z Asyżu także 2 łany ziemi. Sama postać Imbrama 
jest o tyle ciekawa, że wywodził się on ze starego śląskiego 
rodu Ilikowiczów. Ród ten szczycący się licznymi nadaniami 
wśród polskich i śląskich książąt, poczynił wiele fundacji ko-
ścielnych i klasztornych na terenie całego Śląska, zasiewając w 
ten sposób „wśród pogańskich Słowian ziarno wiary Chrystu-
sowej, wprowadzające ich do kręgu kultury cywilizacji euro-
pejskiej"4 Warto tu również wspomnieć, że w 1203 r. komes 
Imbram poczynił nadanie fundacyjne na rzecz strzegomskich 
Joannitów, nadając im przy tym jednocześnie dziesięciny z 
pobliskich Cierni. Jest to najwcześniejsza wzmianka dotycząca 
pobliskich okolic Świebodzic. 
   Wcale się nie wyklucza, że do pierwszego zniszczenia świą-
tyni mogło dojść już w 1241 r. Powodem tego mógł być wy-
niszczający najazd tatarski na tereny południowej Polski, który 
miał także przyczynić się do wyludnienia najbliższych okolic 
Świebodzic. Miejscowa legenda głosi, że po bitwie pod Legni-
cą, jeden z zagonów mongolskich zapuścił się na te tereny w 
celu zdobycia łupów. „Część tutejszych mieszkańców schroniła 
się wówczas w kościele. Tatarzy rozłoszczeni niewielkimi łu-
pami zdobytymi we wsi usiłowali dostać się do kościoła. Za-
miar ten nie powiódł się. Kościół więc podpalili. Świątynia 
spłonęła wraz ze znajdującymi się w niej ludźmi. Przez wiele 
lat miejsce po spalonym kościele było pustym placem przypo-
minającym o tragedii jaka się tu rozegrała. Po wielu latach – w 
1265 r. – postanowiono kościół odbudować. Nowy kościół zbu-
dowali mieszkańcy wsi z kamienia i cegły. Aby jednak pamięć o 

                                                           
4 E. Szczepański: „Powtórka z historii Strzegomia” (MT Gazety Robotni-
czej, nr 29/67, 1994 r.).     
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tragedii z 1241 r. nie została zapomniana, wieżę kościelną na-
kryto hełmem, który kształtem przypominał kołpak tatarski.5 
   Pierwsze wzmianki historyczne o miejscowym kościółku pw. 
św. Franciszka z Asyżu dowodzą, że była to świątynia nad-
rzędna w stosunku do okolicznych osad. Mieszkańcy nieodle-
głych wsi tj: Cierni, Olszan czy Świebodzic, a także znajdujące 
się w tej okolicy niewielkie świątynie i kaplice, podporządko-
wane były pierwotnie kościołowi w Pełcznicy, który wiódł 
prym wśród tutejszych osad. Jednak taka sytuacja nie trwała 
zbyt długo. 
   Duży rozgłos przyniósł świątyni, a zarazem miejscowej osa-
dzie wielki spór proboszczów, pomiędzy miejscowym  kościo-
łem a parafią pw. św. Mikołaja w Świebodzicach. Było to w 
połowie XIII w. Najprawdopodobniej chodziło w nim o współ-
zawodnictwo dwóch kościołów. 28 października 1268 r., arcy-
biskup salzburski -  Władysław – przyznaje kościołowi pw. św. 
Franciszka z Asyżu bezzwrotną pomoc finansową, a jednocze-
śnie świątynia ta miała podlegać parafii św. Mikołaja w Świe-
bodzicach. Spór trwał jednak nadal, a jego odgłosy docierały 
nawet na dwór papieski. Ostateczne rozstrzygnięcia zapadły w 
1301 r. i były korzystne dla kościoła św. Mikołaja, ponieważ 
przyznawały mu pewne dochody, w rodzaju dziesięcin, które 
miały wpływać na konto proboszcza ze Świebodzic. Od tej 
pory pełcznicka parafia podlega świątyni pw. św. Mikołaja w 
Świebodzicach, stając się zarazem kościołem filialnym. 
   Przez kolejne stulecia nie mamy zbyt znaczących informacji 
o parafii pw. św. Franciszka z Asyżu. Można więc przyjąć, że 
w tym okresie świątynia prowadziła dość spokojny żywot. W 
XV wieku kościół został częściowo przebudowany ze stylu 
romańskiego na gotycki. Sprzed okresu przebudowy zachowa-
ło się do naszych czasów jedynie prezbiterium świątyni, które 
obecnie jest uważane za najstarszą część kościoła (sprzed 1352 

                                                           
5 R. Stolarczyk: „Historia wieży kościoła św. Franciszka w Świebodzicach” 
(w: „ Świebodzice – dzieje miasta” nr 6 (56) z 2002 r, s. 4-5). 
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r.) oraz tzw. korpus budowli (jej przedłużenie) datowany na 2 
połowę XIV wieku. W XV stuleciu świątynia została otoczona  
także kamiennym murem, który stanowił dawniej rodzaj ze-
wnętrznego obwarowania świątyni. Z tego też okresu pochodzą 
gotyckie maswerki (obramienia okienne) znajdujące się po 
zewnętrznej stronie kościoła. 
   W okresie reformacji świątynia została zapewne przekształ-
cona na ośrodek protestancki (1 poł. XVI w.), skoro w dniu 2 
maja 1595 r. ówczesny właściciel osady pełcznickiej – Konrad 
III von Hochberg (1577–1613) ustalił specjalne przepisy ko-
ścielne dla ośrodków ewangelickich w tych okolicach, w tym 
także dla Pełcznicy (niewykluczone, że przepisy te dotyczyły 
drugiej pełcznickiej świątyni, kaplicy św. Anny). Nie wiemy 
również jakie losy przeżywała świątynia w okresie wojen i 
klęsk żywiołowych, które przetaczały się przez te okolice w 
XVII i XVIII w. Wiadomo natomiast, że dramatycznym mo-
mentem dla tutejszego kościoła okazały się lata 30-te XIX stu-
lecia. Wówczas to, w maju 1837 r., zawaliła się wieża kościel-
na. W 1838 r. podjęto odbudowę zawalonej części kościoła. 
Jednak nadany jej ówczesny, attykowy kształt (zachowany 
zresztą do dziś) wcale nie przypomina wcześniejszego założe-
nia, które od stuleci górowało nad tą okolicą. 
   Kolejne, istotne przebudowy obiektu oraz jego remonty mia-
ły miejsce w 1891 r., w 1969, 1992 oraz w 2007. Natomiast w 
latach 1964 i 1993 oraz w 1996 parafię nawiedzały cudowne 
obrazy. W 1964 i 1993 była to kopia Cudownego Obrazu Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej, a w 1996 r. kopia obrazu Matki 
Bożej Łaskawej z Krzeszowa. 
   W 1 połowie XIV stulecia zawitał w te okolice nieznany ar-
tysta, który pozostawił po sobie bardzo cenne malowidła na 
północnej ścianie kościoła. Kim jednak był ów człowiek?, jak 
się nazywał?, skąd pochodził? oraz gdzie się nauczył malar-
skiego rzemiosła? Tego dziś nikt nie wie. Nie mniej pozostały 
po nim freski naścienne, które do dzisiaj przykuwają uwagę 
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historyków sztuki i nie tylko. Wczesnogotyckie malowidła 
przedstawiają nadnaturalną postać św. Krzysztofa – patrona 
podróżników i zostały przypadkiem odkryte (na nowo !) w 
1966 r. podczas prac remontowych Polichromia ta, datowana 
wg historyków sztuki na 2 ćwierćwiecze XIV stulecia, nadaje 
mu znaczącą rangę w skali całego kraju. Do kościółka pw. św. 
Franciszka z Asyżu, ściąga grono wybitnych historyków sztuki 
– wśród nich prof. Akademii Krakowskiej, Józef Dutkiewicz 
(1903-1968), uznany badacz sztuki średniowiecznej i kon-
serwator zabytków oraz Alicja Karłowska-Kamazowa (1935-
1999), znakomita historyk sztuki – których celem jest konser-
wacja oraz analiza badawcza cennego zabytku. Zaczyna się 
poszukiwanie analogii dzieła, którego doszukano się w płn. 
Włoszech (Florencja, Werona). Przy czym – jak podaje znany 
świebodzicki archeolog Krzysztof Jaworski – analogie północ-
nowłoskie nie trafiły bezpośrednio do Świebodzic, lecz poprzez 
Austrię (w niektórych miejscowościach austriackich mamy po-
dobne monumentalne realizacje polichromii). Przypuszcza się, 
że te malowidła trafiły tutaj wraz z pojawieniem się na dworze 
świdnickim księżnej Agnieszki, małżonki Bolka II świdnickiego, 
która pochodziła z Austrii i właśnie wtedy na Dolnym Śląsku i 
księstwie świdnickim pojawiły się pewne realizacje architekto-
niczno–malarskie, widoczne także w rzeźbie, których genezy 
należy się dopatrywać czy w Austrii, czy w Szwajcarii wschod-
niej, czy wreszcie w samych północnych Włoszech. Jest to 
pierwsza najważniejsza rzecz, która niejako wprowadziła ten 
kościół do podręczników historii sztuki średniowiecza. 
   Malowidło z kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu przedsta-
wia św. Krzysztofa trzymającego w prawej ręce małego Chry-
stusa i przekraczającego wodę (wg tradycji wcze-
snochrześcijańskiej św. Krzysztof był olbrzymem – pustelni-
kiem trudniącym się przenoszeniem podróżnych przez rzekę, 
lub – jak chce inna legenda – żołnierzem rzymskim, który po-
niósł męczeńską śmierć za cesarza Dioklecjana – III/IV w. 
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n.e.). U stóp patrona podróżnych wyłania się z wody syrena – 
w czasach średniowiecza uosobienie zła. Fresk z pełcznickiego 
kościoła zajmuje wysokość niemal całej ściany. Powiązane to 
było ze starym, średniowiecznym przesądem, który mówił, że 
ten kto wybiera się w daleką podróż, a przedtem spojrzy na 
postać św. Krzysztofa, ten drogę będzie miał szczęśliwą i bez-
pieczną. Dlatego umieszczano przedstawienia postaci świętego 
zwykle na wprost wejścia, bardzo duże i bardzo widoczne.6  
   Malowidło ścienne przedstawiające postać św. Krzysztofa, 
namalowane na mokrym tynku farbami rozprowadzonymi wo-
dą (tzw. technika freskowa), nie jest jedynym freskiem, który 
znajduje się w miejscowej świątyni. Na uwagę zasługują także 
malowidła przedstawiające życie i męczeńską śmierć Chry-
stusa (tzw. cykl chrystologiczny) pochodzące z początków XVI 
stulecia. 
  Poza cennymi polichromiami, godne uwagi jest także gotyc-
kie sakramentarium, wykonane z piaskowca (datowane na 
1352 r.) oraz cenna gotycka rzeźba przedstawiająca Tronującą 
Madonnę z Dzieciątkiem (XV w.). Na wystrój kościoła składa 
się także renesansowa ambona, wykonana na początku XVII 
stulecia oraz barokowy ołtarz główny (2 poł. XVII w.), który 
został przeniesiony tutaj w połowie ubiegłego stulecia, na 
miejsce bardzo cennego gotyckiego tryptyku (ołtarz składający 
się z trzech części). Tryptyk ten obecnie znajduje się we Wro-
cławskim Muzeum Archidiecezjalnym i powstał – jak sugerują 
niektórzy badacze – w 2 połowie XIV w. (prawdopodobnie w 
latach 1370-1380). Istotnym elementem kościoła jest tu rów-
nież prezbiterium, uważane za najstarszą część świątyni, które 
wybudowane zostało przed 1352 r. Z kolei po zewnętrznej 
stronie świątyni na uwagę zasługuje całopostaciowa płyta na-

                                                           
6 M. Starzewska: „Uzdrowiska dolnośląskie i ich okolice”, Wrocław 1975 r. 
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grobna z XVI stulecia (przedstawiająca postać szlachcianki), 
umieszczona w południowej ścianie kościoła.7 
   Warto tu również wspomnieć o jeszcze jednym elemencie 
architektonicznym, który niegdyś znajdował się wewnątrz 
świątyni. Było to lektorium, oddzielające nawę od pre-
zbiterium. Jak podaje K. Jaworski „...był to rodzaj ściany, w 
której znajdowały się drzwi i ta ściana miała niejako oddzielać 
prezbiterium od nawy, w której znajdowali się świeccy wierni. 
Natomiast na lektorium znajdowało się podwyższenie, na które 
mogli wchodzić tylko zakonnicy, ewentualnie księża. Jest to 
ciekawostka, bardzo rzadko znajdująca się poza ośrodkami 
centralnymi, stołecznymi czy ośrodkami biskupimi. Mało jest w 
scenach śląskich, w ogóle w Polsce przykładów, by w tak ma-
łym kościele znajdowała się taka budowla”. Świadczy to o 
wyjątkowości budowlanej, jak i kulturowej, jakie przez ostat-
nie stulecia przetaczały się przez te okolice i jakie po sobie 
pozostawiły ślad w mozaice architektonicznej tych okolic. 
 

*   *   * 
 
Oprócz w pełni zachowanego kościoła św. Franciszka z Asyżu, 
na Pełcznicy znajdują się również resztki innej sakralnej bu-
dowli pamiętającej czasy średniowiecza. Są nią ruiny kaplicy 
(kościoła) pw. św. Anny.  
   Kult św. Anny – babki Jezusa – był w czasach średniowiecza 
bardzo rozpowszechniony na terenie Dolnego Śląska ( narastał 
tutaj od XIV stulecia). Przyczynili się do tego głównie cystersi 
z Krzeszowa, którzy poddali opiece swojej patronki cały swój 
zakon oraz podległe mu dobra i majątki. Świętą Annę czczono 
na dolnośląskiej ziemi głównie jako orędowniczkę i patronkę 

                                                           
7 Warto tutaj wspomnieć, że inne płyty nagrobne znajdowały się kiedyś w 
podłodze w prezbiterium kościoła i datowane były na okres 1544-1589. Ich 
opis przedstawił m.in. w XIX stuleciu wybitny niemiecki badacz sztuki 
dolnośląskiej Hans Lutsch (1854-1922). 
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tkaczy i górników złota. Do niej też modliły się kobiety pro-
sząc o dobrą śmierć, szybki poród czy ochronę przed pomo-
rem. 
   Jednym z najistotniejszych zagadnień dotyczących dziejów 
kaplicy pw. św. Anny na Pełcznicy jest sam fakt jej powstania. 
Praktycznie nikomu jeszcze nie udało się ostatecznie ustalić 
kiedy kościółek ten został wzniesiony oraz jakie były jego dal-
sze losy. Wszystko to oczywiście wynika z braku dokumentów 
źródłowych na jego temat. 
   Niektórzy badacze twierdzą, iż początków kaplicy św. Anny 
należy się doszukiwać jeszcze w wiekach średnich. Budowla ta 
miała być miejscem kultu nie tylko dla mieszkańców tutejszej 
osady, ale także dla wyrobników i służby dworskiej, zatrudnio-
nych na zamku Książ. Być może kaplica ta powstała nawet z 
ich inicjatywy. Istniejące do dziś resztki murów świątyni dają 
się wskazywać na jej XIV lub nawet XV-wieczne pochodzenie, 
jednak brak detalu architektonicznego przyczynia się do tego, 
iż trudno jest w dzisiejszych czasach wskazać dokładną datę jej 
powstania. 
   Z zachowanych fragmentarycznie murów kościoła można 
stwierdzić, że jest to obiekt typowo gotycki, składający się z 
dwuprzęsłowego chóru opiętego skarpami, tworzącymi asyme-
tryczny wielobok, który w dawnych czasach nakryty był skle-
pieniem. Od strony północnej znajdowała się przyległa do 
świątyni zakrystia, a w nieco późniejszym czasie wzniesiono 
przy niej nie istniejącą już nawę. 
    Nieznany jest również sam fakt doprowadzenia budowli do 
stanu ruiny. Z zachowanego jednak opisu, pochodzącego z 
1666 r. wynika, że już w tym okresie kościółek był niezdatny 
do służenia wiernym. 
Opis ten brzmiał następująco: „Była zaś świątynia w Pełcznicy 
pod wezwaniem św. Anny, której ruina tam pozostaje jak się 
mówi (...) wybudowana dla procesji ze Świebodzic (...) Pro-
boszcz ze Świebodzic nie ma tu żadnego domu parafialnego, 
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ale ma za to spichrz i ma 2 włóki terenu ornego i jeszcze inne 
dobra wśród posiadłości wiejskich, z których parafia ma 33 
użytki. Do tej świątyni przynależna jest wieś Cieszów, gdzie też 
dobra się znajdują. Witrykami kościoła są Michael Weiss i Jo-
annes Kellere (...) Kantor pochodzi z miasta, za to skryba ma 
tu dom z ogródkiem.8  Dzisiaj trudno dość do wniosku, co było 
przyczyną doprowadzenia kościółka do stanu ruiny. Wiele 
wskazuje na to, że przyczyniły się do tego działania wojny 30-
letniej (1618-1848), które bardzo mocno odcisnęły swoje pięt-
no w tych okolicach. Legenda głosi, iż spłonął on od uderzenia 
pioruna i od tego momentu pozostaje ruiną. 
 

*   *   * 
 

W południowo–wschodnim narożniku starego miasta wznosi 
się murowany kościół pw. św. Mikołaja . Jest on jednym z 
najstarszych zabytków w tej okolicy. Jego początki sięgają lat 
20-tych XIII wieku i wiążą się prawdopodobnie z postacią 
księcia śląskiego Henryka I Brodatego (1201–1238). Kościół 
ten miał powstać z jego inicjatywy. Wokół nowo wybudowa-
nego kościoła, rozwinęła się osada handlowa, która z czasem  
została prawdopodobnie zniszczona przez groźny najazd tatar-
ski z 1241 r. Najazd ten zapewne nie oszczędził również świą-
tyni, która po krótkim czasie została na nowo odbudowana (?). 
   Pierwszą wzmiankę historyczną na temat świątyni zanotowa-
no już w 1228 r. Przebywający wówczas w Świebodzicach 
biskup wrocławski Wawrzyniec (1207–1232) dokonał w dniu 
29 września uroczystej konsekracji nowo wybudowanego ko-
ścioła pw. św. Mikołaja oraz ofiarował mu dziesięciny z 16 
łanów ziemi. Wraz z dokonaniem uroczystego poświęcenia, 
potwierdził on świątyni w Pełcznicy (obecnie parafia św. Fran-
ciszka z Asyżu), dotację nadaną jej miesiąc wcześniej (30 VIII 

                                                           
8 „ Świebodzice, monografia miasta” pod redakcją K. Matwijowskiego, 
Wrocław-Świebodzice 2001, s. 222-223 
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1228) przez księcia Henryka Brodatego oraz rozciągnął 
zwierzchnictwo kościoła pełcznickiego nad nowo wybudowaną 
świątynią w Świebodzicach. Od tej pory kościół św. Mikołaja 
w Świebodzicach stał się fili ą kościoła św. Franciszka w pobli-
skiej Pełcznicy. Wynika z tego, że w 1 połowie XIII stulecia 
rolę przewodnią wśród tutejszych osad i świątyń wiodła parafia 
z nieodległej Pełcznicy. 
   Jednak taka sytuacja nie trwała zbyt długo. W połowie XIII 
w. o swoim sprzeciwie i niezadowoleniu dała znać świątynia w 
Świebodzicach, o której prawa próbował skutecznie zabiegać 
ówczesny proboszcz. Około 1250 r. wybuchł wielki spór po-
między proboszczami obu kościołów, który z górą trwał 50 lat, 
a więc przez całą 2 połowę XIII stulecia. 
   Spór, w którym głównie chodziło o sprawę uniezależnienia 
się świebodzickiej świątyni spod zwierzchnictwa Pełcznicy, a 
także o pewien rodzaj dziesięcin, do których prawo rościł sobie 
proboszcz z Pełcznicy (chodzi tu zapewne o dziesięciny, które 
od biskupa wrocławskiego Wawrzyńca otrzymał proboszcz 
świebodzickiego kościoła-1228 r.) znalazł swe odbicie w wielu 
dokumentach i źródłach historycznych tej epoki. Pewne echa 
tego sporu musiały także dobiegać na dwór papieski, skoro 
ówczesny papież przyznaje kościołowi pw św. Mikołaja pewne 
przywileje (?). 
   W kilka lat później doszło do pierwszych rozstrzygnięć spo-
ru. Dnia 25 października 1268 r. arcybiskup salzburski i legat 
papieski Władysław na podstawie dokumentów Henryka I 
Brodatego z 30 sierpnia 1228 r. i biskupa wrocławskiego Waw-
rzyńca z 29 września 1228 r. potwierdza dotację dla kościoła 
na Pełcznicy. W tym samym dniu Władysław wystawił rów-
nież dokument dla kościoła w Świebodzicach. Powiadamiał on 
w nim ówczesnego proboszcza parafii św. Mikołaja (proboszcz 
miał na imię Henryk), iż od tej pory świątynię w pobliskiej 
Pełcznicy może uważać za przynależną do swojego kościoła, 
który w tym czasie stał się kościołem nadrzędnym (głównym). 
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Poza pełcznicką parafią do świątyni w Świebodzicach przypo-
rządkowana została również parafia pw św. Jadwigi w Mo-
krzeszowie. 
   Tak więc lata sześćdziesiąte XIII stulecia, które były punk-
tem kulminacyjnym tego wielkiego sporu, zakończyły się du-
żym sukcesem kościoła pw św. Mikołaja w Świebodzicach. 
Jednak sprawa nie dobrnęła jeszcze do końca. 
   Do pełnego rozstrzygnięcia sporu na korzyść parafii w Świe-
bodzicach doszło w początkach XIV stulecia. Dnia 28 kwietnia 
1301 r. Henryk, rektor kościoła pw św. Mikołaja w Świebodzi-
cach, wystosował do kanonika katedry wrocławskiej i patrona 
kościoła Marii Magdaleny we Wrocławiu Arnolda szereg do-
kumentów (1. dokument Henryka Brodatego z 30 VIII 1228 r., 
2. dokument biskupa wrocławskiego Wawrzyńca z 29 IX 1228 
r. oraz 3.dokument arcybiskupa salzburskiego Władysława z 
25 X 1268 r.), w celu ich rozpatrzenia oraz pełnoprawnego 
rozstrzygnięcia długotrwałego konfliktu. Na odpowiedź Hen-
ryk nie musiał czekać zbyt długo. 9 maja tegoż roku na podsta-
wie wcześniej przedłożonych dokumentów kanonik Arnold 
wydał wyrok na podstawie, którego przyznawał świątyni w 
Świebodzicach pełne prawa do dziesięcin, które od tej pory 
mogły być pobierane wyłącznie przez przedstawiciela (pro-
boszcza) kościoła pw św. Mikołaja w naszym mieście. Tak 
więc półwiekowa rywalizacja obu świątyń zakończyła się peł-
nym sukcesem świebodzickiej parafii. 
   W początkach XIV stulecia parafia pw. św.  Mikołaja w 
Świebodzicach dochodzi do znaczącej pozycji. Świadczą o tym 
przekazy źródłowe, które pod rokiem 1305, 1308 i 1330 wy-
mieniają miejscowych proboszczów pełniących znaczące funk-
cje na dworze książąt świdnickich. Również w tym okresie 
parafianie otrzymują szereg licznych przywilejów. W 1300 i 
1301 r. wiernym, którzy uczestniczyli w nabożeństwach ko-
ścielnych biskup wrocławski Jan Romka przyznał 40-dniowy 
odpust. Natomiast z 1305 r. mamy wiadomości o tym, że miej-
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scowa świątynia wniosła na rzecz Stolicy Apostolskiej opłatę 
w wysokości 10 skojców.9 
   Przed 1421 r. przy kościele utworzono szkołę parafialną (ka-
tolicką), którą przekształcono w czasach reformacji na ewange-
licką (1528 r.). Wykładały w niej osoby duchowne, a jej po-
ziom nauczania był sprowadzony do najniższego szczebla ów-
czesnego systemu szkolnego (tzw. „trivium”). Uczniem przy-
kościelnej szkoły katolickiej w naszym mieście był m.in. w 
1421 r. Zygmunt Rosicz (1406-1470), wybitny historyk i kano-
nik wrocławski, autor cenionych roczników poświęconych 
dziejom kościelnym i politycznym Śląska. Z jego to prac ko-
rzystał m.in. w późniejszym czasie nasz najwybitniejszy kroni-
karz średniowiecza – Jan Długosz.  
   W połowie XV w. – po zakończeniu wojen husyckich – ko-
ściół pw. św. Mikołaja przeszedł pierwszą gruntowną przebu-
dowę. Miejscowa świątynia otrzymała wówczas bardzo cha-
rakterystyczną, strzelistą wieżę, która górowała od tej pory nad 
tutejszą okolicą. 
   W 1 połowie XVI w., w związku z ruchem reformatorskim, 
zapoczątkowanym przez Marcina Lutra, następuje rozłam w 
Kościele. Miejscowa świątynia przekształcona zostaje na ośro-
dek wyznań protestanckich. Wówczas to zmienił się całkowicie 
wystrój kościoła, a sama szkoła parafialna – przekształcona 
wtenczas na protestancką – zyskała niemałe uznanie lokalne. 
Rozwój nauki luterańskiej w naszym mieście, szedł w parze z 
rozwojem Świebodzic i jego protestanckiej świątyni. Przychyl-
ni temu byli również ówcześni właściciele miasta – rodzina 
Hochbergów (pomimo, że sam ród podzielił się na dwa odła-
my: linię katolicką i protestancką). Już w 1595 r. Konrad III 
von Hochberg, chcąc utrzymać dalszy poziom rozwoju gmin 
protestanckich w swoich włościach, ustala specjalne przepisy 
dla ośrodków protestanckich w Świebodzicach, Pełcznicy i 

                                                           
9 średniowieczna niemiecka jednostka obrachunkowa (jednostka monetarna 
lub jednostka masy) 
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Mokrzeszowie (2 maja), dotyczących praw organizacyjnych 
nowego wyznania. Prawa te zostały w późniejszym czasie 
wzbogacone o nowe przepisy kościelne wydane w 1615 r. 
przez syna Konrada III – Krzysztofa II Hochberga (1609–
1625). Prawdopodobnie z fundacji miejscowych protestantów 
utworzono w 1627 r. przy tutejszej parafii pierwszą w naszym 
mieście bibliotekę, natomiast w latach 1610 oraz 1616 r., ko-
ściół został wyremontowany i przebudowany na potrzeby coraz 
bardziej rozrastającej się społeczności ewangelickiej w naszym 
mieście. 
   Z tego też okresu pochodzą pierwsze szczegółowe opisy 
świątyni, których autorem był XVII-wieczny wybitny kroni-
karz świdnicki I.E. Naso. Opisywał on naszą budowlę jako 
najładniejszą i jasną. Dzięki niemu dowiadujemy się, iż „część 
przednią – prezbiterium zamyka ładne sklepienie, a pozostałą 
część strop szary ze złotymi rozetami wsparty na czterech ka-
miennych kolumnach, które zdobią pamiątkowe nagrobki (...) 
Przed ołtarzem znajduje się grobowiec Konrada Hochberga, 
starosty świdnickiego z 1565 r. Przy kościele znajduje się wieża 
czworoboczna, zbudowana z kamienia, zwieńczona hełmem 
dwuprześwitowym, krytym miedzią.10 
   W XVII i XVIII stuleciu, w okresie zniszczeń wojennych i 
klęsk żywiołowych, kościół pw. św. Mikołaja był niejedno-
krotnie niszczony i grabiony, zwłaszcza w okresie wojny trzy-
dziestoletniej (1618–1648). Po jej zakończeniu świątyni po-
nownie przywrócono prawo organizowania nabożeństw kato-
lickich. Z kolei duchownych, którzy szerzyli wiarę luterańską 
wygnano z miasta. Zaostrzono przepisy również wobec samych 
protestantów (w myśl decyzji czyja władza tego religia). Ci 
mieszkańcy Świebodzic, którzy pragnęli pozostać przy dawnej 
wierze luterańskiej, musieli uczęszczać od tej pory na nabożeń-
stwa do sąsiedniej Świdnicy, gdyż tylko trzy ośrodki miejskie 
na Dolnym Śląsku otrzymały przywilej prowadzenia własnych 
                                                           
10 „ Świebodzice, monografia miasta”, s. 221 
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świątyń protestanckich. Oprócz Świdnicy były to jeszcze Gło-
gów i Jawor. 
   Jednak najbardziej tragicznym momentem, nie tylko w dzie-
jach świątyni, ale i dla całych Świebodzic, okazał się dzień 26 
lipca 1774 r. Wówczas to w mieście wybuchł bardzo groźny 
pożar, który w ciągu czterech godzin, strawił zdecydowaną 
większość miejskich zabudowań wraz z kościołem. Po tym tra-
gicznym epizodzie zabezpieczono resztki dawnej świątyni, 
które do 1811 r. pełniły funkcję miejskiej kaplicy (z dawnego 
kościoła do naszych czasów pozostały tylko boczne ściany 
prezbiterium). Natomiast w 1810 r. – za czasów proboszcza 
Josepha Klimicha z Roztoki - przystąpiono do odbudowy 
zniszczonej budowli, którą ostatecznie ukończono rok później. 
Kolejne lata to przede wszystkim dbanie o wystrój i wnętrze 
nowo odbudowanej świątyni. Do tego celu starano się głównie 
wykorzystać przedmioty z sekularyzowanych w tym czasie 
klasztorów. W 1837 r. do kościoła przeniesiono dwa dzwony z 
zawalonej wieży świątyni pw. św. Franciszka w Cierniach, zaś 
nieco później obiekt ten doczekał się nowego dachu i fresków 
malarskich dokonanych we wnętrzu kościoła przez malarza 
Schindlera.  
   Obecnie jest to obiekt orientowany, murowany, jednonawo-
wy z prostokątnym, dwuprzęsłowym prezbiterium i wieżą od 
zachodu. Nad trzyprzęsłową nawą znajduje się płaski strop. 
Wnętrze nawy, nakryte sklepieniem lustrzanym, wsparte zo-
stało na czterech kolumnach. Na szczególną uwagę zasługuje 
prezbiterium – najstarsza zachowana część kościoła – którego 
boczne ściany pamiętają okres piastowski (XIII w.). 
   W skład wyposażenia kościoła – pochodzącego głównie z 
sekularyzowanych klasztorów (XIX w.) – wchodzi zabytkowa 
ambona z baldachimem i ołtarzem głównym, wykonanym w 
połowie ubiegłego stulecia (1850 r.). Natomiast ołtarze boczne, 
pochodzące z jednego ze strzegomskich kościołów, zostały 
wykonane w okresie baroku. Godne uwagi są także witraże 
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okienne z barwnych, małych szkiełek, przedstawiające 7 sa-
kramentów świętych oraz postać Chrystusa Króla (witraż 
główny). Wykonane zostały w latach ostatniej wojny, 1941–
1943, przez  firmę R. Suessmud. Po obu stronach głównego 
ołtarza znajdują się dwie figurki renesansowe, autorstwa nie-
znanego artysty, a pochodzące z Włoch. Pierwsza z nich przed-
stawia sylwetkę świętej Jadwigi śląskiej (1174–1243), na-
tomiast druga – postać świętego Mikołaja – patrona kościoła11 
(zm. 342 r.). Główny żyrandol pochodzi z Austrii i wykonany 
został około 1800 r., a organy pochodzą z końca XIX w. (1898 
r.). Poza tym w kościele znajduje się zabytkowa kaplica z XIX 
w., w której zachowały się pieczołowicie odnowione obrazy. 
Natomiast w nawie głównej znajdują się obrazy z życia patrona 
świątyni. 
   Warto tu również wspomnieć o innej ciekawej budowli, przy-
legającej bezpośrednio do korpusu prezbiterium kościoła pw. 
św. Mikołaja. Jest nią kaplica grobowa rodziny Hochbergów, 
właścicieli Świebodzic w latach 1509–1830. W kaplicy są po-
chowani głównie katoliccy przedstawiciele tej rodziny. Linia 
protestancka chowana była natomiast w Wałbrzychu, na Szcza-
wienku oraz na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego 
(w mauzoleum rodzinnym nieopodal zamku Książ). W rodzin-
nym „grobowcu” Hochbergów przy kościele św. Mikołaja, na 
szczególną uwagę zasługuje przede wszystkim późno-
renesansowy portal (XVII w.), przedstawiający herb dziedzi-
ców z Książa, a także niewielkie epitafium poświęcone Annie 
Emilli Anhalt-von Kothen-Pless (małżonki Jana Henryka VI 
Hochberga), która pochowana została w tutejszej kaplicy. W 
1988 r.- w 70-tą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodle-
głości - wmurowano w ścianę kościoła pamiątkową tablicę 
poświęconą marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, która od tego 
czasu stała się miejscem wielu patriotycznych uroczystości 

                                                           
11 Kościołowi nadano imię patrona kupców, ponieważ miasto w dawnych 
czasach utrzymywało się głównie z kupiectwa i handlu. 
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organizowanych w naszym mieście (zwłaszcza obchodów 
Święta Niepodległości w dniu 11 Listopada). 
   Warto tu na koniec wspomnieć, że ze świątynią św. Mikołaja 
było związanych wielu wybitnych duchownych, którzy swoją 
postawą i charyzmą potrafili wpływać nie tylko na dzieje tutej-
szego kościoła, ale także na całą społeczność Świebodzic. Do 
nich się zaliczał m.in. legendarny proboszcz Henryk (XIII w.), 
który skutecznie potrafił zabiegać o interesy swojej świątyni 
podczas wielkiego sporu z kościołem w Pełcznicy. On to 
prawdopodobnie był wzmiankowany w 1293 r. wśród studen-
tów archigimnazjum w Bolonii jako: Henricus de Friburgo in 
Polonia. Innym wybitnym kaznodzieją ewangelickim był ro-
dowity świebodziczanin - Jan Wawrzyniec (XVII w.), któremu 
przyszło pełnić bardzo trudną posługę duszpasterską  w okresie 
rekatolizacji Kościoła na Dolnym Śląsku po okresie wojny 30-
letniej. Niestety, w 1653 r., po zlikwidowaniu świątyni prote-
stanckiej w naszym mieście, został on wypędzony ze Świebo-
dzic. Kolejnym zasłużonym kapłanem był w latach 1738-1751 
Franciszek Hauptel, opiekun biednych i pokrzywdzonych, któ-
ry poczynił wiele istotnych fundacji i remontów na rzecz tutej-
szego kościoła. Wreszcie po II wojnie światowej działał tutaj 
charyzmatyczny Władysław Lorek (1911-1984), pierwszy po-
wojenny proboszcz w historii naszego miasta, który w 2009 r. 
doczekał się pamiątkowej tablicy ku swojej czci wmurowanej 
w ścianę kościoła. 
 

*   *   * 
 

Innym bardzo ciekawym, lecz niestety nie zachowanym do 
naszych czasów, obiektem sakralnym na terenie dawnych 
Świebodzic była kaplica pw. św. Jana. 
   Pierwsze wzmianki historyczne na jej temat pojawiają się już 
w początkach XV stulecia. Została ona ulokowana na tzw. 
Przedmieściu Bolkowskim, a więc poza obrębem murów miej-
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skich, wytaczających granice starego miasta (okolice dzisiej-
szej ul. Sienkiewicza). 
      Z 1412 r. (lub jak chcą inne źródła – z 1419 r.)12 mamy 
informacje, że przy interesującej nas budowli znajdował się 
również cmentarz13oraz szpital miejski, któremu ówczesny 
właściciel zamku Książ, Janko z Chocienic, ofiarował łąkę i las 
nieopodal Szczawienka. Natomiast w 1439 r. tutejszy szpital 
wzbogacił się o kolejną darowiznę (czynsze), jaką przekazał 
mu szpital z pobliskiej Świdnicy na rzecz „obolałych i cho-
rych” ze Świebodzic. W późniejszym czasie, z 1692 r., mamy 
też informację, że wieża tutejszego kościółka doczekała się 
generalnego remontu, którego koszty pokryła rodzina 
Hochbergów z Książa. 
   Niezbyt jasne są dalsze dzieje i losy kościółka św. Jana w 
naszym mieście oraz przyległego do niego szpitala i cmentarza 
miejskiego. Wszystko to wynika oczywiście z braku podsta-
wowych informacji źródłowych na ten temat. Można tylko się 
domyślać, iż przez kolejne dziesięciolecia kaplica służyła 
wiernie swą funkcją mieszkańcom Świebodzic. 
   Prawdopodobnie w XVII w. istotnego znaczenia nabrał teren 
grzebalny, roztaczający się przy kaplicy. To właśnie tutaj po-
chowano setki mieszkańców Świebodzic, którym nie udało się 
przeżyć okresu wielkich epidemii, jakie w latach 30-tych XVII 
w. trapiły nasze miasto. 
   Drugim tragicznym momentem w historii kościółka okazał 
się dzień 26 lipca 1774 r. Wielki pożar Świebodzic, najtragicz-
niejsze wydarzenie w dziejach miasta, nie oszczędziło również 
kaplicy. Spłonęła ona doszczętnie, a wraz z nią blisko 80% 
zabudowy miejskiej Świebodzic. 
                                                           
12 W źródłach historycznych istnieje kilkuletnia rozbieżność na temat 
pierwszych informacji o interesującym nas kościółku.  Niektóre z nich pi-
szą, że po raz pierwszy był on wzmiankowany w 1412 r., inne z kolei poda-
ją datę 1419 r. 
13 Stąd, w niektórych źródłach można spotkać się z nazwą kościół cmentar-
ny w Świebodzicach. 
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   Wysiłkiem mieszkańców kościół św. Jana (wraz ze szpita-
lem) został odbudowany dopiero po kilku latach od tragicznego 
pożaru, zaś w 1787 r. nastąpiła jego konsekracja. O interesują-
cej nas budowli wspominają również XIX-wieczne opisy mia-
sta. M.in. statystyczny opis Świebodzic, przeprowadzony w 
1830 r. wspomina wówczas o czterech budowlach sakralnych 
w naszym mieście. Oprócz kościołów: św. Mikołaja (katolic-
ki), św. Piotra i Pawła (wtenczas ewangelicki) i św. Franciszka 
z Asyżu (filialny), oczywiście jest tu wymieniana również ka-
plica św. Jana (jako kościół szpitalny). 
   Kres istnienia kaplicy św. Jana przynosi połowa XIX w. Za-
chodzące wówczas przeobrażenia przestrzenne w sylwetce 
architektonicznej rozwijających się Świebodzic, przyczyniają 
się do tego, iż zarówno kaplica, jak i przyległy do niej szpital 
zostają rozebrane (1845). Dopiero nieco później – bo w 1874 r. 
– na ich miejscu rodzina świebodzickich przemysłowców (von 
Kramsta), ufundowała nowy budynek szpitalny (tzw. „Bur-
gerhospital”). 
 

*   *   * 
 

Przejście Śląska, a wraz z nim Świebodzic, pod panowanie 
pruskie (połowa XVIII w.), przyniosło zasadnicze przemiany w 
stosunkach religijnych. Nauka luterańska (oraz jej zwolennicy) 
będąca w czasach panowania austriackich Habsburgów pod 
szczególną presją (zwłaszcza po pokoju westfalskim – 1648 r.), 
w okresie wpływów pruskich ponownie przybiera na sile. 
Równouprawnienie katolików i protestantów, a także przywró-
cenie swobody kultu religijnego oraz publicznej tolerancji, 
przyczyniło się do odrodzenia religii protestanckiej w Świebo-
dzicach. Przeważająca zdecydowanie ludność wyznania ewan-
gelickiego, ponownie zaczyna reorganizować życie religijne w 
naszym mieście. Powstają nowe ośrodki kultu (1742 r.) oraz 
szkoły ewangelickie zlokalizowane w samych Świebodzicach i 
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najbliższych okolicach (Ciernie, Pełcznica). Miasto staje się 
typowym ośrodkiem protestanckim. Na blisko 1400 mieszkań-
ców Świebodzic w 1741 r., 97% z nich stanowiła ludność wy-
znania ewangelickiego. Dla nich to właśnie postanowiono w 
1742 r. przemianować znajdujący się na Rynku ratusz na zbór 
protestancki, który służył świebodzickim protestantom aż do 
1774 r. 
   Tak wspaniale rozwijające się i funkcjonujące życie świebo-
dzickich zwolenników nauk Lutra, przerywał nagle wielki po-
żar miasta z 1774 r., który strawił zdecydowaną większość za-
budowań miejskich. Po tym tragicznym epizodzie mieszkańcy 
Świebodzic (oczywiście wyznania ewangelickiego) decydują 
się na budowę monumentalnego dzieła w południowo–za-
chodniej części starego miasta, ku chwale własnego wyznania. 
Projekt według, którego wzniesiono obecny kościół pw. św. 
Piotra i Pawła, zaprojektował znany niemiecki architekt – 
Fryderyk Chrystian Schultz, który był również autorem świe-
bodzickiego ratusza, wzniesionego w latach 1779–1781. Mura-
torem budowli mianowano z kolei F. Schlossera, zaś pracami 
ciesielskimi przy wznoszeniu kościoła kierował Johann Joseph 
Gartner. Duże zasługi przy budowie  położył także książę 
Hochberg z pobliskiego Książa, który decydował o formie i 
wystroju powstającej świątyni. 
   Budowa nowego zboru ewangelickiego w Świebodzicach nie 
była jednak zadaniem łatwym. Potężny projekt trzeba było 
usadowić częściowo na miejscu dawnej średniowiecznej fosy 
(tuż przy Bramie Strzegomskiej), a częściowo na miejscu daw-
nego domu modlitwy oraz miejskiej łaźni, dlatego też najpierw 
wkopano bardzo głęboko solidne fundamenty pod przyszłą 
świątynię. Już w 1776 r. odbyło się uroczyste położenie i po-
święcenie kamienia węgielnego. Obiekt ten budowano przez 
trzy lata (1776–1779), nadając mu modny wówczas styl klasy-
cystyczny. W 1778 r. dokonano uroczystej konsekracji świąty-
ni. Wydarzenie to upamiętnia niewielki witraż okienny z datą 
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„1778”, umieszczony nad wejściem głównym do kościoła. 
Ostateczne prace budowlane zakończono uroczystym zawie-
szeniem dzwonów na wieży kościelnej w 1781 r.  
   Kościół wybudowano na planie prostokąta z bocznymi wy-
stępami i kwadratowym mniejszym występem wejściowym. Po 
środku bocznych elewacji i wzdłuż całej wysokości ścian, 
znajdują się nieznacznie wysunięte ryzality. Od frontu nad wej-
ściem wznosi się kwadratowa dzwonnica przechodząca nad 
balustradą w ośmioboczną wieżę, zwieńczoną podwójnymi 
latarniami w barokowych hełmach i iglicą zakończoną kulą i 
krzyżem. Wnętrze posiada bogato rozczłonkowany strop, 
wsparty na 16 kwadratowych słupach, przechodzących w do-
ryckie kolumny. Słupy i kolumny dzielą wnętrze na trzy nawy, 
z których boczne na obu piętrach mają wbudowane balkony z 
osobnymi wejściami. Kościół jest pokryty dachem ceramicz-
nym, a wieża blachą miedzianą. Poszczególne człony archi-
tektoniczne w swych proporcjach są doskonale zharmonizowa-
ne.  
   W ciągu następnych upływających lat świątynia poddawana 
była licznym remontom i przeróbkom. Między innymi w 1815 
r. zdecydowano się zlikwidować część chóru, aby móc powięk-
szyć w ten sposób tutejsze organy; kilkanaście lat później - w 
1827 r. - zawieszono na wieży kościoła nowo naprawiony 
dzwon, który uległ pęknięciu kilka miesięcy wcześniej; zaś 
latem 1829 r. świątynia doczekała się nowego dachu oraz zain-
stalowano tu system odgromowy.  
   W XIX stuleciu kościół pw. św. Piotra i Pawła (wówczas 
kościół ewangelicki) zaliczał się bez wątpienia do najwięk-
szych i najważniejszych budowli sakralnych w naszym mie-
ście. „Wybudowany on został – jak podaje znany niemiecki 
historyk sztuki H. Lutsch – na miejscu domu modlitwy z 1741 r. 
jako murowana budowla przez mistrza szkoły Langhansa, który 
w stylu swojej epoki wzniósł odważną, szczególną oryginalną 
oprawę przestrzenną, podczas gdy pojedyncze formy są tu mało 
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znaczące. Rzut świątyni to prostokąt podzielony na nawy dwo-
ma rzędami kolumn, długi na dziewięć osi, w partii trzech ko-
lumn wyznaczono transept, mało wybiegający przed ściany 
bryły. Przed ramionami transeptu umieszczono hale wejściowe, 
mocno wysunięte przed nawę poprzeczną. Do zachodniej ścia-
ny świątyni przylega potężna wieża dzwonów. Wbudowane w 
nawy boczne empory słuchaczy ciągną się półokrągło w stronę 
transeptu. Godny uwagi jest także strop niesiony przez kolumny 
empor, na którym umieszczona jest trójdzielna balustrada z 
mocno wyładowanym głównym elementem. Ściany zewnętrzne 
otwierają się do empor przez niskie i wysokie rzędy okien za-
mkniętych łukiem eliptycznym. W 1898 r. wybudowano w świą-
tyni nową wieżę.” 14 
   Wnętrze kościoła nie przedstawia się obecnie zbyt bogato. 
Zachowały się tu ołtarz i ambona pochodzące z XVIII wieku. 
Szczególną uwagę zwraca duży obraz umieszczony w ołtarzu 
głównym. Przedstawia on dwóch apostołów, patronów kościoła 
– św. Piotra i św. Pawła. Godne zainteresowania są tu także 
kościelne organy, których wykonawcą była znana świdnicka 
firma G.G. Schlag i Synowie (założona w 1834 r.). Świebo-
dzickie organy z kościoła pw. św. Piotra i Pawła zostały wyko-
nane przez świdnickiego mistrza w 1 połowie XIX stulecia, 
natomiast w 1864 r. zostały rozbudowane (przybyło im wów-
czas 9 kolejnych głosów). 
   Po II wojnie światowej kościół został przekształcony na kato-
licki kościół pomocniczy parafii św. Mikołaja (1945 r.). Nato-
miast od sierpnia 1952 r. – po wyjeździe niemieckiego pastora 
Bernharda Berga15 -  stał się samodzielnym kościołem para-
fialnym. W 1957 r. przeprowadzono zasadnicze zmiany we 

                                                           
14 „ Świebodzice, monografia miasta”, s. 223-224 
15 Pastor Berg, opuszczając wówczas nasze miasto z grupą Niemców, zmarł 
niespodziewanie kilka dni później w nieodległej Legnicy. Zabrał on ze sobą 
bardzo ważne dokumenty związane z historią naszego kościoła. Nie wia-
domo jednak co się z nimi stało po jego nagłej śmierci.   
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wnętrzu świątyni. Wówczas to usunięto 4 loże na wysokości I i 
II balkonu, a przejścia zamurowano. Usunięto również dwa 
balkony znajdujące się za ołtarzem, pod którymi znajdowała 
się zakrystia. Natomiast ołtarz cofnięto do tylnej ściany. W 
1961 r. świątynia doczekała się nowej posadzki, a w rok póź-
niej zamontowano tu centralne ogrzewanie (1962). W roku 
1964 i 1993 parafia gościła w swoich murach kopię Cu-
downego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. W 1994 r., 
w rocznicę drugiego nawiedzenia obrazu, parafia ufundowała 
sobie kopię obrazu przedstawiającą Matkę Boską Częstochow-
ską. W tym też roku przed kościołem postawiono figurę NMP. 
Warto tutaj wspomnieć, że najwybitniejszą postacią w historii 
parafii pw. św. Piotra i Pawła był jej wieloletni proboszcz -  
Józef Lach (1913-1989). „Cieszył się on ogromnym szacun-
kiem i uznaniem. Był człowiekiem bardzo mądrym i odważnym. 
Trzynastego grudnia 1981 roku, w dniu ogłoszenia stanu wo-
jennego, proboszcz Lach przed rozpoczęciem sumy wszedł na 
ambonę i głośno powiedział do zgromadzonych, że msza, którą 
zaraz odprawi poświęcona będzie ojczyźnie, bo ta potrzebuje 
wsparcia od wszystkich. Z tego powodu ksiądz miał wiele nie-
przyjemności ze strony władz i funkcjonariuszy SB.”16 
   Nieopodal obecnego kościoła znajduje się również okazała 
plebania wzniesiona z cegły klinkierowej w 1890 r. z funduszy 
miejscowych protestantów. Jej bardzo nietypowym elementem 
jest niewielki wewnętrzny dziedziniec z tzw. studnią, który 
pełni rolę kanału wentylacyjnego. 
   Obecnie świątynia pw. św. Piotra i Pawła, wraz z ratuszem 
miejskim, stanowi jeden z cenniejszych w regionie zespołów 
zabytkowych zbudowanych w stylu klasycystycznym. 
 
 
 

                                                           
16 K. Czarnik, I. Szczygielska, M. Mikołajczyk: „ Świebodzice” (Informator 
miejski wydany ze środków UM) 
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*   *   * 
 

W naszym mieście znajdują się również inne świątynie. 
Wprawdzie ich historia nie jest tak bogata jak wcześniej opisa-
nych obiektów, nie mniej i one zasługują na krótką prezentację 
i wzmiankę. 
   Jedną z nich jest kościół pw. NMP Królowej Polski na 
Cierniach, który obecnie uchodzi za jeden z najmłodszych 
zabytków występujących w okolicy dzisiejszych Świebodzic. 
W listopadzie 1991 r. odbyła się jego konsekracja. Poświęcenia 
dokonał biskup Jan Tyrawa. Sama zaś parafia pw. NMP Kró-
lowej Polski została erygowana w listopadzie 2000 r. przez 
biskupa Tadeusza Rybaka. Wydzielono ją z parafii pw. św. 
Franciszka z Asyżu z inicjatywy samych mieszkańców Cierni. 
Pomimo, iż tutejszy kościółek nie jest starym obiektem sakral-
nym, to jednak historia miejsca, na którym się znajduje sięga 
wstecz do XIX stulecia. Jak podaje strona internetowa parafii: 
„Wcześniej znajdowała się tu jedynie ewangelicka kaplica 
cmentarna, postawiona około 1875 roku. Po drugiej wojnie 
światowej doszczętnie zrujnowana i ograbiona. Przed całkowi-
tą ruiną ocalił ją ks. Daniel Dąbrowski, który już w 1978 roku 
podjął gruntowną odbudowę świątyni. Dzięki tym zabiegom 
powstał jednonawowy kościół oparty na prostej konstrukcji, z 
niewysoką, kwadratową wieżą wieńczoną połyskliwym hełmem. 
Nowy Dom Boży – wraz z cmentarzem – został poświecony 3 
listopada 1991 roku przez biskupa Jana Tyrawę. Kilka miesię-
cy po tym wydarzeniu (30 czerwca 1992) decyzją Legnickiej 
Kurii Biskupiej erygowano tu Samodzielny Ośrodek Duszpa-
sterski, zaś 25 grudnia 1994 roku ustanowiono świątynię ko-
ściołem rektoralnym Matki Bożej Królowej Polski.”17 

                                                           
17 ”Kościoły Diecezji Świdnickiej - nasze dziedzictwo” Wydawnictwo Ikona, 
t. II 
 
 



 41

   Kolejnym z zabytków na terenie Świebodzic jest kościół pw. 
św. Brata Alberta Chmielowskiego na Osiedlu Piastowskim. 
Ta najmłodsza na terenie miasta parafia miała początkowo do 
swojej dyspozycji niewielką drewnianą kaplicę. Jej uroczysta 
konsekracja odbyła się 17 kwietnia 1995 r. Dokonał jej biskup 
legnicki Tadeusz Rybak. Pierwszym proboszczem nowej 
wspólnoty parafialnej został nieżyjący już ksiądz kanonik Ze-
non Kowalski (1959-2012), z którego to inicjatywy rozpoczęto 
w 1996 r. budowę okazałej murowanej świątyni. W Boże Na-
rodzenie 2009 r. biskup świdnicki Ignacy Dec odprawił w mu-
rach kościoła pierwszą uroczystą Mszę Św. Obecnie kościół 
znajduje się w końcowej fazie budowy. Na dzień dzisiejszy 
trwają prace związane z pokryciem dachu i  ukończeniem ko-
puły wieży, która docelowo ma mieć 28 m. wysokości.   
   Ostatnim omawianym, a zarazem istniejącym do dziś zabyt-
kiem sakralnym na terenie Świebodzic jest znajdujący się na 
ulicy Wiejskiej dawny Dom Modlitwy Baptystów (obecnie 
Kościół Zielonoświątkowy). Powstał on w 2 połowie XIX wie-
ku i swoją funkcją (jako świątynia), służył temu zgromadzeniu 
jeszcze w latach powojennych. Prawdopodobnie w okresie 
ostatniej wojny w murach świątyni przetrzymywano jeńców 
wojennych, zaś w okresie PRL-u budowla została przekształ-
cona na magazyny pobliskiej fabryki czekolady „Śnieżka”. W 
obecnym czasie – po dokonaniu znaczących prac remonto-
wych, które przywróciły zabytkowi dawny blask świetności -  
obiekt ten służy dalej wyznawcom Kościoła Zielonoświątko-
wego. 
 
INNE KOŚCIOŁY W OKOLICACH ŚWIEBODZIC 
 
Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła w Dobro-
mierzu. Został zbudowany w początkach XVI w. W roku 1640 
kościół został gruntownie przebudowany, a w XIX w. restau-
rowany. Obecnie jest to obiekt orientowany, jednonawowy z 
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prezbiterium o sklepieniu krzyżowo–żebrowym. Wewnątrz 
świątyni na uwagę zasługuje renesansowa chrzcielnica oraz 
płyty nagrobne pochodzące z XVI i XVII stulecia. Poza tym 
znajduje się tu także zabytkowy ołtarz główny z 1508 r. i portal 
z XVI w. Rzeźby i obrazy wykonane zostały w okresie baroku. 
Wokół kościoła znajduje się zabytkowy cmentarz, na którym 
znajdują się m.in. ciekawe nagrobki rodziny von Mutius. 
Kościół pomocniczy pw. św. Piotra i Pawła w Dobromierzu. 
Początki świątyni sięgają lat 1828-1832, wówczas kiedy to 
została wzniesiona na planie prostokąta w stylu neoklasycy-
stycznym (wg projektu wybitnego niemieckiego architekta K. 
F. Schinkla). Początkowo kościół pełnił rolę świątyni ewange-
lickiej. 
   Na wystrój kościoła składają się: droga krzyżowa, chrzcielni-
ca i dwie rzeźby pochodzące z okresu baroku (XVIII w.). Nie-
opodal kościoła zachowała się również barokowa plebania z 2 
połowy XIX w., przebudowana na przełomie XIX i XX w. 
   W 1975 r. obiekt został przekształcony z ewangelickiego na 
katolicki. 
Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła w Miliko-
wicach. Został zbudowany w stylu wczesnogotyckim w 2 po-
łowie XIII w. Pierwsze wzmianki na jego temat zostały zapisa-
ne w źródłach historycznych dopiero około 1318 r. Kościół był 
przebudowywany pod koniec XV stulecia i w 1668 r. oraz re-
staurowany pod koniec XIX wieku (1891 r.). 
   Prezbiterium świątyni jest kwadratowe o sklepieniu krzyżo-
wo–żebrowym. Wieża kościoła pochodzi z XVIII w. Wewnątrz 
na ścianach uwagę zwraca szereg renesansowych nagrobków 
pochodzących z 2 połowy XVI i z XVII stulecia. W murze 
przykościelnym wmurowany jest o wyjątkowej pozycji krzyż 
pokutny, odkryty w 1974 r. 
Kościół parafialny pw. św. Jadwigi w Mokrzeszowie. Pierw-
sze wzmianki na temat świątyni pochodzą już z 1268 r., kiedy 
to na podstawie dokumentu wydanego przez arcybiskupa sal-
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zburskiego Władysława, świątynia ta została podporządkowana 
kościołowi głównemu w Świebodzicach. Akt ten został po-
twierdzony również w 1301 r. w dokumencie wydanym przez 
biskupa wrocławskiego Jana Romkę. Od tego momentu kościół 
św. Jadwigi w Mokrzeszowie stał się kościołem filialnym para-
fii pw. św. Mikołaja w Świebodzicach. Około 1500 r. świą-
tynia została przebudowana, a w 1577 r. i w końcu XIX w. 
rozbudowana oraz remontowana w latach 1965, 1996-1999 i 
2010. Obecnie jest to obiekt jednonawowy, orientowany z pro-
stokątnym prezbiterium. Sklepienie kościoła jest sieciowe. 
Wewnątrz uwagę zwraca bardzo cenna rzeźba Madonny z 
Dzieciątkiem, pochodząca z początku XV w. oraz płyty na-
grobne z płaskorzeźbionymi  postaciami zmarłych z lat 1565 – 
1663. 
   W kwietniu 1976 r. kościół pw. św. Jadwigi w Mokrzeszo-
wie, za zgodą arcybiskupa Henryka Gulbinowicza uzyskał wła-
sne probostwo. 
Kościół parafialny pw. św. Trójcy w Olszanach. Pierwsze 
wzmianki historyczne o kościele w Olszanach pojawiają się już 
w 1 połowie XIII wieku (1239 r.). Zbudowany w stylu romań-
skim, przetrwał w tej postaci do początków XIV w., kiedy to 
został przebudowany na modny wówczas styl gotycki. Kolejna 
przebudowa świątyni miała miejsce w 1522 r., zaś w 1600 r. 
kościół został powiększony. W latach 1913 i 1964 r. budowla 
była restaurowana. 
   Sklepienie nawy jest późnogotyckie, sieciowo–gwiaździste, 
pochodzące z 1522 r., a nad prezbiterium krzyżowo–żebrowe. 
Prezbiterium (prostokątne, dwuprzęsłowe) zachowało elewacje 
o sgraffitowych dekoracjach. Wewnątrz świątyni wyposażenie 
(ołtarz główny i boczny, ambona, konfesjonał, chrzcielnica) 
pochodzi z okresu renesansu i baroku. Bardzo charakterystycz-
ną częścią kościoła jest wieża umieszczona od strony połu-
dniowej, a pochodząca z XVIII w. Poza  tym na uwagę zasłu-
guje szereg płyt nagrobnych z okresu XVII i XVIII wieku. 
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   Warto tutaj wspomnieć, że w 1948 r. proboszczem tutejszej 
świątyni został ksiądz Eugeniusz Okoń (1881-1949), bardzo 
barwna postać. Przed wybuchem II wojny światowej pełnił on 
funkcję nie tylko działacza polskiego ruchu ludowego, ale tak-
że był prezesem Chłopskiego Stronnictwa Radykalnego oraz 
jednym z organizatorów tzw. Republiki Tarnobrzeskiej. 
Kościół filialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sta-
rym Jaworowie. Świątynia została zbudowana z kamienia w 
końcu XIII stulecia. Natomiast pierwsza wzmianka historyczna 
na jej temat zapisana została w 1300 r. Kościół był jeden raz 
przebudowywany w latach 1706–1708, dwa razy rozbudowy-
wany (XIV i XV wiek) oraz restaurowany w końcu XIX w. 
Jest to obiekt jednonawowy o sklepieniu krzyżowo–żebrowym. 
Wieże świątyni są wzmocnione przyporami. Na wyróżnienie 
zasługują wczesnogotyckie okna oraz cenna, pochodząca z 
XIV w. płaskorzeźba. 
Kościół filialny pw. MB Bolesnej w Strudze. Został zbudo-
wany zapewne w 2 połowie XIV w. w stylu gotyckim (około 
1376 r. rozpoczęto jego budowę). W 1532 r. kościół został 
gruntownie przebudowany, a w latach 1860, 1930 i 1954 re-
montowany. 
   Jest to budowla murowana, jednonawowa z prostokątnym 
prezbiterium. Wewnątrz świątyni zachował się barokowy oł-
tarz główny z początku XVIII w. oraz szereg płyt nagrobnych 
rodziny Czettritzów z XVI i XVII w. Obok kościoła rozciąga 
się cmentarz parafialny. Otoczony on jest murem obronnym z 
XVI w., przez który biegnie wieża bramna z dzwonnicą z 1 
połowy XVI stulecia. 
Kościół parafialny pw. św. Jadwigi w Szymanowie. Początki 
tej budowli sięgają XIII w. Według miejscowej legendy jego 
fundatorką miała być sama św. Jadwiga, patronka Śląska, żona 
księcia Henryka Brodatego. W 1498 r. na miejscu drewnianego 
kościółka stanęła nowa, murowana świątynia, wzniesiona w 
stylu późnogotyckim. W XVIII w. dobudowano do niej nie-
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wielką nawę, a w 1777 r. została ona przebudowana. Tragicz-
nym wydarzeniem w dziejach kościoła okazał się dzień 23 
czerwca 1698 r., kiedy to zawaleniu uległa wieża kościelna. 
Również niepomyślnym okresem okazało się XIX stulecie, 
kiedy to obiekt dwukrotnie padł pastwą płomieni. Po tych tra-
gicznych momentach kościół ponownie odrestaurowano, odda-
jąc go do użytku wiernych w 1892 r. Po zakończeniu II wojny 
światowej świątynia – częściowo opuszczona – powoli zaczęła 
popadać w stan ruiny. Dopiero w 1968 r. staraniem miejscowej 
ludności, kościół powrócił do swojej pierwotnej funkcji. 
   Obecnie jest to świątynia murowana o dwuprzęsłowym skle-
pieniu krzyżowo–żebrowym w prezbiterium. Wnętrze kościoła 
nie przedstawia się zbyt bogato. Na szczególną uwagę zasługu-
je tu niewielki barokowy ołtarz główny oraz obraz przedsta-
wiający domniemaną fundatorkę świątyni – św. Jadwigę z bry-
łą kościoła na lewej dłoni. Na zewnętrznej ścianie kościoła 
znajdują się renesansowe epitafia kamienne. Natomiast nieo-
podal świątyni usytuowana jest także niewielka kapliczka ka-
mienna, na której widnieje data „1498”. 
Kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP w Witoszowie 
Dolnym. Pierwsze potwierdzone wzmianki źródłowe o świąty-
ni pochodzą już z 1268 r., która wówczas należała do klasztoru 
klarysek we Wrocławiu (wraz z kościołem farnym w Świdni-
cy). Pierwszą przebudowę ze stylu gotyckiego na renesansowy 
kościół przeszedł w początkach XVI wieku, w roku 1846 został 
remontowany, a w 1956 restaurowany. W 1985 r., od uderzenia 
pioruna spłonęła zabytkowa drewniana wieża. 
   Wewnątrz na uwagę zasługuje gotycki portal kamienny o 
ornamentyce trójlistnej kończyny. Prostokątne prezbiterium 
kościoła pokrywa gotyckie sklepienie dwuprzęsłowe z XIV w. 
Z tego samego okresu pochodzą również nawy sieciowo – 
gwiaździste. Reszta wyposażenia kościoła pochodzi z okresu 
baroku (m. in. ołtarz główny, chór, rzeźby). Na szczególne 
wyróżnienie zasługuje późnogotycka rzeźba przedstawiająca 
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Madonnę z Dzieciątkiem oraz kuta, żelazna krata pochodząca z 
XVII stulecia. 
    Na poddaszu kościoła znajdują się zabytkowe strzelnice 
obronne, a na wieży spiżowy dzwon odlany w 2 połowie XVIII 
w. 
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ROZDZIAŁ II 
 
 
 
 
 
 
 
 
Średniowieczne systemy obronne miasta 
 
Mozaika architektoniczna jaka przez stulecia przewinęła się 
przez Świebodzice, pozostawiła po sobie wiele doniosłych bu-
dowli. Część z nich - w wyniku różnych zdarzeń losowych - 
już dawno zniknęła z krajobrazu miasta. Niektóre natomiast 
przetrwały w formie szczątkowej lub fragmentarycznej. Są też i 
takie budowle, które zachowały się w stanie prawie komplet-
nym, jednak ze względu na brak informacji źródłowych, nie-
wiele można o nich dzisiaj powiedzieć. Do takich właśnie za-
bytków zalicza się obecnie zespół średniowiecznych fortyfika-
cji miejskich. 
   Mury miejskie Świebodzic należą do najmniej poznanych i 
zbadanych obiektów zabytkowych tych okolic. Niemniej ich 
funkcje do jakich zostały stworzone – a więc zagwarantowanie 
bezpieczeństwa mieszkańcom miasta – powodują, że od wielu 
stuleci uważane były za najważniejszy bastion obronny daw-
nych Świebodzic. 
   Rozwój miasta, szczególnie w czasach średniowiecza, niero-
zerwalnie wiązał się z budową systemów obronnych (wałów, 
fos, murów kamiennych, zamków, bastei, itp.). Decydowały 
one w znacznej mierze o samej obronności miasta, jak i pozwa-
lały na obronę bogactwa i dorobku mieszczan. Niemniej jednak 
nadmiernie rozbudowany system obronny ograniczał niekiedy 
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możliwości dalszego rozwoju przestrzennego. Ściśnięta i zwar-
ta zabudowa dawnych ośrodków miejskich, poprzecinana z 
rzadka wąskimi uliczkami, stanowiła sama w sobie istotne za-
grożenie, zwłaszcza podczas szalejących żywiołów (głównie 
pożarów) i morderczych pomorów. Jednak rola jaką przypisuje 
się fortyfikacjom miejskim, w dorobku architektonicznym 
miast dolnośląskich jest doniosła i niepodważalna. 
   Mury obronne miast były zazwyczaj wznoszone w interesie 
samego panującego (np. tak jak w przypadku Świebodzic), 
który chcąc podkreślić rangę miasta – jako ośrodka administra-
cji, przyczyniał się do jego dalszego rozwoju, co z kolei sprzy-
jało osadnictwu miejskiemu oraz przyciągało kupców i handla-
rzy. 
   Budowa murów miejskich była przedsięwzięciem zaplano-
wanym z góry, długotrwałym, realizowanym przez kilkadzie-
siąt, a nawet kilkaset lat. Wznoszenie fortyfikacji zaczynano 
zazwyczaj od budowy wież obronnych (baszt), w których znaj-
dowały się bramy wiodące do miasta. Bramy – podobnie jak w 
zamkach – były zamykane masywnymi, potężnymi furtami, 
bądź okutą drewnianą kratą, opuszczaną do dołu i zabezpiecza-
ną dodatkowo zwodzonym mostem nad fosą. Wysokość takich 
bram była na ogół zróżnicowana i wynosiła od kilku do kilku-
nastu metrów.18 Przykładowo: bramy miejskie Świebodzic wy-
różniały się swoją wysokością wśród średniowiecznych zabu-
dowań miasta. Swą sylwetką – wraz z takimi obiektami jak 
ratusz czy miejskie kościoły – górowały nad dawną zabudową 
architektoniczną Świebodzic. 
   Mury obronne, otaczające przed wiekami większość dolno-
śląskich miast, były budowlami masywnymi, budowanymi z 
budulca dostarczanego z pobliskich okolic (głównie kamień 
polny, łamany) i łączonego za pomocą zaprawy wapiennej 
bądź gliny. Swoją konstrukcją przypominały niekiedy mury 

                                                           
18 W. Krassowski: Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski, 
Warszawa 1990, t. II, s. 294; 
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ówczesnych zamków i ufortyfikowanych kościołów (np. ruiny 
kaplicy św. Anny na Pełcznicy), jednak były zazwyczaj od 
nich niższe. Ze względu na swoją długość, mury obronne były 
dzielone od strony zagrożenia miasta, na określone odcinki 
(segmenty) przedzielone basztami, których odległość między 
nimi wynosiła nie więcej jak odległość skutecznego strzału (tj. 
40-60 metrów). Baszty były prostokątnymi występami muru, 
otwarte od strony miasta, niekiedy wyższe od pozostałych par-
tii muru, a stanowiące obszar skupiający obrońców.19Często 
obronę określonego odcinka murów miejskich powierzano ce-
chom rzemieślniczym, których zadaniem było uczestnictwo w 
działaniach militarno-wojskowych i w okresach szczególnego 
zagrożenia miasta przez obce wojska. Zazwyczaj każdy cech 
posiadał własną basztę i odcinek murów miejskich, za który 
był odpowiedzialny, zarówno w czasach pokoju, jak i wojny. 
   Pierwotne umocnienia obronne Świebodzic składały się z 
drewniano-ziemnych obwarowań, które otoczone były praw-
dopodobnie fosą. W 1241 r. osada świebodzicka zniszczona 
została przez najazd tatarski, który uwidocznił, że umocnienia 
te nie spełniają dobrej roli obronnej (?). W związku z tym za-
stąpione być muszą przez fortyfikacje nowszego rodzaju. W 
roku 1279 Świebodzicom potwierdzono prawa miejskie, co 
wiązało się z bogatym uprzywilejowaniem miasta. Od tego 
momentu Świebodzice stały się poważnym ośrodkiem gospo-
darczym w regionie. Jednak w dalszym ciągu – jak wynika z 
przekazów pisanych -  miasto nie posiadało solidnych umoc-
nień obronnych, które zdołałyby oprzeć się atakowi wroga. 
   XVII-wieczny kronikarz śląski – E. I. Naso, podaje w swojej 
kronice, że mury miejskie Świebodzic miał wybudować książę 
świdnicko-jaworski Bolko I Surowy (1291), co budzi wśród 
badaczy wiele zastrzeżeń. Niektórzy historycy są skłonni przy-
znać, że budowę kamiennego systemu obronnego w postaci do 
dziś zachowanych murów miejskich, rozpoczęto w naszym 
                                                           
19 Tamże; 
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mieście dopiero w XIV bądź nawet w XV wieku. Jednak nale-
ży tu podkreślić, że książę Bolko przeszedł do historii jako 
rozważny gospodarz i budowniczy, dbający o rozwój swojego 
księstwa i znajdujących się w nim ośrodków miejskich. Za jego 
panowania murami obronnymi otoczono m.in. Świdnicę, 
Strzegom, Dzierżoniów czy Bolków, toteż nie można dziś osta-
tecznie przekreślać i odrzucać wzmianki XVII-wiecznego kro-
nikarza śląskiego. 
   Mury obronne Świebodzic zbudowane były z kamienia pol-
nego w kształcie nieregularnego koła, tzw. elipsy i posiadały 
tylko jeden pierścień.  Do miasta prowadziły trzy bramy. Na 
wschodzie znajdowała się Brama Świdnicka, po przeciwległej 
stronie, czyli na zachodzie umieszczone były dwie bramy: 
Strzegomska (zwana Dolną) oraz Bolkowska (Górna). Poza 
tym na całej długości murów rozmieszczonych było osiem 
niewielkich baszt. W bramie znajdowała się kuta krata, a cza-
sami okute, drewniane drzwi, które w razie grożącego niebez-
pieczeństwa były opuszczane lub zamykane. 
   W roku 1345 mury naszego miasta przeszły prawdopodobnie 
swoją pierwszą próbę, która okazała się niedostateczna, gdyż 
Świebodzice zdobyte zostały przez wojska czeskie pod wodzą 
Jana Luksemburczyka – króla Czech. W 1 połowie XV w. zo-
stały one wzmocnione dodatkowymi wałami ziemnymi oraz 
fosą (około 1409 r.). Natomiast pierwszy, poważny chrzest 
bojowy przeszły podczas wojen husyckich. Legenda głosi, że 
w 1427 r. husyci dokonali trzykrotnego ataku na mury Świebo-
dzic. Mieszkańcy tutejszej osady przeżyli wówczas dramatycz-
ne chwile: oszalałe wojsko  - pisze w swojej kronice wspo-
mniany już Naso - napiera na mury obronne miasta, wojowni-
czy tum rozrzuca kule ogniste, mieszkańcy stawiają mu opór, 
jedność umacnia ich siłę, walka z tak odważnymi ludźmi to 
zaszczyt. Osłabiony nieprzyjaciel zostaje sromotnie pokonany 
 (…) Po nieudanej trzeciej próbie ataku, znacznej stracie w 
ludziach oraz śmierci porucznika Brenno, w czasie szalejącej 
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burzy, ośmieszeni i zhańbieni Husyci, zaczęli się wycofywać. 
Następnie kierując się na Świdnicę, pustoszyli wszystko dooko-
ła.20 Dzięki bohaterstwu swoich obrońców Świebodzice zdoła-
ły obronić się. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   W czasach nowożytnych, kiedy to rozpowszechniło się uży-
cie prochu palnego oraz nastąpiły różne przemiany w organiza-
cji wojskowej, wartość funkcji obronnych murów miejskich 
zaczęła powoli tracić na znaczeniu. Uwidoczniło się to w wielu 
wojnach i zniszczeniach jakie w XVII i XVIII w. przetaczały 
się przez Świebodzice i okolice. Jeszcze w 1639 r. mieszkańcy 
ówczesnych Świebodzic zdecydowali się fortyfikacje miejskie 
nieco podwyższyć w południowo-wschodniej części miasta, ale 
już podczas wojen śląskich (1740-1763), miasto zaczęło prze-
chodzić z rąk do rąk, co już wówczas uwidoczniło nieprzydat-

                                                           
20 B. Mucha: Wojny husyckie na Śląsku, (Żarowska Izba Historyczna, strona 
www). 

Czy wiesz,że... 
 
Do jednego z ostatnich sprawdzianów przydatności murów miejskich 
Świebodzic doszło w 1759 r., kiedy to stacjonujący w naszym mieście 
garnizon pruski, w sile 150 kawalerzystów i 40 huzarów, powiadomiony 
został o zbliżających się siłach austriackich. Dowódca garnizonu, mjr von 
Franklin, nakazał natychmiast zamknąć wszystkie miejskie bramy i przy-
gotować miasto do obrony. Rozesłano również podjazdy zwiadowcze, 
które doniosły o zbliżających się od strony Kamiennej Góry znaczących 
siłach wroga. Gdy Austriacy podeszli pod Świebodzice napotkali na silny 
opór garnizonu pruskiego. Pomimo bohaterskiej obrony miasta, znaczna 
część broniących go żołnierzy pruskich poległa na murach, a pozostała 
część - wraz ze swoim dowódcą, dostała się w ręce nieprzyjaciela. Gene-
rał austriacki, który kierował atakiem na miasto, docenił jednak dzielność 
pruskiego majora. Pogratulował mu męstwa oraz obiecał listownie po-
wiadomić samego króla Fryderyka II o odwadze i wyczynie zdolnego, 
pruskiego oficera. 
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ność murów obronnych. W latach 1745, 1759 i 1762 ostra ry-
walizacja pomiędzy Austriakami a Prusakami w okolicach 
Świebodzic przyczyniła się do znacznego zniszczenia murów i 
zabudowań miejskich. W roku 1774, podczas wielkiego pożaru 
miasta, mury Świebodzic, dzięki swej kamiennej konstrukcji, 
zdołały się oprzeć temu dramatycznemu epizodowi. Zniszcze-
niu uległy nieznacznie fragmenty obwarowań, które zostały 
wkrótce poddane pracom remontowym. Na przykład w 1791 r. 
zdecydowano się odnowić zwieńczenie Bramy Świdnickiej, 
która otrzymała przez to nowy wygląd. 
    Na początku XIX w. do Świebodzic wkroczyły wojska na-
poleońskie, które zarządziły akcję rozbiórkową systemu 
obronnego (1809). Wtedy też zdecydowano się wydzierżawić 
fosę i wały miejscowym przedsiębiorcom, którzy z czasem 
przekształcili je na planty i ogrody. Podjęta wtenczas akcja 
rozbiórkowa nie została jednak do końca przeprowadzona, 
gdyż część obwarowań miejskich przetrwała do naszych cza-
sów. W 1835 r. podupadłe i zniszczone wieloma działaniami 
wojennymi mury miejskie, dzięki sprawnej akcji organizacyj-
nej mieszkańców Świebodzic zostały częściowo odnowione. 
Wówczas to fortyfikacje miasta uznano jako pamiątkę z prze-
szłości i zaliczono do obiektów godnych uwagi i poszanowa-
nia. 
   Z dobrze rozbudowanych niegdyś reliktów obronnych, do 
dziś pozostało niewiele. Natomiast jeszcze pod koniec lat 80-
tych XX stulecia oraz w 2012 r.21 przeprowadzono fragmenta-
ryczne remonty tego cennego zabytku. Obecnie mury miejskie 
Świebodzic można zaliczyć do najlepiej zachowanych reliktów 
tego rodzaju na Dolnym Śląsku. 
 
 

                                                           
21 Rewitalizacja murów w 2012 r. dotyczyła głównie odcinka przy ulicy 
Piłsudskiego. Zdecydowano się wtenczas odtworzyć ich dawny kształt oraz 
odbudować jedną ze średniowiecznych baszt. 
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Renowacja murów obronnych Świebodzic 
 
   Dokumentację techniczną na odnowę murów miejskich Świebodzic przy-
gotowali specjaliści z Politechniki Wrocławskiej. Długość istniejącego muru 
sięga 648 metrów. Po rewaloryzacji, która przewiduje już uzupełnienie nie-
których brakujących fragmentów, ma wynieść 730 metrów. Ich wysokość jest 
różna, zależnie od miejsca. W najwyższych partiach przy ul. Duboisa (obec-
nie Marszałka Józefa Piłsudskiego), gdzie w przyszłości pierścień murów 
wzbogacony będzie wieżyczkami z drewnianych pali – imitujących strzelni-
ce, wynosi 6,5 metra. Ta część starych obwarowań miasta jest właśnie obec-
nie odnawiana i tu postęp prac jest najbardziej widoczny. 
   Wykonawcami tych żmudnych, wymagających wielkiej pieczołowitości ro-
bót są murarze z firmy budowlanej rzemieślnika Stanisława Zagajewskiego 
ze Świebodzic. – To bardzo odpowiedzialne zadanie – powiedział w rozmo-
wie z nami wykonawca. Nie wystarczy bowiem tutaj tylko uzupełnić braku-
jące kamienie, ale trzeba mury dokładnie wzmocnić i zabezpieczyć przed 
niszczącym wpływem wody opadowej dokładnie przemurowując najwyższe 
jego partie. 
   - O ile nie brak mu teraz podstawowych materiałów – cementu i wapna, to 
znacznie trudniejszą sprawą są kamienie. W żadnym razie nie może to być 
kostka granitowa czy inny kamień łupany, jaki można u nas bez problemu 
kupić, ale zwykłe kamienie polne o łagodnych krawędziach i obłych kształ-
tach. Dokładnie takie jakich użyto do budowy tych murów przed wiekami... 
Gdyby chodziło o kilkadziesiąt takich kamieni, nie byłoby kłopotu, udałoby 
się je zebrać w najbliższej okolicy. Trzeba jednak pamiętać, że pewne parte 
murów mają być odtworzone m. in. w okolicy dawnego browaru, co przy 
średniej wysokości muru ok. 6 m. i grubości 1 metra oznacza, że na jednej 
przyczepie kamienia się nie skończy.  Wykonawca czeka na pomoc w tym 
zakresie, choćby o wskazówki od państwowych gospodarstw rolnych, gdzie 
zsypywane są kamienie – zbierane wiosną czy jesienią z okolicznych pól. 
   Wzmacnianie murów miejskich Świebodzic, które napawają dumą i niekła-
maną radością wszystkich miłośników historii tego ponad 700-letniego mia-
sta, stało się też dobrym pretekstem do uporządkowania okolic murów (...) 
   Taka postawa gospodarzy miasta jest słuszna. Rewaloryzacja murów 
obronnych wiąże się z dużymi nakładami finansowymi i już dziś wszystkim 
wiadomo, że ostateczny efekt zależeć będzie od tego, jak wzmocnione i od-
nowione zostaną mury oraz tego czy uporządkowane będzie ich sąsiedztwo. 
 
                                      „Historia i piękno staną w jednej parze” 
                                      (Trybuna wałbrzyska, nr 30 z 1988 r.) 
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*   *   * 
 
Mury miejskie nie są jedynym obiektem militarnym, który miał 
za zadanie skutecznie bronić dawnych mieszkańców grodu nad 
Pełcznicą. Poza nimi do sytemu obronnego miasta zaliczał się 
też nieistniejący już dziś zamek miejski, który przed wiekami 
znajdował się w granicach średniowiecznych Świebodzic. 
   Nieznana jest przede wszystkim dokładna data jego powsta-
nia, ale według niektórych przekazów i źródeł da się wywnio-
skować, iż pierwszy drewniany (?) zamek na terenie dzisiej-
szego miasta mógł istnieć już w 1 połowie XIII wieku. Jego 
istnienie potwierdza dokument księcia śląskiego Bolesława 
Rogatki (1242–1278) z 1242 roku wymieniający niejakiego 
Merbato de Czetharosa, rycerza książęcego, który był wła-
ścicielem zamku i osady „Vriburg” (dawna nazwa Świebo-
dzic). Jego brat Peczko Czetharos, dzierżył w tym czasie za-
mek Cisy. Nie wiemy również, czy ów zamek został wzniesio-
ny przed czy też po najeździe tatarskim, który w kwietniu 1241 
r. zniszczył prawdopodobnie Świebodzice i okolice. Inne prze-
kazy historyczne mówią nam, że znajdujący się w Świebodzi-
cach zamek, był politycznie i gospodarczo związany z inną 
warownią, wznoszącą się nieopodal, a zwaną popularnie 
„Świebodźcem”, od której przyjęła się w późniejszym czasie 
nazwa miasta – Świebodzice („Świebodziec” znajdował się na 
terenie dzisiejszych ruin tzw. Starego Zamku Książ). Obie te 
strażnice miały za zadanie strzec biegnących opodal szlaków 
handlowych, zwanych potocznie „Semita Bohemiae”. 
   Związki gospodarcze i polityczne pomiędzy dwiema warow-
niami nie trwały zbyt długo. Pod koniec XIII wieku rozwijają-
ce się młode księstwo świdnickie potrzebowało solidnych 
umocnień obronnych, w związku z tym książę świdnicko – ja-
worski Bolko I Surowy decyduje się  na wzniesienie w nie-
wielkiej odległości od Świebodzic znaczącej warowni zwanej 
popularnie Książem (niem. Fürstenstein), która niebawem stała 
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się pierwszoplanową siedzibą Piastów świdnickich. Budowa 
zamku Książ zepchnęła w cień znaczenie zamku w Świebodzi-
cach, toteż powoli zaczął on tracić na swojej wartości i funkcji. 
Z końcem XIII stulecia – jak informują niektóre źródła histo-
ryczne – nasze miasto otrzymało bardzo ważny system obron-
ny w postaci murów miejskich, zbudowanych z kamienia. Ich 
fundatorem był książę Bolko I Surowy. Być może w tym sa-
mym czasie został również przebudowany z drewnianego na 
kamienny zamek świebodzicki, który od tego momentu pełnił 
ważną rolę w systemie obronnym miasta. 
   W wieku XIII i XIV strażnica w Świebodzicach zaliczana 
była do podstawowych i pierwszoplanowych budowli obron-
nych w mieście, toteż nie jest wykluczone, że tutejszy zamek 
mógł być nadal ważnym ośrodkiem administracji książęcej na 
tym terenie. Świadczą o tym chociażby sądy dworskie i posie-
dzenia rycerskie jakie tutaj miały miejsce, a o których wspomi-
nają średniowieczne źródła historyczne. Nie wiemy natomiast 
jakie znaczenie odgrywał zamek podczas wojen toczonych w 
okolicach Świebodzic. Prawdopodobnie do pierwszego po-
ważnego zniszczenia zamku doszło już w 1345 r., kiedy to król 
czeski, Jan Luksemburczyk, podjął działania wojenne skiero-
wane przeciwko Bolkowi II Małemu. Miasto i zamek zostały 
wówczas zdobyte i zniszczone. Nie wiemy również, jakie zna-
czenie odegrał zamek podczas trzykrotnego ataku wojsk hu-
syckich na Świebodzice w 1427 r. oraz w okresie dalszych wo-
jen i klęsk żywiołowych, które przetaczały się przez miasto w 
XVII i XVIII wieku. 
   Istnieje również przekonanie, iż przed 1509 r. zamek świe-
bodzicki mógł być w posiadaniu rodziny Hochbergów, która w 
późniejszym czasie stała się właścicielem nieopodal położone-
go Książa oraz samych Świebodzic. O istnieniu zamku w póź-
niejszej zabudowie miasta, świadczy również miejski urbarz z 
1733 r., w którym dzisiejsza ulica S. Żeromskiego nosi nazwę 
ulicy Zamkowej, która wzięła swą nazwę od istniejącego tu 
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obiektu warownego. Jest to niezbity ślad na istnienie zamku 
jeszcze w XVIII-wiecznej zabudowie miasta. 
   Jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, to nie jest on za dobrze 
znany. Jedyne zachowane do dziś ryciny przedstawiające 
obiekt, pochodzą dopiero z lat 1744–1758 (a więc już po wielu 
wojnach i klęskach żywiołowych, kiedy to zamek mógł ulec 
zniszczeniu i zostać ponownie odbudowany lub przebudo-
wany) i umieszczone zostały w dziele Fryderyka Bernarda 
Wernera pt. „TOPOGRAPHIA ODER PRODOMUS 
DELINEATI SILESIAE DUCATUS”. Dzięki Wernerowi mo-
żemy w pewien sposób odtworzyć wygląd zamku, a także usta-
lić jego zbliżoną lokalizację. Zamek graniczył wówczas od 
południa z Bramą Świdnicką, a od północy łączył się z murami 
obronnymi. Wejście do zamku znajdowało się od zachodu. 
Dach był spadzisty po obu stronach z niewielkimi otworami 
okiennymi. Na poddaszu znajdował się szereg małych okienek. 
Od strony zachodniej rozciągał się wokół zamku niewielki 
dziedziniec. Jeżeli więc zamek pośredniczył pomiędzy murami 
miejskimi, a nie zachowaną do dziś Bramą Świdnicką, to jego 
lokalizacja znajdowałaby się w okolicach dzisiejszego Placu 
Jana Pawła II, nieopodal postoju taksówek.22 
   Zdaniem Krzysztofa Jaworskiego - być może w ziemi tkwią 
jeszcze fundamenty tej budowli lub obiektów w jakiś sposób z 
nim związanych. Niestety, aby takie relikty odkryć, należałoby 
przeprowadzić badania archeologiczne, a na to – przynajmniej 
w perspektywie kilku najbliższych lat – nie zanosi się. Może 
jednak rację mają niektórzy optymiści, twierdzący, że zamek 
ten istnieje, jest widoczny i, że jego kondycja jest zupełnie przy-
zwoita. Przypuszczają oni, że stojący po dziś dzień budynek 
przy Placu Jana Pawła II jest właśnie tym „zaginionym” zam-
kiem, który w czasie wielokrotnych przebudów zupełnie zatracił 

                                                           
22 W 2007 r. przeprowadzono w tym rejonie wykopaliska archeologiczne, 
które m.in. przyczyniły się do odsłonięcia fragmentów (fundamentów) 
Bramy Świdnickiej. 
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swoje pierwotne cechy stylowe. Z dawnego zamku w znacznie 
zmienionym stanie ostać się miałyby jedynie piwnice (...) tego 
obiektu. Rzeczywiście są one imponujące – sklepienie koleb-
kowe, potężne mury itp. Jednak na pewno decydujące słowa 
powinny należeć tu do historyków architektury, nie zaś do ar-
cheologów23 
   Innym potwierdzeniem na istnienie w dawnych czasach zam-
ku w Świebodzicach, może być poniemiecka nazwa miasta – 
FREIBURG, która w dosłownym tłumaczeniu oznacza „Wolny 
Zamek” („Frei”- wolny, „Burg”- zamek). Jednak czy nazwa ta 
ma jakiś istotny związek z naszym obiektem – trudno dziś po-
wiedzieć. Wśród setek miejscowości, których niemieckie nazwy 
mają końcówkę <burg> znajdują się i takie, w których dawniej 
zamków nie było.24 
   Jeżeli zaś chodzi o przyczynę sprowadzenia zamku do obec-
nego stanu (tj. zniknięcia jego sylwetki z dzisiejszego krajo-
brazu miasta), to nie jest to do dziś wyjaśnione. Być może za-
mek, tak jak wiele innych ówczesnych budowli miasta, padł 
ofiarą wielkiego pożaru Świebodzic z dnia 26 lipca 1774 r., a 
ocalałe resztki zostały rozebrane, bądź wkomponowane w 
XIX-wieczną architekturę miejską. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
23 Z. Jaworska, K. Jaworski: Zamek w Świebodzicach („Karkonosz” nr 1(8), 
Wrocław 1993 r.) 
24 Tamże. 
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ROZDZIAŁ III 
 
 
 
 
 
 
 
Zespół rynkowy 
 
Ośrodkiem życia gospodarczego i społecznego w różnych mia-
stach, także w Świebodzicach, był i jest miejski Rynek. W na-
szym mieście posiada on kształt czworoboczny, wydłużony w 
kierunku północ–południe. Wokół niego rozciąga się szereg 
kamieniczek, pochodzących przeważnie z końca XVIII i po-
czątku XIX wieku. Środek Rynku stanowi klasycystyczny 
ratusz. 
   Dawne ratusze odgrywały bardzo znaczącą rolę w życiu go-
spodarczym miast. Były one symbolem prestiżu średniowiecz-
nych władz miejskich (sądowniczych, administracyjnych i 
handlowych) oraz mieszczan. 
   Pierwsze ratusze na ziemiach polskich pojawiły się już u 
schyłku XIII stulecia (miało to związek z lokacją ówczesnych 
miast), toteż istnieje pogląd, iż wcześniej pierwszymi sie-
dzibami władz miejskich były zazwyczaj kościoły parafialne, 
pełniące we wczesnym stadium rozwoju miast polskich rolę 
głównego ośrodka administracji samorządowej.25  
   Plan budowy ratusza w każdym mieście był odmienny. Pro-
ces ten przybierał często charakter przebudowy i rozbudowy 
wcześniejszych budowli miejskich (np. domów kupieckich), 
które nierzadko przeobrażały się w sam ratusz bądź były do 

                                                           
25 W. Krassowski: „Dzieje budownictwa ...”, t. III, str. 257. 
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niego przyłączane. Pierwotne siedziby władz miejskich były 
obiektami niewielkimi i niezbyt okazale się reprezentującymi. 
Często w średniowiecznym ratuszu miały swoją siedzibę – 
poza oczywiście władzami miasta – władze sądownicze i ku-
pieckie. Tutaj mieściło się archiwum miejskie, sala kupiecka, 
waga i kasa. W ratuszowych piwnicach często lokowano wię-
zienia i izby tortur. Tu też znajdowała się tzw. „piwnica świd-
nicka”, „...gdzie szynkowano znakomitym piwem ze Świdnicy, 
sprowadzanym do gustu panów rajców i zamożnych kupców”. 
   Początkowo wewnątrz ratusza swe rozliczne funkcje pełniły 
różne instytucje i samorządy. Jednak z biegiem czasu, w miarę 
możliwości finansowych miasta, dobudowywano lub wyodręb-
niano oddzielne pomieszczenia dla poszczególnych kolegiów 
zarządzających miastem. Spotykamy więc, w późniejszych 
założeniach ratuszowych, takie pomieszczenia jak: kaplice, 
skarbce, salki dla wartowników i aresztantów (niekiedy 
umieszczane w budynkach oddzielnych), a także pomiesz-
czenia pełniące rolę lokali „klubowych”.26  
   Nieodłączną cechą większości obiektów ratuszowych były 
wieże nadające im charakterystyczny wygląd (wyjątek stano-
wią tereny północno–zachodniej Polski, gdzie zachowały się 
ratusze bez wież). Ich strzeliste sylwetki, górujące niekiedy nad 
najbliższą okolicą, pełniły zarówno rolę informacyjną (np. dla 
podróżnych kierujących się w stronę miasta), jak i były wyra-
zem niezależności i majętności mieszczan danego ośrodka 
miejskiego. Wieże te w późniejszym czasie wyposażone były 
w zegary odmierzające rytm codziennego życia w mieście.  
   Pierwsze wzmianki historyczne na temat ratusza w Świebo-
dzicach zanotowano już w 1 połowie XV wieku. Pełnił on 
wówczas rolę siedziby rady miejskiej (tak jest zresztą do dziś). 
W czasach średniowiecznych i nowożytnych znajdowały się 
wokół ratusza liczne kramy, na których handlowali miejscowi 
rzemieślnicy i wyrobnicy. Podczas tzw. wojen śląskich pomię-
                                                           
26 Tamże. 
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dzy Prusami a Austrią toczonych w trzech etapach (1740–
1742, 1744–1745, 1756–1763), do Świebodzic wkraczają woj-
ska pruskie i przekształcają miejscowy ratusz na świątynię pro-
testancką (1741 r.). W tym czasie radę miejską przesiedlono 
prawdopodobnie do jednego z budynków w mieście. Był to 
zapewne dom, który niegdyś znajdował się przy narożniku dzi-
siejszej ul. Kopernika. Wiara protestancka musiała być w na-
szym mieście bardzo popularna, skoro w roku 1742 pomiesz-
czenie w ratuszu, służące wówczas do zebrań protestanckich, 
nie było w stanie pomieścić wszystkich wierzących, toteż roz-
poczęto przebudowę ratusza. W roli świątyni protestanckiej 
obiekt pozostawał do 1774 r. W tymże czasie 26 lipca wybucha 
wielki pożar Świebodzic, który w przeciągu kilku godzin stra-
wił wi ększą część zabudowań miejskich. Nie oparł się jemu 
również miejski ratusz, który także padł ofiarą wielkiej trage-
dii. Wraz z ratuszem spłonęło również archiwum  miasta wraz 
z wieloma cennymi dokumentami (prawdopodobnie spłonął 
wówczas także dokument księcia Henryka IV Probusa z 1279 
r., który potwierdzał naszemu miastu prawa miejskie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czy wiesz,że... 
 
Największy pożar w dziejach Świebodzic wziął swój początek w jednej 
z oficyn mieszczańskich w Rynku. Było to 26 lipca 1774 r., przed go-
dziną 14.00, kiedy w mieszkaniu, przy zwłokach zmarłego lekarza, dr 
Johanna Christiana Lindnera, doszło do zaprószenia ognia. Badacze 
przeszłości uważają, że pożar spowodowała jedna z palących się świec, 
postawiona przy katafalku zmarłego. W wyniku spowodowania prze-
ciągu miała się ona przewrócić na inne przedmioty, które zajęły się 
błyskawicznie. W przeciągu paru chwil zajęło się całe mieszkanie, a 
rozprzestrzeniającym się płomieniom miała sprzyjać wietrzna i burzli-
wa pogoda. 
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   Po tragicznym epizodzie, w niecałe 3 lata później, zabezpie-
czono resztki świątyni protestanckiej (1777 r.). Natomiast w 
latach 1779 – 1781 przystąpiono na wielką skalę do jego odbu-
dowy, gdzie pracami ciesielskimi kierował niejaki Gartner, a 
projekt według, którego wzniesiony został ówczesny ratusz 
opracował znany architekt niemiecki Chrystian Schultz (zasłu-
żony również przy budowie kościoła ewangelickiego – obecnie 
parafia pw. św. Piotra i Pawła). Obliczono także koszt budowy 
ratusza, który oszacowany został na 8345 talarów. Po zakoń-
czeniu prac, na pamiątkę tego wydarzenia zetknięto na wieży 
ratusza miedzianą gałkę, koronę i chorągiew. W gałce umiesz-
czono sześcioarkuszowy dokument wraz z kilkoma monetami z 
tego okresu.27 11 sierpnia 1781 r. wybił po raz pierwszy ratu-
szowy zegar, rozpoczynając pierwsze, historyczne zebranie 
rady miejskiej w nowo odbudowanej siedzibie.  
   W kolejnych dwóch stuleciach – XIX i XX – ratusz miejski 
w Świebodzicach przeszedł drobne renowacje i remonty (m. in. 
w latach 1909 – 1910). 
   Obecny ratusz „założony na planie litery T, z dwoma ryzali-
tami, jako budynek piętrowy, nakryty dachem dwuspadowym z 
lukarnami. Oś fasady zachodniej akcentuje czworoboczna wie-
ża, przechodząca łagodnymi spływami na niższe części boczne. 
Na narożnikach ujmują ją pary pilastrów podtrzymujących bel-
kowanie i kamienną balustradę. Ponad nią wznosi się węższy 
człon o ściętych narożach, zwieńczony niskim ostrosłupowym 
hełmem. Wejścia od południa i północy umieszczono w ryzali-
tach z trójkątnymi przyczółkami. Wnętrza, obecnie przebudo-
wane, posiadają układ dwu traktowy”.28  

                                                           
27 W 2010 r., podczas prac remontowych ratusza, zdjęto metalową gałkę i 
zajrzano do jej środka, gdzie znajdowało się kilka XVIII-wiecznych doku-
mentów powiązanych z historią miasta.  Niestety nie było tam jednak mo-
net, o których wspominają dawne źródła. 
28 J. Pilch: „Ratusze śląskie”, Wrocław 1965 r. 
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   Mimo starej zabudowy Rynku, spotykamy najwcześniejsze 
zabytki dopiero z przełomu XVIII i XIX wieku, gdyż wszyst-
kie wcześniejsze uległy wielkiemu pożarowi miasta. 
   Pierwsze wzmianki o tym kompleksie zabudowań pojawiają 
się już w 1 połowie XV wieku. W latach 1492 i 1510 Rynek 
przybrał charakter wielkiego placu targowego z okazji nadania 
miastu prowadzenia i organizowania licznych jarmarków 
(przywileje Władysława Jagiellończyka). Z 1761 r. mamy też 
informacje o istniejących tutaj kamienicach z podcieniami, 
gdzie miejscowi kupcy i handlarze posiadali sklepiki z wyro-
bami ze złota i srebra. Po wielkim pożarze Rynek przybrał za-
budowę obecną, która prawie w niezmienionej postaci prze-
trwała do dziś. 
   A jak wyglądał zespół rynkowy dawniej ?. Dzięki zachowa-
nemu do dziś dziełu pt.: „TOPOGRAPHIA ODER 
PRODOMUS DELINEATI SILESIAE DUCATUS” autorstwa 
F. B. Wernera, możemy odtworzyć wygląd naszego Rynku 
sprzed wielkiego pożaru miasta, który przedstawiał się nastę-
pująco: do centrum  Świebodzic prowadziły dwie przelotowe 
ulice biegnące w kierunku wschód–zachód. Wokół niego roz-
taczał się szereg kamieniczek renesansowych z podcieniami. 
Środek Rynku – jak nam już wiadomo – stanowił ratusz, 
wzniesiony na rzucie czworoboku. Otoczony on był dużym 
dziedzińcem, na którym zazwyczaj odbywały się targi. Da się 
tu zauważyć, iż ówczesny wygląd Rynku jest w bardzo podob-
ny sposób przybliżony do sylwetki dzisiejszych zabudowań. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kim był  Fryderyk Bernard Werner ? 
 Urodził się w 1688 r. w miejscowości Topola (Reichenau) w okolicy Kamieńca 
Ząbkowickiego, jako syn Niemca i Czeszki. Żył lat 90. W domu ojca – chałup-
nika musiało być niebogato, skoro syn za młodu wstąpił do armii austriackiej, 
potem zamienił ją na armię hiszpańską (wspomagającą Habsburgów). Z woj-
skiem wiele wędrował po Europie. Wyuczył się architektury i został nawet tzw. 
inżynierem fortecznym. W latach 20 XVIII w. zakończył wojskową karierę w 
stopniu porucznika (...). Z wojska wyniósł bagaż doświadczeń i... rysunki. Ry-
sował wszystko co widział. Czas był jednak najwyższy po temu by się ustatko-
wać, osiedlił się więc porucznik Werner na Śląsku (w latach 30) i tu się ożenił.  
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   Po ślubie opuścił jednak żonę na całe 5 lat, nawiązał bowiem kontakty z firmami 
wydawniczymi w Augsburgu i uzyskał pieniądze na wymarzone podróże: ruszył w 
wędrówkę po Europie sporządzając – jakby to można było określić we współczesnym 
języku – albumy krajoznawcze. Dzięki temu każda niemal biblioteka europejska jest 
w posiadaniu któregoś z dzieł Wernera. Zwiedził i opisał więc: Hiszpanię północną, 
Francję, Niemcy, Niderlandy, Prusy Wschodnie i Polskę. Nie ukrywał swojej sympatii 
dla Polski, miał jej wiele więcej niż np. dla Prus, przychylny stosunek miał zwłaszcza 
do ostatnich Piastów śląskich (...) 
   Wróciwszy na Śląsk wiele pracował. Był m. in. urzędnikiem we Wrocławskiej 
Królewskiej Komorze Domen i Wojny, gdzie zatrudniono go jako reduktora (kopistę 
map) lub jako scenografa (rysownika widoków). W wolnych chwilach wykonywał 
swoje arcypiękne  rękopisy i oczywiście – sprzedawał je. I tak za 100 talarów sprzedał 
miejskiej bibliotece we Wrocławiu część swojej „TOPOGRAFII...”, a część trafiła do 
biblioteki Hochbergów w Książu. Na kilkanaście lat przed śmiercią podjął się kopio-
wania niektórych swoich dzieł. A wykonał ich moc. 
   W jego rysunkach przetrwała m. in. siedemnastowieczna Barcelona, Heidelberg, 
Monachium, Opawa, Wiedeń, Wormacja, Wrocław, no i przede wszystkim (Świebo-
dzice – R.W.) 
   W 5 tomach „Topografii...” na 2742 stronach (formatu zbliżonego do A4) zamieścił 
prawie 1200 rysunków, a ponadto: 
� komentarze oparte na źródłach i skrupulatnych badaniach archiwalnych, 
� dokładne opisy budynków z wieloma szczegółami, nie tylko architektonicznymi, 

lecz także opisem wnętrz, zasobów bibliotecznych, inskrypcjami, tablicami na-
grobkowymi i in.,                                                          

� nazwiska osób związanych z daną instytucją czy miastem. 
   Na mapach sporządzonych przez Wernera znalazły się tysiące nazw śląskich miej-
scowości. 
  Materiały te mogą stanowić doskonałą bazę do badań topnomastycznych (nad na-
zewnictwem) (...) 
   W dziele Wernera oglądamy widoki wielu miast – był osobiście w 57 miejscowo-
ściach na Śląsku. Rysował siedziby lokalnych możnowładców (nie pomijał nawet 
ogrodów i parków) opatrując je stosownymi herbami, a także młyny, wioski, chłop-
skie zabudowania, kuźnie, obiekty gospodarcze i przemysłowe. Znajdujemy w manu-
skrypcie porucznika – wędrowca plany miast i ich widoki panoramiczne, widoki i 
plany wsi, założenia ogrodowe, rynki, klasztory, kościoły, szpitale, szkoły, probostwa, 
pałace, więzienia, magazyny, budynki przemysłowe, arsenały, ratusze – słowem 
wszystko, co widział. 
   Historycy sztuki wysoko oceniają inwentaryzacyjne walory dokumentacji Wernera. 
Dzięki niemu wiemy dokładnie, jak wyglądały przed laty zabytki. Opierając się na 
jego niesłychanie precyzyjnych wizerunkach można odtwarzać takie choćby detale, 
jak zielono – czerwony wzór dachówek na kościele św. Elżbiety we Wrocławiu. 
Werner rysował piórkiem, barwił swoje rysunki akwarelą. 
 
            Halszka Szczerska: „Wrocław w rękopisie topografa – amatora” 
                                                   (MT Gazety Robotniczej, nr 32 z 1986 r.) 
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ROZDZIAŁ IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
Świebodzickie pałace 
 
W centralnej części Świebodzic, przy ul. A. Mickiewicza, 
wznosi się bez wątpienia najpiękniejszy zabytek współczesne-
go miasta - okazały pałac „Caritasu”. Zbudowany w stylu 
eklektycznym, czerpie on swoje korzenie architektoniczne z 
XVI-wiecznego renesansu angielskiego. 
   Pomimo 150-letniej historii pałac ten nie znalazł jednak po-
czesnego miejsca wśród najbardziej rozpowszechnionych za-
bytków naszego miasta. A szkoda, gdyż jego okazała sylwetka 
i ciekawa architektura sprawia, że i jego dziejom również nale-
ży poświęcić nieco uwagi. 
   Za pierwszego budowniczego pałacu uważa się hrabiego Er-
nesta Hugona Kramsta (1826-1860), przedstawiciela świebo-
dzickiej rodziny przemysłowców, która w XIX stuleciu uważa-
na była za najbogatszą rodzinę na Śląsku (stąd ich przydomek 
śląscy Rockeffellerowie). Hrabia Hugo swoją rezydencję za-
czął budować w 1858 r. (stąd też w literaturze możemy się nie-
kiedy spotkać z niemieckojęzyczną nazwą pałacyku jako „Hu-
goschloss”, która to nazwa została przyjęta od swojego pierw-
szego właściciela), natomiast zakończył ją Robert Seidl, wła-
ściciel świebodzickiego browaru, który z czasem odkupił nie-
dokończoną budowlę od rodziny von Kramstów. Seidlowie, 
uważani wówczas za również wpływową rodzinę w mieście, 
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byli wyznania ewangelickiego. Jest to o tyle ciekawe, że ich 
dwie córki (a w sumie mieli trzy) – Otylia i Robertyna, wstąpi-
ły w późniejszym czasie do zakonu, wybierając zgromadzenie 
de Notre Dame we Wrocławiu. 
   Robert Seidl, posiadający również kilka innych nieruchomo-
ści na terenie Świebodzic, był wolnomularzem – prawdopo-
dobnie członkiem Loży Europa – „Masoni – jak pisze R. Sto-
larczyk – to bardzo tajemniczy ludzie, ale kierujący się w życiu 
zasadami głęboko moralnymi i chęcią codziennego doskonale-
nia się. Skoro głowa rodziny była masonem, nie pozostawało to 
na pewno bez wpływu na całe życie rodziny. Być może właśnie 
zasady wpajane dzieciom i praktykowane w życiu rodziny sty-
mulowały późniejsze powołanie zakonne dwóch córek Se-
idlów”.29 
   Zapewne za namową swoich dwóch córek-zakonnic, Seidlo-
wie przekazują w 1899 r. pałac siostrom zakonnym ze zgroma-
dzenia de Notre Dame. Po przejęciu, obiekt pełnił rolę sanato-
rium i miejsca wypoczynku zarówno dla sióstr, jak i dla osób 
świeckich.. Tutaj też, aż do swojej śmierci w 1912 r., mieszka-
ła pani Seidl, żona Roberta Seidla. W okresie dwudziestolecia 
międzywojennego pałac był własnością prywatną, prowadzoną 
przez siostry zakonne. W 1919 r. – dzięki staraniom siostry 
prowincjonalnej M. Annuncjaty – utworzono tu szkołę gospo-
darstwa domowego, kształcącą młode dziewczyny świeckie. 
Przy czym część pomieszczeń pałacu była w tym czasie prze-
znaczona również na hotel dla osób przybywających do nasze-
go miasta. 
   Po wybuchu II wojny światowej w pałacyku planowano za-
łożyć szpital dla niemieckich żołnierzy, ale ostatecznie trafiła 
tu młodzież niemiecka wraz ze swoimi wychowawcami. Po 
zakończeniu wojny i wkroczeniu do Świebodzic wojsk ra-
dzieckich, pałac staje się obiektem wojskowym. Stacjonujące 

                                                           
29 R. Stolarczyk: Pałacyk Caritasu ,„Goniec świebodzicki”, nr 7/68 z 1996 
r.; 
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w nim dowództwo radzieckie, utworzyło tutaj szpital woj-
skowy. W tym też czasie wysiedlono z pałacu zdecydowaną 
większość sióstr zakonnych, zostawiając tylko te, które miały 
poprowadzić placówkę leczniczą. 
   W październiku 1946 r. pałac ponownie wraca w ręce zakon-
nic, które zakładają w nim Dom Dziecka. Domem kierowała 
wówczas „siostra Cecylia Turek – wspaniały pedagog, osoba 
uzdolniona artystycznie, wspaniale malująca (w kaplicy znaj-
duje się namalowany przez nią portret założycielki Zgroma-
dzenia) i uzdolniona muzycznie, która wszystkie swoje umiejęt-
ności przekazywała dzieciom. Wiele z tych dzieci to dziś ludzie 
dorośli i mieszkańcy naszego miasta. Siostra Cecylia w powo-
jennych latach była osobą znaną w mieście, lubianą i szano-
waną”.30 
   W 1955 r. placówka została przekształcona, za namową Wy-
działu Wojewódzkiego Oświaty we Wrocławiu, w Dom Pomo-
cy Społecznej dla Dzieci – „Caritas”. W tym też czasie zmo-
dernizowano wnętrza pałacu oraz zatrudniono nowe osoby 
świeckie. Natomiast w 1990 r. ośrodek stał się ponownie pla-
cówką prywatną, prowadzoną przez siostry ze zgromadzenia de 
Notre Dame. Jako ciekawostkę można tu podać fakt, że w tu-
tejszym pałacu zatrzymał się we wrześniu 1956 r. Karol Wojty-
ła  (późniejszy papież Jan Paweł II), który odbywał w tamtym  
czasie – jako ksiądz Diecezji Krakowskiej – wycieczkę rowe-
rową po Dolnym Śląsku. Spędził on wówczas jedną noc na 
terenie „Caritasu”, gdzie również odprawił Mszę Św. w dniu 5 
IX  1956 r. 
   Pałac otacza zabytkowy park, który przed laty został opisany 
w pracy „Park pałacowy w Świebodzicach”31, autorstwa dr H. 
Urbanika, wieloletniego mieszkańca naszego miasta i miło-
śnika Świebodzic. 

                                                           
30 Tamże; 
31 H. Urbanik: Park pałacowy w Świebodzicach ,„Rocznik dendrologiczny”, 
nr XXXI, 1978 r., 
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   Początki założenia parkowego wokół pałacyku hrabiego Hu-
gona nie są znane, gdyż większość dokumentów dotyczących 
rosnących tu drzew została zniszczona podczas ostatniej wojny 
lub zaraz po niej (nie wyklucza się, iż mogli tego dokonać sta-
cjonujący tu żołnierze radzieccy). Pierwotnie park łączył się z 
parkiem przy dzisiejszym Browarze (jako całość), jednak z 
czasem został przedzielony szosą prowadzącą do pobliskiego 
szpitala. Jako obiekt rozrywkowy, przeznaczony dla tutejszych 
właścicieli (tj. rodziny Seidlów), park był prawdziwą atrakcją 
rodzinną. Jako ciekawostkę można tu podać, że przed I wojną 
światową na jego terenie znajdowała się niewielka pieczara dla 
niedźwiedzi, w której były właściciel posiadłości -–Robert Se-
idl, umieścił dwa białe niedźwiadki, przywiezione z Peters-
burga dla swojej małżonki. Poza tym na terenie parku były też 
zlokalizowane dwa niewielkie stawy. 
   Jak podaje w swojej pracy dr H. Urbanik „...w 1906 r. zasa-
dzono w parku 21 drzew owocowych i 14 egzemplarzy drzew 
ozdobnych. W 1911 r. w miejsce wyciętych drzew posadzone 
zostały sosny i jodły „szlachetne”, a w 1928 r. „drzewa za-
graniczne”. Brak jest późniejszych rejestrów, zarówno nasa-
dzeń, które bez wątpienia miały miejsce, czy też prac pielęgna-
cyjnych, jakie się tu odbywały (...), jednak o wieku większości 
drzew można się tu dowiedzieć z ich pomiarów grubości. Wy-
nika z nich, że są tu w przewadze drzewa około 100-letnie...” 
   W 1973 r. terenowe koło LOP oraz uczniowie świebodzic-
kiego LO, zamieścili na obszarze parku tablicę pamiątkową – 
ku ochronie tutejszych pomników przyrody – z tekstem króla 
polskiego Władysława Jagiełły z 1423 r. Brzmiał on tak: „Je-
śliby ktoś wszedłszy w las, drzewa, które znajdują się być wiel-
kiej ceny, jak cis albo im podobne podrąbał, tedy może być 
przez Pana, albo dziedzica pojman...” 
   Obecnie park pałacowy przy ul. Browarowej jest zaliczany 
do najcenniejszych i najlepiej zachowanych parków w tym 
regionie. A to wszystko – jak pisze dr Urbanik –„z uwagi na 
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dobrze zachowany drzewostan i estetyczny wygląd krzewów 
(...), który należy przypisać Siostrom Szkolnym de Notre Dame. 
Opieka ta może być wzorem dla innych właścicieli i użytkowni-
ków parków...”.32 
 

*   *   * 
 

Historia pałacu Caritas w Świebodzicach nie jest jedyną, która 
fascynuje i intryguje wielu współczesnych mieszkańców mia-
sta. Do równie ciekawych i niewyjaśnionych do końca spraw 
można zaliczyć dzieje późnobarokowego pałacu na Cier-
niach. Tajemniczość tego obiektu polega na tym, że w czasach 
dzisiejszych wiadomości na jego temat są bardzo skromne i 
często omylne. Faktycznie nic nie można powiedzieć na do-
kładny czas jego powstania, czy też sprowadzenia go do posta-
ci całkowitej ruiny. Nie wiadomo również dlaczego za-
przestano jego dalszej budowy. 
   W 1745 r., po podpisaniu pokoju drezdeńskiego, zakończyła 
się II wojna śląska prowadzona między królem Prus – Fryde-
rykiem II Wielkim (1712–1786), a jego przeciwniczką Marią 
Teresą (1717–1780) władczynią Austrii. Kilkuletni okres poko-
ju jaki wówczas nastąpił na ziemi śląskiej, przyczynił się do 
rozwoju tekstylnego w dobrach magnackiej rodziny Hochber-
gów, właścicieli zamku Książ. Zebrany wówczas kapitał przez 
Henryka Ludwika Karola – głównego przedstawiciela rodziny, 
przyczynił się do wielu prywatnych inwestycji na terenie ich 
posiadłości. Jedną z takich właśnie inwestycji miała być budo-
wa pałacu barokowego na terenie Cierni. O tym, że nie była to 
pierwsza tego rodzaju budowla wznosząca się na terenie tejże 
wsi, niech świadczy fakt, że ojciec Henryka Ludwika Karola, 
Konrad Ernest Maksymilian zmarł 26 czerwca 1742 r. w ja-
kimś bliżej nie poświadczonym zameczku na Cierniach (być 
może był to pałacyk, w którym później miał zamieszkać sław-
                                                           
32 Tamże; 
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ny pisarz niemiecki Johann Wolfgang von Goethe). Inne z ko-
lei przekazy informują nas o istnieniu na terenie Cierni, na 
przełomie XVII i XVIII wieku, „ośrodka dla wdów”, w którym 
resztę swojego życia miała spędzić wdowa po Janie Henryku II 
Hochberg – hrabina Julianna. 
   Nie wiemy, co kierowało intuicją młodego Hochberga, że 
postanowił właśnie na Cierniach wybudować rezydencję dla 
potrzeb całej rodziny. Być może chciał w ten sposób przy-
podobać się lub też uczcić pamięć swojego ojca, który zmarł 
właśnie w tej posiadłości. Nie mniej jednak już w 1755 r. poło-
żono pod jego budowę kamień węgielny, a także podpisano 
kontrakt budowlany z mistrzem murarskim Matheusem ze 
Świdnicy, który miał poprowadzić całość budowy.33 
   Swoje przedsięwzięcie właściciel Książa poświęcił i podaro-
wał swojej małżonce Ludwice Henryce Karolinie Elżbiecie 
(noszenie kilku imion w tamtych czasach było bardzo modne), 
wywodzącej się z roztoczańskiej linii Hochbergów. Jej ojcem 
był Jan Henryk IV, właściciel Roztoki i okolicznych dóbr. A 
więc widać, że było to małżeństwo blisko ze sobą skoligacone. 
Ich wspólnym dziadem był Jan Henryk I Hochberg (zm. 1671 
r.). 
   Swoją darowiznę od męża Ludwika Henryka Karolina Elż-
bieta przeznaczyła na utworzenie tutaj miejsca dla samotnych 
wdów. Takie postanowienie małżonki Hochberga zapewne nie 
dziwi. I i II wojna śląska zebrała w tych okolicach dość krwa-
we żniwo. Wiele osób pochodzących z dóbr Hochbergów zna-
lazło w działaniach wojennych śmierć. Nieopodal Dobromierza 
stoczono jedną z największych bitew tych wojen, w której zgi-
nęło i zostało rannych kilkanaście tysięcy żołnierzy. Wielu 
mieszkańców tych okolic wcielono do wojska, by już nigdy nie 

                                                           
33 Wcale się nie wyklucza - jak sugerują niektórzy badacze - że budowę 
pałacu rozpoczęto na miejscu wcześniejszego obiektu, który mógł tutaj 
istnieć od początku XVII wieku (obiekt ten miał ponoć spłonąć przed 1755 
r.).  
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wrócili do swoich rodzinnych domów. Ludwika Henryka Karo-
lina Elżbieta czując się być może współodpowiedzialną za tra-
gedie niektórych rodzin, chciała otoczyć opieką samotne wdo-
wy, przeznaczając do ich dyspozycji pałac na Cierniach. Czy 
wokół pałacu rozciągał się lub był w planach jakiś obiekt par-
kowy? Tego nie wiemy. 
   W lipcu 1755 r. umiera główny inicjator budowy pałacu Hen-
ryk Ludwik Karol Hochberg. Umierający nie pozostawił po 
sobie potomka, który mógłby odziedziczyć jego dobra. W ten 
oto sposób wygasła olszańska linia rodu Hochbergów, wywo-
dząca się z pobliskiej wsi Olszany. Jej dobra przechodzą na 
linię roztoczańską, której głównym przedstawicielem był Jan 
Henryk IV, ojciec Ludwiki Henryki Karoliny Elżbiety. Mimo 
śmierci ostatniego przedstawiciela olszańskiej linii Ho-
chbergów, budowa okazałego pałacu nie została sparaliżowana 
ani wstrzymana. Wręcz przeciwnie, poparł ją nowy właściciel 
Książa. Jednak to poparcie nie trwało zbyt długo. W rok po 
śmierci Henryka Ludwika Karola, a więc w 1756 r. wybucha 
ponownie kolejna, trzecia już wojna śląska (tzw. wojna sied-
mioletnia). W okolicach Cierni działania wojenne ponownie 
przybierają na sile, by w 1759 r. osiągnąć tu swój kulmina-
cyjny szczyt. Być może – jak podają niektóre źródła historycz-
ne, część budowli padła ofiarą niewielkiego pożaru, który nie 
wyrządził jednak zbyt poważnych strat. Na dodatek tego w 
kwietniu 1758 r. umiera kolejny właściciel zamku Książ – Jan 
Henryk IV. Budowa pałacu traci na znaczeniu i staje w miej-
scu, by już nigdy nie ruszyć. 
   Koniec III i ostatniej wojny śląskiej pomiędzy Austrią i Pru-
sami (1763 r.), stwarza następną możliwość do tego, by wzno-
wić prace budowlane nad pałacem, jednak z niewiadomych 
przyczyn nie czyni tego kolejny właściciel posiadłości ksią-
skich, Jan Henryk V (zm. 1782 r.). Być może przyczyną tego 
było całkowite poświęcenie się Jana Henryka V sprawie utwo-
rzenia fideikomisu książańskiego (tzw. majoratu na podstawie, 
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którego dziedziczył najstarszy męski potomek rodu), co zostało 
uwieńczone sukcesem 2 lutego 1772 r., gdy Fryderyk II Wielki 
potwierdził ten akt. 
   Przez kolejne kilkanaście lat budowla stoi bezczynnie, za-
czynając tracić na swym dawnym znaczeniu i popadając powo-
li w stan ruiny.34 W 1790 r. zaczyna swoją podróż po ziemi 
śląskiej najwybitniejszy poeta niemiecki swego czasu, Johann 
Wolfgang von Goethe (1749–1832). Podczas swojej niespełna 
dwumiesięcznej wędrówki (26.VII–24.IX) poeta zwiedził wie-
le miast śląskich, by w sierpniu na krótki czas zatrzymać się i 
zamieszkać w niewielkim pałacyku na Cierniach. Jest to o tyle 
ciekawe, że samo miejsce zamieszkania niemieckiego poety 
wznosiło się zaledwie kilka metrów od późnobarokowej rezy-
dencji Hochbergów. Sam pałacyk Goethego był budowlą bar-
dzo skromną w porównaniu do pałacu magnatów z Książa. 
Dzisiaj na południowej ścianie owego pałacyku znajduje się 
niewielka marmurowa tablica, umieszczona przez niemieckie 
społeczeństwo Cierni w XIX w. na pamiątkę pobytu wielkiego 
poety w tej miejscowości. Napisy na tablicy: „hier wohnie Go-
ethe nom 2 – 8 Aug. 1790”, informują: „ tutaj zamieszkał Goet-
he od 2 – 8 sierpnia 1790 r.”. 
   Skoro Goethe miał możliwość tak bliskiego zamieszkania 
koło interesującego nas obiektu, to zapewne niejednokrotnie 
musiał zastanawiać się nad jego losem. Według nieoficjalnych 
pogłosek, wielki poeta miewał się z zamiarem utworzenia w 
tutejszym pałacu ochronki dla ludzi bezdomnych, czy nawet 
szpitala. Jednak, jak to zawsze bywa w takich sytuacjach, na 
spełnienie swojego planu Goethemu zabrakło na ten cel środ-
ków finansowych. Nie wiadomo natomiast czy już wówczas 

                                                           
34 Niektórzy badacze sugerują, że przyczyną niedokończenia budowy na-
szego zabytku była budowa starej podsudeckiej drogi węglowej (lata 1780-
1790), która przebiegała w sąsiedztwie pałacu. Droga ta służyła do transpor-
tu węgla z wałbrzyskich kopalń do portu rzecznego na Odrze w Malczycach 
(długość drogi ok. 55 km.). 
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wtedy, kiedy to Goethe przebywał na Cierniach, stan obiektu 
przedstawiał się beznadziejnie, czy też jego sylwetka nie stra-
szyła, aż tak nadto swoim widokiem. Minęło już przeszło 30 lat 
od zaprzestania jej budowy i domniemanego pożaru.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Co działo się w następnych latach z późnobarokowym obiek-
tem na Cierniach? Dziś nie wiadomo. Również Hochbergowie 
przestali interesować się budowlą, zaliczając jej dzieje do daw-
nej przeszłości i pozostawiając obiekt gdzieś na uboczu. Już 
Jan Henryk VI Hochberg, panujący w latach 1782–1833, za-
czął myśleć o wybudowaniu nowej, romantycznej budowli 
znajdującej się bliżej samego zamku Książ i stanowiącej atrak-

Goethe na Śląsku 
Wielki poeta niemiecki odbył w 1790 r. imponującą – jak na owe czasy – 
wędrówkę krajoznawczą. Jej trasa prowadziła przez kilkadziesiąt miej-
scowości leżących na terenie Górnego i Dolnego Śląska, Kotliny Kłodz-
kiej, Karkonoszy, Równiny Wrocławskiej i Opolszczyzny. Goethe od-
wiedził m. in. Bytom, Wrocław, Kluczbork, Lubliniec, Strzelce Opolskie, 
Strzegom, Świebodzice, Opole, Kłodzko, Jelenią Górę i dotarł aż do 
Krakowa oraz Wieliczki. Wchodził na Śnieżkę, zwiedzał Szczeliniec w 
Górach Stołowych. 
   Do podróży skłoniły artystę zainteresowania przyrodnicze. Był zawoła-
nym zbieraczem skał i minerałów. W Tarnowskich Górach podziwiał 
maszynę parową do odwadniania kopalń, sprowadzoną tu przez wrocła-
wianina hr. Redena, z Anglii w 1787 r. i będącą drugim tego typu urzą-
dzeniem na kontynencie europejskim. Do księgi pamiątkowej gwarectwa 
tamtejszej kopalni wpisuje wiersz „Na cześć trudu gwarków śląskich” 
   Ulice Wrocławia oraz ich atmosfera robią na poecie niekorzystne wra-
żenie. W tym czasie odbywają się tu manewry wojsk pruskich. W listach 
skarży się na „hałaśliwy, brudny i śmierdzący Wrocław”, na każdym 
kroku wchodzi mu w drogę „łobuzerstwo i łotrostwo”. 
   Miejscowości, przez które wędrował poeta zostały wyeksponowane na 
starych sztychach F. G. Endlera, miedziorytnika współczesnego Goethe-
mu (...) Dają rzadką okazję do bliższego spojrzenia na  dawną architektu-
rę i pejzaż Śląska. Są egzotyczne i nieznane współczesnym mieszkańcom 
Sudetów i Górnego Nadodrza.  
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cję dla rzesz turystów, niż zaprzątać sobie głowę opuszczoną 
ruiną. Udało mu się to w pełni w 1794 r., kiedy to na zwałach 
średniowiecznej strażnicy wybudował romantyczny Stary 
Książ. Niektórzy badacze i historycy lokalni zajmujący się 
problemem późnobarokowego pałacu na Cierniach twierdzą, że 
obiekt popadł dopiero w pełną ruinę w XIX stuleciu i pozostaje 
w jej stanie aż do obecnych czasów. 
  Trudno dziś stwierdzić czy jakiekolwiek grupy turystów 
przybywających do Świebodzic w XIX i na początku XX w. 
kierowały swoją uwagę ku porzuconej ruinie. Wiadomo, że w 
1843 r. otwarto dogodne połączenie kolejowe na trasie Świe-
bodzice – Wrocław, którym w najbliższe okolice naszego mia-
sta przybywały rzesze wycieczkowiczów. Nie jest wykluczone, 
że niektórzy z nich z zaciekawieniem spoglądali w stronę pała-
cu, zwłaszcza, że przy wjeździe koleją do Świebodzic widać 
wznoszącą się po stronie zachodniej interesującą nas budowlę. 
   Dzisiejszy stan rezydencji Hochbergów przedstawia się nie-
mal beznadziejnie. Mury porosłe trawą, w większości zatraco-
ny podział wnętrz, nadają się tylko do zabezpieczenia w formie 
tzw. trwałej ruiny. Obecnie mimo tak złego stanu zachowania, 
pałac ten zaliczany jest do największych w okolicy. Zbudo-
wany został z cegły, jako założenie murowane na planie pro-
stokąta. Pałac składa się z dwóch kondygnacji, tzn. dwóch pię-
ter, które obecnie zatraciły już podział wnętrz. Wejście do 
obiektu prowadziło zapewne z dwóch stron, od zachodu i 
wschodu. Założenie prostokątne pałacu jest wydłużone w kie-
runku północ – południe. Ściany zewnętrzne budowli są bliź-
niacze. Od strony północnej i południowej pałac posiada po 12 
otworów okiennych (6 na pierwszej i 6 na drugiej kondygna-
cji). Ze strony zachodniej i wschodniej po 18 otworów okien-
nych, przy czym otwory środkowe są znacznie większe od po-
zostałych, a ich górna część jest zaokrąglona. W sumie pałac 
posiada 60 otworów okiennych (nie licząc zamurowanych, 
umieszczonych w dolnej partii obiektu). Nie wiadomo również 
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jaki typ nakrycia, czyli dachu miał być w tym założeniu zasto-
sowany. 
   Minęły już przeszło 2 wieki od opuszczenia pałacu przez 
rodzinę Hochbergów. Przez te dwa stulecia nikt nie był zainte-
resowany jego zagospodarowaniem. Być może przyszłość oka-
że się dla niego łaskawsza niż przeszłość. Może i on znajdzie 
swojego gospodarza i opiekuna. Czy uda mu się przeżyć drugą, 
lepszą młodość?, najbliższa przyszłość pokaże. 
 
 
PAŁACE W OKOLICACH ŚWIEBODZIC 
 
W okolicach Świebodzic, zachowały się także inne zabytkowe 
założenia pałacowe, a do ciekawszych z nich zaliczają się: 
Pałac barokowy w Dobromierzu. Został zbudowany w 1 po-
łowie XVIII w. (ok. 1727 r.). przez ówczesnego właściciela 
wsi – Christopha Ferdynanda von Nimptsch (1691-1747). 
Wcale się nie wyklucza, że został on wzniesiony na fundamen-
tach wcześniejszej rezydencji (późnorenesansowego dworu), 
która mogła istnieć tutaj już w XVII stuleciu. Na początku XIX 
wieku pałac został przebudowany na styl klasycystyczny. Za-
łożony na rzucie prostokąta, trzykondygnacyjny. Wewnątrz 
pałacu znajduje się sala balowa i kaplica z klasycystycznym 
wystrojem. Dach obiektu jest dwuspadowy. Na uwagę zasługu-
ją również znajdujące się nieopodal pałacu czworaki, oranżeria, 
wozownia, dwie stajnie i oficyny pochodzące z 1 połowy XIX 
wieku. Obecnie obiekt ten znajduje się w posiadaniu Agencji 
Własności Rolnej Skarbu Państwa. 
   Pałac otoczony jest zabytkowym obiektem parkowym, w 
którym znajdują się m. in. okazałe cisy, platany i jawory. 
Pałac myśliwski w Jaskulinie. Pierwsze wzmianki na temat 
istnienia tutaj rezydencji pałacowej (dworu)  pochodzą już z 
1680 r. Jej właścicielami byli wówczas dwaj bracia: Christoph 
Heinrich oraz Adalbert z rodu von Wansdorf, którzy uchodzili 
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wówczas za dziedzicznych Panów Jaskulina i położonego nie-
opodal Szymanowa. Około 1785 r. Jaskulin stał się własnością 
rodziny Hochbergów z Książa, która postanowiła wznieść na 
terenie wsi okazały pałac myśliwski. Służył on jako baza wy-
padowa dla polowań i przejażdżek po tutejszych okolicach dla 
samych Hochbergów oraz ich gości. W początkach XX stulecia 
(przed 1911 r.) kolejnym właścicielem pałacu stała się rodzina 
von Romberg z Berlina, w rękach której obiekt znajdował się 
aż do 1945 r. Niestety ostatni przedwojenni właściciele pałacu 
nie skończyli żywota najlepiej. Sam baron Gisbert III von 
Romberg (1888-1952) - będąc zagorzałym przeciwnikiem poli-
tyki Hitlera – musiał w czasie wojny ratować się ucieczką do 
Szwajcarii, zaś jego żona i córka, które do ostatnich momen-
tów wojny mieszkały w Jaskulinie, zostały zamordowane przez 
wyzwalających tą okolicę Rosjan. W latach 1948-1965 w pała-
cu mieściło się prewentorium gruźlicze dla dzieci (podlegające 
kopalni „Thorez” w Wałbrzychu), zaś w 1969 r. otwarto w nim 
Dom Pomocy Społecznej. Obecnie pałac ten pełni rolę nowo-
czesnej placówki dla niepełnosprawnych intelektualnie osób. 
Pałac neogotycki w Komorowie. Został wzniesiony na planie 
litery „L” na przełomie XVIII i XIX stulecia (około 1800 r.). 
Przebudowany został natomiast w połowie XIX w. Obiekt na-
kryty jest mansardowym dachem czterospadowym z lukarna-
mi. Wewnątrz budowli zachowała się drewniana klatka scho-
dowa. Obok pałacu wznoszą się także zabudowania gospodar-
cze z 1830 r. oraz zabytkowy park otoczony murem. Przed 
ostatnią wojną wzniesiono przy bramie wjazdowej do pałacu 
okazały pomnik poświęcony mieszkańcom wsi, którzy zginęli 
na frontach I wojny światowej.  Obecnie obiekt ten pozostaje 
niezagospodarowany i powoli niszczeje. 
Pałac neogotycki w Milikowicach. Zalicza się do jednych z 
największych założeń tego typu w tych okolicach. Został wy-
budowany w oparciu o styl barokowy 1 połowie XVIII stulecia 
na miejscu wcześniejszego założenia obronnego. Jego fundato-
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rem był ówczesny właściciel Milikowic – Maksymilian Leo-
pold von Reibnitz. Przez kolejne lata pałac ten zmieniał wielo-
krotnie swoich właścicieli. Byli to zazwyczaj przedstawiciele 
majętnych rodów szlacheckich i rodzin patrycjuszowskich, tj. 
von Kottwitz, von Richtofen, von Kalckreuth czy von  Gneise-
nau. W latach 40-tych XIX stulecia pałac trafił w ręce cesarza 
Fryderyka Wilhelma III, który zlecił przebudowę pałacu na 
modny wówczas styl neogotycki. Od tej pory pałac stał się 
również letnią rezydencją monarchy. Po raz kolejny budowla 
została przebudowana w 2 połowie XIX wieku. Kres świetno-
ści pałacu postawiła I wojna światowa. Wówczas to został on 
częściowo zniszczony. Po 1945 r. kolejnym właścicielem 
obiektu stał się miejscowy PGR, który urządził na terenie pała-
cu niewielki klub dla swoich pracowników, przedszkole, a na-
wet kino. Tak było do lat 70-tych XX w., kiedy to zawaliła się 
część nieremontowanego dachu. Od tego momentu pałac pozo-
stawiony sam sobie, bez opieki, zaczął popadać powoli w stan 
ruiny.   
Pałac neogotycki w Mokrzeszowie. Jego początki sięgają 2 
połowy XIX stulecia. Został wybudowany na planie prostokąta 
w latach 1860-1880. Prawdopodobnie wzniesiono go na fun-
damentach wcześniejszego założenia pałacowego, które istnia-
ło tutaj od końca XVII wieku. Wprawdzie olbrzymia konstruk-
cja pałacu nie zachwyca swoim wystrojem i stylem architekto-
nicznym, to jednak zaliczana jest dzisiaj do największych bu-
dowli tego typu na Dolnym Śląsku. 
   Około 1880 r. pierwsi właściciele pałacu – rodzina von 
Gellhorn – sprzedają obiekt Zakonowi Kawalerów Maltań-
skich, zwanych również Joannitami, którzy postanawiają otwo-
rzyć w nim – wedle swojej tradycji – szpital. Słynący z niesie-
nia pomocy humanitarnej, medycznej i duchowej zakonnicy, 
przerabiają pałac na swój sposób. W budynku utworzono wte-
dy zespół szpitalny wraz z kaplicą, który służył potrzebującym 
jako dom opieki, a także ośrodek sanatoryjny. W okresie I 
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wojny światowej leczyli się w nim podobno niemieccy piloci. 
Jednak pomimo wieloletnich starań i ze względu na małą licz-
bę zakonników, utrzymanie tak wielkiego kompleksu, nie było 
zadaniem łatwym i kosztowało Joannitów wiele wyrzeczeń. 
Dlatego też w 1926 r. postanowili oni sprzedać pałac bogatemu 
kupcowi żydowskiemu. Ten natomiast nie był zbytnio zaintere-
sowany wykorzystaniem obiektu. Czym prędzej wywiózł z 
niego wszystkie cenne przedmioty, a następnie ogołocony w 
ten sposób budynek postanowił odsprzedać.  
   Według nie do końca potwierdzonych podań pałac miał peł-
nić w latach 1938-1945 rolę ośrodka rozrodczego (tzw. Domu 
Matek), gdzie sprowadzane z obszaru całych Niemiec kobiety o 
aryjskiej urodzie, miały rodzić dzieci dla Hitlera. Według tra-
dycji mokrzeszowski „Dom Matek” miał nawiązać kontakty z 
podobnym oddziałem męskim mieszczącym się w Boguszo-
wie.35Tak zawiązana współpraca między obu ośrodkami miała 
zaowocować w najbliższej przyszłości narodzinami nowej ge-
neracji ludzi, w żyłach których miała płynąć czysta krew aryj-
ska.  
   Po zakończeniu działań wojennych, pałac przez kolejne 2 lata 
(1945-1947) pozostaje w rękach stacjonujących tutaj wojsk 
radzieckich, zaś w latach 50-tych zostaje przekształcony na 
potrzeby edukacyjne miejscowej szkoły rolniczej. W okresie 
1974-1987 mieścił się tu także Wojewódzki Ośrodek Postępu 
Rolniczego. Obecnie stan pałacu nie przedstawia się zbyt cie-
kawie. Pozostawiony na łaskę losu niszczeje i popada powoli w 
stan ruiny. 
Pałac późnorenesansowy w Olszanach. Początki tego obiektu 
sięgają 1 połowy XVII w. Został on wybudowany przez ów-
czesnego właściciela Olszan – Hansa von Nimptsch (1585-
1651).36 W połowie XVIII stulecia pałac został gruntownie 

                                                           
35 www.mokrzeszów.pl (oficjalna strona wsi Mokrzeszów). 
36 Wcale się nie wyklucza, iż rezydencja von Nimptsha mogła zostać zbu-
dowana na miejscu istniejącego tu wcześniej dworu obronnego. Dwór ten 
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przebudowany. Jest to założenie murowane, na rzucie podko-
wy, dwukondygnacyjne. Do dziś zachowała się tylko elewacja 
z fragmentami dekoracji sgraffitowej oraz elewacja frontowa z 
balkonowym portalem. Na zespół pałacowy składają się: 4 ofi-
cyny, brama i spichlerz. Wokół pałacu i zespołu rozciąga się 
park zabytkowy o powierzchni około 10 ha., w którym zacho-
wały się fragmenty fosy wodnej. 
   13 lutego 1945 r. w okolicach wsi Olszany doszło do potycz-
ki pomiędzy radzieckim oddziałem zwiadowczym a garnizo-
nem niemieckim. Pojedynek ten odbił się ujemnie na tutejszym 
obiekcie, który został dość poważnie uszkodzony. W 1970 r. 
znaczna część pałacu – ze względów bezpieczeństwa – została 
rozebrana. Do dziś zachowała się jedynie fasada frontowa 
dawnej rezydencji dworskiej. 
Pałac barokowy w Strudze. Początkowo był to dwór obronny 
wzniesiony w 2 połowie XVI w. przez rycerza Abrahama Czet-
tritza -  właściciela wsi w latach 1545-1585. Prawdopodobnie 
powstał on na miejscu wcześniejszego zamku, o którym 
wspominają wzmianki historyczne z 1453 r. W XVII i XVIII 
stuleciu pałac został rozbudowany i przebudowany na baro-
kową rezydencję magnacką, zaś w 1945 r. uległ częściowo 
zniszczeniu. W dzisiejszych czasach na wygląd archi-
tektoniczny obiektu składają się fragmenty wystroju sgraf-
fitowego i polichromia, sala balowa z eliptyczną kopułą, kruż-
ganki, odrzwia, szereg kominków i obramień okiennych, w 
tym na uwagę zasługuje barokowy portal kamienny z 1720 r. 
Obecnie pałac jest własnością prywatną. 
Pałac w Szymanowie. Wzniesiony w 1825 r. na miejscu wcze-
śniejszego dworu obronnego przez ówczesnych właścicieli wsi 
– rodzinę von Seherr-Thoss. Powstał on według projektu jed-
nego z najwybitniejszych architektów i malarzy niemieckich – 

                                                                                                                           
został w okresie wojny trzydziestoletniej spalony przez stacjonujące wów-
czas w Olszanach wojska szwedzkie (stało się to dokładnie 24 stycznia 
1647 r.).  
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Karola Fryderyka Schinkla (1781–1841). Zbudowany został na 
planie kwadratu, a zwieńczony spadzistymi i płaskimi dacha-
mi, na których mieszczą się balkony. Początkowo obiekt ten 
pełnił rolę myśliwskiego dworu, a następnie letniej rezydencji. 
W 1880 r. został przebudowany na styl klasycystyczny. We-
wnątrz pałacu uwagę przykuwa przede wszystkim sala główna, 
po bokach, której znajdują się kolumny wspierające górne pię-
tra. Pałac ten tak jak większość tego rodzaju budowli w tej 
okolicy, otoczony jest zabytkowym parkiem, w którym rosną 
m. in. platany, klony i tuje. Po zakończeniu II wojny światowej  
(do 1948 r.) budowla pełniła rolę garnizonu dla wojsk radziec-
kich. Obecnie pałac jest własnością prywatną. 
Pałac (dwór) w Witoszowie Górnym. Początek dzisiejszej 
budowli dał niewielki, średniowieczny zameczek, zbudowany 
w XV wieku. Na jego miejscu rodzina von Gellhorn wzniosła 
w 1624 r. dwór obronny, który został w 1827 r.  przebudowany 
przez Friedricha Wilhelma Wegera. Kolejne przebudowy i re-
nowacje obiektu miały miejsce w 1910, 1968 i 1984 r. 
   Obecny pałac (niem. Schloss Ober Bogendorf)  został zbu-
dowany na rzucie prostokąta, jako obiekt trzykondygnacyjny. 
Nad wejściem do pałacu widnieją skute kartusze herbowe oraz 
o niewyjaśnionym znaczeniu daty: „1337”37 i „1674”. Wokół 
obiektu rozciąga się zabytkowy park z wieloma pomnikami 
przyrody.    
Pałac w Witoszowie Dolnym. Przypuszcza się, że pierwsza 
budowla na miejscu dzisiejszego pałacu mogła tutaj istnieć już 
XVI stuleciu. W późniejszych latach obiekt ten był niejedno-
krotnie rozbudowywany i restaurowany. Swoją obecną sylwet-
kę zawdzięcza on przebudowie z końca XIX w. Został on zało-
żony na planie prostokąta i posiada dwie kondygnacje. Najbo-

                                                           
37 Dacie „1337” jest przypisywana pewna tradycja. Na miejscu dzisiejszego 
pałacu w Witoszowie Górnym książę świdnicki Bolko II Mały miał w 1337 
roku wybudować pierwszy dwór myśliwski, który następnie był rozbudo-
wany w późniejszym okresie przez jego żonę – księżnę Agnieszkę. 
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gatsza architektonicznie jest dwunastoosiowa elewacja połu-
dniowa, gdzie znajduje się ryzalit zakończony szczytem. Na-
tomiast po północno-zachodniej stronie pałacu zachowały się 
ślady dawnej fosy. Obecnie obiekt ten pełni rolę budynku 
mieszkalnego. 
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ROZDZIAŁ V 
 
 
 
 
 
 
 
Cmentarze w Świebodzicach 
 
Kilka słów należałoby też poświęcić cmentarzom miejskim, 
które stanowią specyficzną formę zabytków sakralnych w tej 
okolicy. W sumie na przestrzeni wieków funkcjonowało w 
naszym mieście kilkanaście obiektów tego rodzaju. Jednak nie 
wszystkim udało się przetrwać w pełnej krasie do naszych cza-
sów. Przyjrzyjmy się zatem zachowanym tu zabytkom i oceń-
my ich wpływ na życie społeczne i kulturowe jakie wywarły na 
tych terenach. 
 
 Cmentarzyska ciałopalne                                                                                                      
 
  Z kultem dawnych przodków w okolicach Świebodzic zwią-
zanych jest co najmniej kilka cmentarzysk starożytnych, zali-
czanych do okresu kultury łużyckiej (1300–400 p.n.e.). Prowa-
dzone badania archeologiczne przyczyniły się do odkrycia pra-
słowiańskich miejsc pochówku m.in. w Słotwinie, Komorowie, 
Milikowicach, Starym Jaworowie i Cierniach, przy czym trze-
ba tu uwzględnić, że były to pochówki ciałopalne. 
   Rytualny obrządek ciałopalenia polegał na całkowitym spa-
leniu zwłok na stosie, po czym resztki niedopalonych kości i 
popiół zbierano do glinianych naczyń zwanych urnami bądź 
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popielnicami, które następnie były przysypywane resztkami 
stosu i ziemią. 
   Tak liczne ślady cmentarzysk w okolicach naszego miasta, 
wskazują na to, że już u schyłku epoki brązu i początkach epo-
ki żelaza istniało tu dość rozległe osadnictwo prasłowiańskie. 
Rozwinięty wtenczas obrządek ciałopalenia i pochówku naj-
bliższych członków rodu, jest także dowodem na istnienie tutaj 
pierwszych rytuałów religijnych, których głównym sanktua-
rium była kultowa góra Ślęża.  
 
    Cmentarze parafialne 
 
   W okresie średniowiecza najstarsze cmentarze usytuowane 
były przede wszystkim koło miejscowych świątyń. Tak było m. 
in. przy parafii św. Mikołaja oraz przy kościele św. Franciszka 
z Asyżu (zresztą przykościelny teren jest wykorzystywany na 
pochówki zmarłych po dziś dzień) i przy niedawno powstałej 
parafii NMP Królowej Polski na Cierniach. 
   Pierwsze cmentarze w Świebodzicach nie były zbyt duże. 
Sam Sobór Rzymski z 1059 r. nakazywał pozostawienie wokół 
kościoła terenu grzebalnego o szerokości nie większej jak 60 
kroków. 
   Średniowieczne cmentarze przedstawiały się zazwyczaj bar-
dzo ubogo i nie cieszyły się wśród ówczesnego społeczeństwa 
dużą popularnością, toteż na ich wystrój czy zagospodarowanie 
nie zwracano wielkiej uwagi. Cmentarze parafialne były w 
średniowiecznych miastach często jedynymi przestrzeniami 
wolnymi od zabudowań miejskich, toteż w sposób różnoraki 
ludność starała się je wykorzystać (wypasano na nich bydło, 
suszono bieliznę, czy też odbywały się tu jarmarki i targi). 
Zmarłych chowano bardzo często dość płytko pod powierzch-
nią ziemi, a nawet układano ich warstwami jednych na drugich, 
toteż (jeżeli cmentarz znajdował się w obrębie murów miej-
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skich) stwarzało to niebezpieczeństwo podczas panujących 
zaraz i epidemii. 
   Zgoła odmiennie przedstawiała się sytuacja możnych tego 
świata, których nagrobki umieszczane były wewnątrz świątyń. 
Tak było m. in. z książęcą rodziną Hochbergów, którzy od 
1509 r. dzierżyli Świebodzice w swoich rękach. Część przed-
stawicieli tego zamożnego rodu (linia katolicka), pochowana 
jest w niewielkiej kaplicy grobowej przy kościele św. Mikołaja 
w Świebodzicach.38 Jednego z ostatnich pochówków tego ro-
dzaju dokonano tutaj 10 marca 1840 r., kiedy to w podziemiach 
świątyni pochowane zostały szczątki Jana Henryka VI 
Hochberga (zmarłego w 1833 r. w Zutzen na Dolnych Łuży-
cach).39 
   Jeżeli chodzi o pierwsze cmentarze parafialne w naszym mie-
ście, to dokładnie nie wiadomo, kiedy zaczęły one funkcjono-
wać. Przypuszcza się, że pierwsze założenia tego rodzaju po-
wstały na terenie Świebodzic wraz z rozwojem sieci parafial-
nej, co nastąpiło w początkach XIII stulecia. Z dawnych przy-
kościelnych cmentarzy, do naszych czasów pozostało niewiele. 
Jedną z bardzo nielicznych pamiątek po średniowiecznym 
cmentarzu przy kościele św. Mikołaja w Świebodzicach jest 
m.in. zachowane do dziś epitafium nagrobne Georga Daniela 
Gossova i Anny Gossovin (datowane na lata 70-te XVIII w.), 
które umieszczone zostało w murze przykościelnym. 
 
 Cmentarze komunalne 
 
   Na terenie dzisiejszych Świebodzic znajdują się dwa tego 
rodzaju cmentarze. Pierwszy z nich usytuowany jest przy ulicy 

                                                           
38 Wyjątek stanowi tu jedynie pochówek Jana Henryka I Hochberga (1598-
1671), który pozostał do końca życia ewangelikiem. 
39 Przypuszcza się – jak twierdzą niektórzy badacze -  że w kaplicy pocho-
wani zostali również: Jan Henryk X (zm. 1855) oraz jego dwie żony: Ida 
P.E. von Stechow (1843) oraz Adelajda von Stechow (1868). 
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Wałbrzyskiej, drugi  - zlokalizowany w 1991 r. – znajduje się 
na ulicy Kamiennogórskiej. 
   Cmentarz komunalny przy ul. Wałbrzyskiej jest największym 
cmentarzem w naszym mieście. Został on założony w 1848 r. 
Jego powstanie wiązało się prawdopodobnie z brakiem terenu 
grzebalnego w Świebodzicach, a wiemy, że znajdujące się 
wówczas w mieście dwa cmentarze (jeden koło miejskiego 
szpitala, drugi wokół parafii św. Mikołaja), były zbyt małe, aby 
mogły wystarczyć na 5-tysięczne miasteczko. Dnia 28 wrze-
śnia tegoż roku odbyło się uroczyste poświęcenie cmentarza, 
którego koszt założenia wyniósł ówczesne władze miasta 7500 
talarów. Wraz z utworzeniem cmentarza komunalnego przy ul. 
Wałbrzyskiej zaprzestano równocześnie wykorzystywać dwa 
pozostałe cmentarze. 
   Na szczególną uwagę w pierwszym rzędzie zasługują tu 3 
kaplice rodziny Kramstów (wielkich przemysłowców ze Świe-
bodzic). Pierwsza kaplica, zwana grobową i usytuowana w 
centralnej części cmentarza, pochodzi z 1849 r. Została ona 
wybudowana dla Ernesta Henricha Kramsta (1784-1845), który 
o dziwo nigdy nie został w niej pochowany (prawdopodobnie 
ze względu na swoją wczesną śmierć).40 Grobowiec ten został 
założony na planie krzyża greckiego, w stylu neoklasycystycz-

                                                           
40 Kaplica ta natomiast posłużyła jako miejsce wiecznego spoczynku pozo-
stałym członkom rodziny. Pochowano w niej: Karolinę Emilię Luizę Kram-
sta (1820-1846); jej ojca - Jerzego Gottloba Kramsta (1782-1850); Krystia-
na Gustawa Kramsta (1806-1869) wraz z trójką jego kilkumiesięcznych 
dzieci: Marią Emilią (zm. 1841), Hugo Kurtem (1851-1852) i Otto Ernes-
tem (zm. 1842). Poza tym w kaplicy tej spoczywa również Edward Kramsta 
(1810-1875) wraz z dwójką swoich dzieci: Zofią Luizą (1845-1864) oraz 
Eugenem Jerzym (1841-1870), a także jego żona Maria Emilia Paulina z 
domu Schmidt (1810-1875), której szczątki przeniesiono z innego miejsca 
do kaplicy w lutym 1880 r. Warto tu wspomnieć, że w grobowcu tym było 
niegdyś pochowanych znacznie więcej przedstawicieli tejże rodziny. Zostali 
oni jednak z czasem przeniesieni do innych miejsc spoczynku (jak chociaż-
by szczątki Hugona von Kramsta oraz jego córki Augusty i żony Marii) – 
za: Kramstowie (w: Świebodzice – dzieje miasta, nr 4(42) z kwietnia 2001). 
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nym (typ francuski) zwieńczony półokrągłym miedzianym 
dachem. W górnej części grobowca widnieje dość wyraźny 
napis w języku niemieckim: „ERBBE GRAEBNISS DER 
FAMILIE H. KRAMSTA”. Dwie pozostałe kaplice rodzinne 
Kramstów pochodzą z 2 połowy XIX w. 
   Poza kaplicami Kramstów warto tu również zwrócić uwagę 
na zbiorowy grobowiec rodziny Beckerów (utrzymany w stylu 
neorenesansu niderlandzkiego) oraz ich głównego przedstawi-
ciela Gustawa Beckera (1819–1885), znakomitego zegarmi-
strza ze Świebodzic, który dał początek wielkiej gałęzi prze-
mysłu zegarmistrzowskiego w naszym mieście. Poza Gu-
stawem Beckerem, którego twarz jest wyryta na grobowcu, jest 
tu również pochowana jego żona Luiza z domu Seelig (1822–
1909) oraz pozostali członkowie rodziny: Otto Hippe Becker 
(1834–1882), Marta Hippe Becker (1849–1914), Ryszard Bec-
ker (1852–1931), Klara Becker (1854–1880), Fritz Grell 
(1842–1883), Maria Plischke Grell (1848–1918), Paul Taurke 
(1846–1914), Max Taurke (1878–1880) i Erwin Taurke (1908–
1913). 
   Oprócz wyżej wspomnianych grobowców, znajdują się tu 
także groby niemieckie, pochodzące sprzed 1945 r. Wśród nich 
wyróżniają się m. in. nagrobek przemysłowca świebodzickiego 
dr Adolfa Waldmanna (1858-1899) i jego żony Heleny (1866-
1936) oraz pomnik poświęcony ofiarom wojny austriacko-
pruskiej z 1866 r., który jest usytuowany nieopodal rodzinnego 
grobowca Kramstów.41 
   Wśród grobów polskich na szczególną uwagę zasługuje 
przede wszystkim grób znakomitego chirurga o światowej sła-
wie prof. dr Jana Mikulicza–Radeckiego (1850–1905), który 

                                                           
41 Pomnik ten uroczyście poświęcono 3 lipca 1870 r. W sumie jest na nim 
wyrytych 31 nazwisk poległych żołnierzy (20 Austriaków, 10 Prusaków i 1 
żołnierz saski), którzy zmarli w lazarecie wojskowym jaki został utworzony 
w Świebodzicach w 1866 r. podczas trwającej wtenczas wojny prusko-
austriackiej. 
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jest tu pochowany wraz ze swoją żoną Henriettą z domu Pacher 
(1853–1937). Nieopodal nich pochowana jest ich córka Maria 
(1883–1944), wraz ze swoim mężem Walterem Kauschem 
(1867–1928) również znakomitym naukowcem i lekarzem oraz 
bliskim przyjacielem Jana Mikulicza–Radeckiego, z także ich 
siedmioletni syn Wolfgang Kausch (1903–1910). 
   Obecnie oba cmentarze komunalne w Świebodzicach są wy-
korzystywane po dziś dzień, przy czym ten starszy przy ul. 
Wałbrzyskiej już w nieco mniejszym stopniu. 
 
 Cmentarze poniemieckie i kirkut żydowski 
 
   Dawny cmentarz żydowski przy ul. Wałbrzyskiej oraz dwa 
cmentarze poniemieckie (jeden przy ul. Jeleniogórskiej, drugi 
przy parafii NMP Królowej Polski) są jednymi z najbardziej 
zaniedbanych i opuszczonych cmentarzy w naszym mieście, 
toteż bardzo szybko zatarły one swoje ślady (zwłaszcza ten 
przy ul. Jeleniogórskiej) i zostały zapomniane przez większość 
współczesnych mieszkańców Świebodzic. 
    Cmentarz (kirkut) żydowski został utworzony tutaj w 1849 r. 
(pow. 0,06 ha). Jego założenie wskazywałoby na to, że wśród 
mniejszości żyjących wówczas w Świebodzicach, nie brakowa-
ło również osób wyznania mojżeszowego. Przez kilka następ-
nych dziesięcioleci obiekt ten służył społeczności żydowskiej 
w naszym mieście. Dopiero wybuch II wojny światowej przy-
niósł mu dosyć burzliwe i dramatyczne dzieje. Tak jak więk-
szość żydowskich nekropolii w tamtym okresie, przeznaczony 
został do likwidacji i zagospodarowania na inne cele prywatne. 
Jego nabywcą miała być firma produkująca półfabrykaty beto-
nowe, której ostatecznych planów względem tutejszego cmen-
tarza jednak nie znamy.42 Na szczęście nie doszło do jego uni-

                                                           
42 Od sierpnia 1942 r. kirkut w Świebodzicach podlegał tzw. Zrzeszeniu 
Żydów, które w wyniku szantażu stosowanego wówczas przez Gestapo i 
hitlerowskie służby bezpieczeństwa zmuszone zostało do jego sprzedaży. 



 87

cestwienia, gdyż obiekt ten przetrwał do naszych czasów. Po 
zakończeniu wojny kirkut, jako teren grzebalny, wykorzy-
stywany był nadal. Trwało to do końca lat 40-tych XX w.,43 
kiedy to większość Żydów zamieszkujących wówczas Świebo-
dzice zaczęła powoli opuszczać miasto (zapewne miało to 
związek z powstaniem państwa Izrael w 1948 r.). Pozostawio-
ny od tego czasu sam sobie na uboczu obiekt, zaczął powoli 
przeistaczać się w porośniętą bujną roślinnością „ruinę” cmen-
tarną. Zapewne niejednokrotnie dochodziło w tym okresie do 
jego dewastacji i rozkradania zachowanych kamiennych na-
grobków. Niektóre groby były wtenczas celowo rozkopywane 
w celu poszukiwania drogocennych rzeczy.  Natomiast w 1998 
r. resztki po dawnym kirkucie żydowskim (zachowane na-
grobki) zostały odnowione i umieszczone wraz z kamieniem 
pamiątkowym przy wschodnim murze cmentarza. Obecnie 
teren cmentarny, gdzie niegdyś chowano obywateli żydow-
skich, został adoptowany pod cmentarz komunalny przy ul. 
Wałbrzyskiej z przeznaczeniem na nowe pochówki. 
   Niezadowalająca jest również sytuacja poniemieckich cmen-
tarzy w naszym mieście. Obiekty te pozostawione bez opieki – 
same sobie, w większości zatraciły dawny swój charakter. 
Szczególnie beznadziejnie przedstawia się cmentarz przy ul. 
Jeleniogórskiej, który niemal już całkowicie zatarł swoje ślady. 
Po raz pierwszy został on wymieniony w kronikach pod 1832 
r., jako teren grzebalny przeznaczony dla mieszkańców wsi 
Pełcznicy. W 1934 r. w jego północnej części wybudowano 
niewielką kaplicę cmentarną (składającą się z niewielkiego 
korpusu i ołtarza), po której do dnia dzisiejszego został tylko 
znikomy ślad w postaci resztek fundamentów. Warto też 
wspomnieć, iż cmentarz ten podzielony był niegdyś na pięć 
kwater – czterech dużych i jednej małej. Do tego dochodziły 
jeszcze dodatkowe dwie inne kwatery: kwatera „Urnenhain”, w 

                                                           
43 Najmłodszy zachowany do dziś nagrobek na tym cmentarzu pochodzi z 
1949 r i należy do niejakiego Mosze Owsianko.  
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której – jak sama nazwa sugeruje - składano urny z prochami 
oraz kwatera „Heldenhain”, czyli tzw. „kwatera bohaterów”. W 
2002 r. cmentarz ten został częściowo uporządkowany. Na jego 
miejscu powstało wtenczas niewielkie lapidarium informujące 
nas o charakterze tego miejsca. Obecnie cmentarz przy ul. Je-
leniogórskiej stanowi niewielkie założenie parkowe ze zniko-
mymi śladami dawnych pochówków. 
   Nieco lepiej, chociaż też niezadowalająco, prezentuje się 
cmentarz przy kościele NMP Królowej Polski na Cierniach. 
Został on uroczyście poświęcony i oficjalnie oddany do użytku 
19 września 1875 r. Godny uwagi jest tu przede wszystkim po-
mnik poświecony ofiarom wojen: prusko-austriackiej z 1866 r. 
i francusko-pruskiej z 1870 r, a także ruiny grobowca niejakie-
go B. Fuchera oraz jego rodziny z 1887 r. Warto tu dodać, iż na 
jego terenie powstaje nowy cmentarz parafialny dla tutejszej 
parafii pw. NMP Królowej Polski. 
  
     Inne cmentarze 
 
   Na terenie dzisiejszych Świebodzic istniało bądź nadal istnie-
je kilkanaście cmentarzy z różnych epok historycznych. Poza 
wyżej opisanymi obiektami, warto również zwrócić uwagę na 
pozostałe cmentarze. Są to: 1 cmentarz na Górze Szubienicznej 
za stadionem „Victoria”, 2 cmentarz, który niegdyś znajdował 
się w okolicach dzisiejszej ul. Szkolnej i H. Sienkiewicza (ko-
ściół cmentarny), 3 zachowany do dziś cmentarz na terenie 
parku zakonnic, koło „Caritasu”, oraz 4 cmentarz dla osób cho-
rych psychicznie w okolicach dzisiejszego kąpieliska miejskie-
go „OSIR” i ZSZ. Większość z tych cmentarzy już niemal cał-
kowicie zniknęła z powierzchni obecnego miasta, a jedynym 
potwierdzeniem na ich istnienie są nieliczne przekazy histo-
ryczne. 
   Jednym z najbardziej tajemniczych obiektów tego rodzaju, 
jaki kiedykolwiek znajdował się na terenie naszego miasta, był 
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cmentarz przy tzw. Górze Szubienicznej. Według niektórych 
źródeł znajdowała się niegdyś w okolicach obecnej „Ścieżki 
Zdrowia” szubienica (stąd nazwa wzniesienia, na którym sta-
ła), na której wykonywano wyroki na przestępcach ze Świebo-
dzic, po czym zwłoki skazańców grzebano u stóp góry.44 Fakt 
istnienia tutaj w dawnych czasach szubienicy zdają się po-
twierdzać również niektóre źródła poniemieckie, które wspo-
minają o wzniesieniu „Golgenberg” – Wzgórzu Wisielców, 
zlokalizowanym za stadionem „Victorii” przy ul. Sportowej 
(wzniesienie to jest m. in. zaznaczone na poniemieckiej mapie 
Świebodzic z 1939 r.). Obecnie cmentarz skazańców przy Gó-
rze Szubienicznej zatarł już całkowicie ślady swojego istnienia, 
natomiast niewielki fragment zapadni przetrwał do dnia dzi-
siejszego. 
   Podobna sytuacja przedstawia się z tzw. kościołem cmentar-
nym, przy którym usytuowany był niewielki cmentarz (stąd 
jego nazwa). Jego istnienie potwierdzają liczne zachowane do 
dziś osiemnastowieczne źródła historyczne (m. in. jest on wi-
doczny na dawnych wizerunkach Świebodzic wykonanych 
przez F.B. Wernera). Sama historia jak i cel założenia cmenta-
rza nie jest powszechnie znana. Ale nie wyklucza się,  iż teren 
ten posłużył do grzebania zmarłych podczas wielkich epidemii, 
jakie miały miejsce w Świebodzicach na początku lat 30-tych 
XVII stulecia. Cmentarz ten wykorzystywano zapewne do 
okresu powstania (założenia) cmentarza komunalnego przy ul. 
Wałbrzyskiej, to jest do 1848 r. 
   Natomiast cmentarz przy dzisiejszym „Caritasie”, który zo-
stał oddany do użytku w kwietniu 1922 r., zachował się w pełni 
i jest wykorzystywany po dziś dzień.45 

                                                           
44 Cmentarz dla skazańców przy Wzgórzu Wisielców istniał tu co najmniej 
od XVI wieku. Pierwsze informacje na temat dokonywanych tutaj pochów-
ków pochodzą już z 1541 r. 
45 Pierwszego pochówku dokonano tu w dniu 28 kwietnia 1922 r. Pochowa-
no wówczas na nim siostrę zakonną M. Pulcherii. 
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   Ostatnim ze znanych, ale nieistniejących już obiektów, był 
cmentarz przy ośrodku leczniczym (dawny internat ZSZ w 
Świebodzicach) dla osób psychicznie chorych. Prowadzone w 
latach 60-tych XX stulecia prace budowlane przy budowie ką-
pieliska miejskiego "OSIR”, odsłoniły wiele szczątków kości 
pochowanych tutaj osób. Cmentarz ten funkcjonował w na-
szym mieście przed ostatnią wojną. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historia pochówków na cmentarzu przy Wzgórzu Wisiel-
ców (niem. Galgenberg) w Świebodzicach 

 
1541 – we wrześniu, przy szubienicy na Wzgórzu Wisielców, 
został spalony żywcem mężczyzna za handel dziećmi; 
1570 – na Galgenberg poćwiartowano mężczyznę za dokonanie 
dwóch morderstw; 
1630 – połamano tutaj kołem niejakiego Georga Wiettiebera za 
dokonanie 11 morderstw. Jego ciało pochowano u stóp góry 
(19.04); 
1630 – na stokach Góry Szubienicznej ścięto mieczem Georga 
Kirschnera za kradzieże. Jego ciało pochowano nieopodal szu-
bienicy (16.07); 
1713 – dokonano tutaj wyroku, poprzez łamanie kołem, na męż-
czyźnie za zdradę i złamanie przyrzeczeń małżeńskich. Zwłoki 
pochowano na tutejszym cmentarzu przy górze;  
1716 – powieszono tutaj niejakiego Hansa Sussenbacha, a na-
stępnie jego zwłoki pochowano u stóp góry (06.04); 
1721 – ścięto i pochowano tutaj kata z Boguszowa za wytrucie 
miejscowego bydła; 
 
 
Źródło: A. Rubnikowicz, T. Rubnikowicz, M. Palichleb, M. Mikołaj-
czak:  Supplement do „Kroniki Miasta Świebodzice 1220-2010” [ w: 
Rocznik świebodzicki 2011, s. 59-60].  
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ROZDZIAŁ VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krzy że pokutne 
 
Krzyże pokutne, pozostające jeszcze do niedawna na margine-
sie zainteresowań, stanowią całkiem odmienną formę zacho-
wanych tutaj obiektów. Zaliczane do grupy archeologiczno – 
prawnej, prezentują obecnie dosyć pokaźną grupę zabytków 
dawnego prawa obyczajowego  na tych terenach. Do dnia dzi-
siejszego zachowało się na obszarze Świebodzic i w jego naj-
bliższych okolicach kilkadziesiąt obiektów tego rodzaju, co 
sprawia, iż region ten jest uznawany za przodujący pod tym 
względem w skali całego kraju (głównie okolice Świdnicy). 
   Prawo stawiania krzyży pokutnych, na miejscu popełnionej 
zbrodni dotarło w te okolice z Europy Zachodniej już prawdo-
podobnie w 2 połowie XIII wieku. Natomiast w formie praw-
nej wyklarowało się około 1300 r., kiedy to książę świdnicko – 
jaworski Bolko I Surowy wprowadził na terenie swojego księ-
stwa obowiązujące „prawo łaski”. 
   Krzyże stawiane były przez anonimowych morderców na 
miejscu popełnionej przez nich zbrodni. Dokładne datowanie 
krzyży pokutnych występujących w tych okolicach jest nie-
możliwe z powodu braku jakichkolwiek dokumentów (relikty 
te datuje się najczęściej na XIV–XVI wiek, kiedy to prawo 
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dawnej łaski było szeroko rozpowszechnione na tych terenach). 
Do ich wykonania użyto materiału miejscowego, tj. granitu, 
zlepieńca czy piaskowca. Niekiedy na zachowanych krzyżach 
można spotkać wyryte narzędzia, np. widły, miecze, kusze, 
łuki sztylety, noże itp. Ich tłumaczenie obecnie jest dwojakie. 
Niektórzy twierdzą, że są to narzędzia zbrodni, inni z kolei, że 
narzędzia te, to atrybuty wiążące się z zawodem ofiary – za-
mordowanego. Krzyże te są również dowodem na to, iż złapa-
nego mordercy za dokonaną zbrodnię nie pokarano wówczas 
„na gardle”, lecz darowano mu karę (życie) w zamian za szereg 
wyrzeczeń. I tak, jeżeli mordercy udowodniono winę, musiał 
on m. in. wypłacić rodzinie zabitego bardzo wysoką kwotę, 
tzw. „główszczyznę” oraz łożyć na utrzymanie dzieci ofiary. 
Poza tym oskarżony był zobowiązany również do pokrycia 
kosztów pogrzebu zabitego, a także kosztu rozprawy sądowej 
(np. musiał zapłacić za piwo, jakie wysoki sąd wypił podczas 
procesu). Morderca zobowiązany był niekiedy do odbycia piel-
grzymki pokutnej do jednego z ówczesnych miejsc świętych 
oraz o wniesienie określonego datku na rzecz Kościoła (np. 
zamówić wyznaczoną wyrokiem sądu ilość Mszy Św. za duszę 
zabitego, czy też podarować określoną ilość wosku). W końcu 
na miejscu zbrodni morderca wystawiał kamienny krzyż po-
kutny ku pamięci zmarłego (obecnie niektóre z tych krzyży nie 
stoją na miejscu swojego pierwotnego przeznaczenia – zostały 
one z czasem przeniesione na inne miejsca, niekoniecznie 
związanych z tragedią, np. często przemieszczano je w celu 
wytyczenia nowych granic wsi, parafii, na rozstajach dróg i 
poboczach). Warto tu również wspomnieć, że dawne procesy 
sądowe miały nieco odmienny charakter od dzisiejszych. Sta-
nowiły one zazwyczaj rodzaj prywatnej lub prywatno – ko-
ścielnej umowy pokutnej zawieranej przez zainteresowane 
strony w obecności dostojników świeckich czy duchownych, 
czy też przedstawicieli lokalnej społeczności.46  
                                                           
46 A. Scheer: Krzyże pokutne Ziemi Świdnickiej, Świdnica 1987 r. 



 93

   Rozmieszczenie istniejących obiektów pokutnych w okoli-
cach Świebodzic przedstawia się następująco: we wsiach Stru-
ga, Milikowice i nieopodal ruin zamku Cisy oraz w Świebo-
dzicach zachowało się po jednym egzemplarzu krzyży. W Lu-
biechowie, Mokrzeszowie i Słotwinie po 2, w Starym Ja-
worowie i Cierniach po 3, a w Witoszowie aż 6 egzemplarzy 
tego rodzaju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           
 

Rozmieszczenie krzyży pokutnych na terenie Świebodzic 
(wg A. Scheera) 

 
CIERNIE 
Pierwszy krzyż – wolno stojący za płotem domu nr 40, po południowej 
stronie drogi. Wymiary 120 x 70 x 26 cm (do 40 cm), zlepieniec, pobie-
lony. 
Drugi krzyż maltański leżący (złamany) obok drzewa, kilkadziesiąt me-
trów od mostu na Pełcznicy w północno – wschodniej części wsi. Wy-
miary: 78 x 87 x 27 cm, zlepieniec. Obok wkopany w ziemię trzon o 
wymiarach: 8 x 37 x 27 cm. Dnia 10 VIII 1975 r. ustawiony, a następ-
nie ponownie przewrócony (lato 1979 r.). Dnia 9 II 1980 r. złączony 
trwale cementem (A. Scheer). 
Trzeci krzyż wmurowany na lewo od wejścia do gospodarstwa nr 39 
przy bocznej drodze biegnącej równolegle, nieco na północ od drogi 
głównej. Wymiary: 69 x 56 x – cm, żółty piaskowiec. 
 
PEŁCZNICA 
Był tu kiedyś krzyż stojący przy drodze do zamku Książ, około 250 m. 
przed trzema stawami (obiekt ten obecnie zaliczany jest do zaginio-
nych). 
 
ŚWIEBODZICE 
Krzyż łaciński wolno stojący po południowej stronie drogi do Świdnicy 
koło ogródków działkowych, około 350 m. na zachód od wiaduktu 
kolejowego. Wymiary: 107 x 97 x 25 cm, zlepieniec. 
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    Jak już wcześniej wspomniałem, do wykonania wszystkich 
kamiennych reliktów użyto materiału miejscowego. Osiem 
egzemplarzy zostało wykonanych z granitu (Słotwina-1, Stary 
Jaworów-1, Witoszów-6), sześć ze zlepieńca (Ciernie-2, Mili-
kowice-1, Słotwina-1, Stary Jaworów-1, Świebodzice-1), a 
tylko dwa z piaskowca (Ciernie, Stary Jaworów). Również 
zróżnicowanie wyglądają wymiary poszczególnych krzyży. 
Największy z nich znajduje się we wsi Milikowice (231 cm 
wysokości i 91 cm rozpiętości ramion), najmniejszy na Cier-
niach (69 x 56 cm). 
   Warto tu również wspomnieć o innych formach obowiązują-
cego tu kamiennego prawa pokutnego, czyli o tzw. kapliczkach 
pokutnych. W sumie w okolicach naszego miasta zachowały 
się dwie tego typu kapliczki: w Szymanowie (datowana na 
1498 r.) oraz w Modliszowie (1409 r.). Szczególna jest ta dru-
ga reprezentująca formę przejściową od krzyża pokutnego do 
samej kapliczki. Jej wyjątkowość sprawia, iż jest to unikat w 
skali europejskiej. Na naszym starym kontynencie spośród kil-
ku tysięcy obiektów tego rodzaju, tylko 4 przybrały tego rodza-
ju charakter wyglądu. 
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ROZDZIAŁ VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zabytkowa rzeźba w Świebodzicach i okolicy 
 
   Rzeźba zabytkowa występująca w okolicy Świebodzic two-
rzy ciekawy styl w dziedzinie kultury materialnej. Będąca two-
rem w większości anonimowych, wiejskich rzemieślników, 
stanowi dziś trwały pomnik przeszłości, o którym do naszych 
czasów zachowały się dosyć skąpe wiadomości źródłowe. 
    Rzeźby te powstawały w różnym okresie czasu, dla określo-
nych celów, toteż należy podzielić je na kilka grup. Pierwszą 
grupę stanowią  krzyże pokutne, które w okolicy Świebodzic 
reprezentowane są w dość obszernej skali (na ich temat pisa-
łem już wcześniej). Do drugiej grupy można zaliczyć rzeźbę 
przydrożną, stawianą na poboczach i rozwidleniach wielu szos 
i dróg. Następny rodzaj stanowiłyby rzeźby o tematyce sakral-
nej (kościelnej) przedstawiające sylwetki świętych. Ostatnią 
grupę tworzy rzeźba płytowo-nagrobna (epitafia). 
 

Rzeźba przydrożna 
 
   Rzeźby przydrożne (w głównej mierze kapliczki) reprezento-
wane w najbliższych okolicach Świebodzic stanowią niepowta-
rzalny koloryt śląskiej wsi. Stawiane w celach wotywnych, 
dziękczynnych i obrzędowych na skrzyżowaniach dróg, wiej-
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skich podwórzach, na skrajach lasów, łąk, itp. nie zwracają 
specjalnej uwagi przechodnia. Również w licznych przewodni-
kach ich opisy są zbyt skromne, niewystarczające, a czasami 
nawet błędne. 
   „Miejsca, w których je ustawiano było wcześniej starannie 
wybierane. Zazwyczaj były to widoczne z daleka pagórki, 
skrzyżowania dróg, granice miejscowości, pobliże świątyń, ale 
również miejsca objawień religijnych lub inne miejsca ważnych 
dla lokalnej społeczności wydarzeń. Kapliczki w swoim założe-
niu miały służyć ludziom i ochraniać ich przed złymi mocami. Z 
różnych opowieści wynika, że stawiano je często w tzw. „złych 
miejscach” gdzie straszyło, dzwoniło łańcuchami, wyło i kusiło 
do złego. Niski koszt budowy sprawiał, że pojawiało się wielu 
prywatnych fundatorów i darczyńców. Często wystawianie ka-
pliczki było sprawą wspólną, w którą zaangażowana była cała 
wieś.” 47 
   Do najciekawszych pomników rzeźby przydrożnej w okoli-
cach Świebodzic należą dziś: 
Witoszów Dolny. Dwie kapliczki przydrożne, wewnątrz, któ-
rych znajdują się niewielkie figurki sakralne przedstawiające 
Matkę Boską z Dzieciątkiem (datowana przed 1708 r.) oraz św. 
Jana Nepomucena. Obie kapliczki znajdują się nieopodal ko-
ścioła pw. Nawiedzenia NMP i pochodzą z początku XVIII w. 
Zostały ufundowane przez Jezuitów, ówczesnych opiekunów 
świątyni. 
   Trzecim tego rodzaju obiektem jest znajdująca się przy tutej-
szym kościele kapliczka, ufundowana w 2005 r. przez miesz-
kańców wsi. Poświęcona została papieżowi Janowi Pawłowi II 
i upamiętnia jego pontyfikat w latach 1978-2005.    
Stary Jaworów. Piaskowcowo-granitowa figura sakralna z 
1729 r. przedstawiająca postać św. Jana Nepomucena (tzw. 

                                                           
47 B. Mucha: „Kapliczki gminy Żarów i okolic” (w: Żarowska Izba Histo-
ryczna, strona www.). 
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„nepomuk”).48 Cokół, na którym stoi rzeźba przedstawia sceny 
z życia świętego (m.in. jego tragiczną śmierć przez utopienie 
oraz spowiedź królowej Zofii). 
   Przy głównym skrzyżowaniu dróg we wsi, znajduje się także 
okazała barokowa figura przedstawiająca postać NMP, dato-
wana na 1733 r. Obie rzeźby ze Starego Jaworowa – zarówno 
Jana Nepomucena, jak i NMP – pochodzą prawdopodobnie z 
tego samego warsztatu rzemieślniczego. 
Olszany. Przy kościele pw. Św. Trójcy znajduje się kolejna, 
wykonana z piaskowca, barokowa figura przedstawiająca po-
stać św. Jana Nepomucena – patrona miejsc i osób związanych 
z wodą.  
Dobromierz. Figura sakralna przedstawiająca postać św. Jana 
Nepomucena, ustawiona na Placu Wolności w centrum wsi 
(datowana na 1728 r.). Jej fundatorem był hrabia Christoph 
Ferdynand von Nimptsch, ówczesny właściciel tutejszego ma-
jątku ziemskiego. Pierwotnie rzeźba ta znajdowała się na jed-
nym z rozwidleń dróg w Dobromierzu, dopiero w 2010 r. – po 
jej renowacji, przeniesiona została w obecne miejsce. 
Ciernie. We wrześniu 2014 r. ufundowana została na terenie 
Cierni niewielka kapliczka przydrożna, we wnętrzu, której 
umieszczono kamienną postać św. Jana Nepomucena, wykona-
ną przez jednego ze strzegomskich rzeźbiarzy. 
Struga. Nieopodal wiejskiego kościoła, przy drodze od połu-
dnia, wznosi się niewielka kapliczka poświęcona Matce Bo-
skiej Anielskiej. Jej powstanie jest datowane na koniec XIX w. 
 

                                                           
48 „Nepomuki” to popularna nazwa nadawana figurom i rzeźbom przedsta-
wiającym postać św. Jana Nepomucena (1350-1393), patrona dobrej spo-
wiedzi, brodów, mostów, powodzian oraz osób związanych z wodą (mary-
narzy, rybaków, etc.), który poniósł męczeńską śmierć (został strącony z 
mostu w Pradze do rzeki Wełtawy) z rozkazu króla czeskiego – Wacława 
IV. Najwięcej nepomuków można dziś spotkać na terenie Czech (święty 
uchodzi za nieformalnego patrona tego kraju) oraz na ziemi śląskiej i 
kłodzkiej.   



 98

 
 
Rzeźba kościelna 
 
   Rzeźba kościelna w okolicy naszego miasta reprezentowana 
jest przez kilkanaście reliktów: 
Dobromierz. Dwie rzeźby sakralne, barokowe, przedstawiają-
ce sylwety świętych. Pochodzą z XVIII w. i znajdują się w 
kościele św. Michała. 
Świebodzice. Dwie rzeźby renesansowe z XVI w. w kościele 
pw. św. Mikołaja. Pierwsza z nich przedstawia postać św. Ja-
dwigi – patronki Śląska, druga natomiast św. Mikołaja – patro-
na kościoła. Rzeźby umieszczone są po obu stronach głównego 
ołtarza, a wykonane zostały we Włoszech przez nieznanego 
artystę. 
Ciernie. W niewielkim kościele pw. Św. Franciszka z Asyżu 
znajduje się kilka bardzo interesujących rzeźb sakralnych. Do 
najcenniejszych z nich zalicza się przede wszystkim Tronująca 
Madonna z Dzieciątkiem pochodząca z XV stulecia (gotyk), 
umieszczona u wejścia do kościoła, w ścianie kruchty. Na 
dziedzińcu kościelnym uwagę przykuwa też barokowa figura 
Matki Boskiej z małym Jezuskiem na rękach. 
Mokrzeszów. Drewniana, polichromowana rzeźba Matki Bo-
skiej z Dzieciątkiem z kościoła pw. św. Jadwigi, jest jednym z 
najcenniejszych reliktów tego rodzaju nie tylko w tych okoli-
cach, ale na całym Dolnym Śląsku. Wykonana w okresie goty-
ku, datowana jest na 1 połowę XV wieku (około 1430 r.). 
Struga. W wiejskim kościółku pw. MB Bolesnej znajduje się  
późnogotycka rzeźba Madonny z Dzieciątkiem datowana na 
początek XVI stulecia. W 1967 r. figurka ta – ze względu na 
swoją cenną wartość historyczną - została poddana gruntownej 
renowacji. 
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Rzeźba płytowo – nagrobna 
 
   Najlepiej zachowaną i okazale reprezentującą się rzeźbą w 
okolicach Świebodzic są tzw. epitafia49 czyli herbowe lub ca-
łopostaciowe kamienne płyty nagrobne datowane na różne 
okresy architektury (od XIV do XIX w.). 
Pierwsze epitafia pojawiły się na dolnośląskiej ziemi już w 
czasach średniowiecza. „Były one zazwyczaj powiązane – jak 
podaje Bogdan Mucha - z  pochówkami darczyńców na rzecz 
Kościoła, osób stanu rycerskiego często związanych z ośrod-
kami diecezjalnymi lub dworem książęcym, a także duchow-
nych, których chowano zazwyczaj na terenie świątyni pod po-
sadzką krypt, kaplic lub też prezbiterium. W efekcie takiego 
obyczaju zaczęły pojawiać się w drugiej połowie XII wieku 
pierwsze nagrobki w postaci kamiennych płyt osadzanych w 
posadzce. Niebawem  zaczęto wytwarzać płyty ozdobione róż-
nymi rytami krzyża, znakami heraldycznymi, czy też inskrypcją. 
W kolejnym stuleciu wzbogaceniu uległa głównie ikonografia 
oraz forma przez co nagrobek rozwinięty został w formę płyty 
nagrobnej. Najstarsze spośród zachowanych płyt nagrobnych 
pochodzą z XIV wieku. Okazy te nie posiadają żadnych wyob-
rażeń figuralnych. Na ich powierzchni znajdują się jedynie 
dłuższe lub krótsze napisy, oraz w centrum kartusz herbowy 
zmarłego. Płyty te określane są mianem płyt herbowych. Dal-
szy rozwój nagrobka, to pojawienie się płyty figuralnej - epita-
fium, gdzie w miejsce kartusza herbowego i tekstu wypełniają-
cego poziomo płytę pojawia się figura (postać) zmarłej osoby. 
Forma takiej płyty dochodzi do rozkwitu w drugiej połowie XVI 
wieku. Epitafijne płyty nagrobne o wyobrażeniu figuralnym 

                                                           
49 Epitafium, nazwa pochodzi z języka greckiego (epi-taphios czyli „nad 
grobem”) i oznacza napis lub symbol umieszczony na nagrobku lub pomni-
ku, który upamiętnia zmarłą osobę. 
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posiadają zazwyczaj kształt prostokąta z obramowaniem pła-
skim, na którym wyryta jest stosowna inskrypcja. W dolnoślą-
skich kościołach czasami zobaczyć można  płyty epitafijne 
wkomponowane w galerię rodową, gdzie brak jest podania 
daty śmierci przedstawionej postaci. Przypuszczać można, że 
płyty te fundowane były jeszcze za życia danej osoby.”50 
 Wśród kilkudziesięciu obiektów tego rodzaju na szczególną 
uwagę zasługują nagrobki znajdujące się w: Cierniach, Do-
bromierzu, Strudze, Świebodzicach, Mokrzeszowie, Milikowi-
cach, Szymanowie, Starym Jaworowie i Olszanach. 
Ciernie. Na południowej ścianie kościoła pw. św. Franciszka z 
Asyżu znajduje się renesansowa płyta z 1589 r. przedstawiają-
cy postać kobiety (szlachcianki). 
Dobromierz. Znajdują się tu kamienne, całopostaciowe epita-
fia wmurowane w ścianę kościoła parafialnego pw. św. Micha-
ła, a pochodzące z XVI–XVII w. 
Struga. W niewielkim wiejskim kościółku pw. MB Bolesnej w 
Strudze znajduje się szereg płyt renesansowych, przedstawiają-
cych członków rycerskiego rodu von Czettritz.51 Rodzina ta 
przez wiele lat miała doniosły wpływ nie tylko na rozwój Stru-
gi, ale także wielu innych miejscowości (m.in. pobliskiego 
zamku Książ i Wałbrzycha). Poza rodem  Czettritzów, swoje 
epitafia i nagrobki mają tu przedstawiciele innych majętnych 
klanów, m.in. Ernest i Charlotta von Hehendorf oraz Katarzyna 
i Jan Dawid von Freudiger.52  

                                                           
50 B. Mucha: „Kamienne i drewniane epitafia w kościołach gminy Żarów” 
(w: Żarowska Izba Historyczna, strona www.). 
51 M.in. znajdują się tu epitafia: Zygmunta von Czettritz (zm. 1541 r.), Je-
rzego von Czettritz (zm. 1545 r.) oraz jego małżonki Doroty z domu von 
Dohna, Abrahama Młodszego von Czettritz (1560-1598) i jego żony Mag-
daleny von Haugwitz z domu Reschin (1565-1603),  Katarzyny von Czet-
tritz (1609-1662) oraz Heleny von Czettritz (1623-1626) 
52 A Mucha, Z. Bartosiewicz: „Epitafia nagrobne w Strudze i Lubominie” 
(strona internetowa poświęcona historii wsi Struga). 
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Świebodzice. W murze przykościelnym kościoła pw. św. Mi-
kołaja, widnieje dosyć pokaźnych rozmiarów epitafium Georga 
Daniela Gossova i Anny Gossovin, datowane na około 1766 r. 
Jest to jedyna pamiątka po dawnym cmentarzu przykościelnym 
tutejszej parafii. 
   Kolejne epitafium – w kształcie żeliwnego krzyża – jest 
wmurowane w ścianę wschodnią kościoła. Dedykowano je 
księżnej Annie Emilii von Anhalt-Köthen-Pless (1770-1830), 
żonie Jana Henryka VI Hochberga (1768-1833), który władał 
dobrami książańskimi na przełomie XVIII i XIX stulecia. War-
to tutaj wspomnieć, że dzięki zawartemu małżeństwu z Anną 
Emilią w 1791 r., Jan Henryk VI otrzymał w posagu bogate 
księstwo pszczyńskie.  
Mokrzeszów. Pięć płyt nagrobnych, herbowych z lat 1565–
1663 umiejscowionych w murze kościoła pw. św. Jadwigi. 
Płyty te poświęcone są przedstawicielom rodu von Gelhorn53 – 
dawnym właścicielom Mokrzeszowa. 
Milikowice.  Szereg renesansowych nagrobków kamiennych 
wmurowanych w ścianę kościoła parafialnego pw. św. Michała 
Archanioła. Poświęcone są głównie rycerskiej rodzinie von 
Schindel,54 która w XVI i XVII stuleciu odgrywała decydującą 
rolę w historii tych okolic (jako właściciele Milikowic).  
Szymanów. W murze tutejszego kościoła pw. św. Jadwigi 
znajdują się 2 epitafia renesansowe z 1 połowy XVI w., po-
święcone członkom rodziny von Zedlitz. 

                                                           
53 Są to płyty nagrobne m.in. dawnego właściciela Mokrzeszowa - Hansa 
von Gelhorn (zm. 1613) oraz jego dwóch żon - Urszuli z rodu Zedlitz (zm. 
1567) i Barbary z domu Ctzeschken (zm.1594). Poza tym znajduje się tu 
płyta nagrobna nieznanej z imienia dziewczynki, prawdopodobnie córki 
Hansa von Gelhorn.   
54 Swoje epitafium ma tutaj m.in. Dorota von Schindel (zm. 1597 r.) wdowa 
po rycerzu Samuelu von Schindel. Poza tym znajdują się tu 4 inne całopo-
staciowe płyty nieznanych z imienia męskich przedstawicieli rodu von 
Schindel. 
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Stary Jaworów. W tutejszym kościele pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP znajdują się dwie płyty nagrobne, pochodzące z 
połowy XVII w. 
Olszany. W kościele parafialnym pw. św. Trójcy znajduje się 
kilka płyt nagrobnych z okresu XVI i XVII w. Dwie z nich (we 
wnętrzu świątyni) dotyczą m.in. postaci Heinricha Hochberga 
(1564-1613) właściciela Olszan i założyciela tzw. olszańskiej 
linii Hochbergów oraz jego 14-letniej córki Ewy (1587-1601). 
Na zewnętrznej ścianie kościoła możemy z kolei zobaczyć epi-
tafia kolejnych właścicieli wsi: Hansa z rodu von Nimpsch 
(1585-1651) oraz jego żony Barbary (1587-1649), a także płytę 
poświęconą Joachimowi von Gelhorn (1573-1629), który był 
właścicielem Komorowa, Mokrzeszowa i Olszan.55   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
55 M. Palichleb: „Płyty całopostaciowe i inskrypcyjno-heraldyczne w Olsza-
nach’ (w: Świebodzice – dzieje miasta, nr 3 (148) z 2010 r.). 
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ROZDZIAŁ VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zabytkowe zabudowania mieszkalno-gospodarcze 
 
Bez wątpienia na koloryt i specyfikę naszego miasta wpływają 
w dużej mierze zabytkowe  budowle gospodarcze oraz wszel-
kiego rodzaju kamieniczki i kamienice. W sumie na terenie 
Świebodzic i w pobliskich miejscowościach zachowało się 
kilkaset obiektów tego rodzaju. 
   Początkowo pierwsze zabudowania gospodarcze, stawiane na 
terenie miasta były zazwyczaj konstrukcjami drewnianymi lub 
kamienno-drewnianymi. Ich liczebność w miarę upływu czasu 
i rozrostu Świebodzic ciągle wzrastała, o czym mogą nas prze-
konać dawne inwentarze miejskie (np. w 1576 r. w Świebodzi-
cach znajdowały się 204 budynki mieszkalne, w 1599 r. – 275, 
a w 1648 r. już 340). Obiekty te odgrywały istotną rolę w życiu 
gospodarczym miasta. Tu zazwyczaj lokowano warsztaty rze-
mieślnicze, kramy, punkty detalicznej sprzedaży, czy wreszcie 
stanowiły one pomieszczenia dla żyjących i pracujących w 
nich mieszkańców. 
   Pomimo groźby pożarów i zniszczeń wojennych, pierwsze 
budynki mieszkalne w Świebodzicach były stawiane zazwyczaj 
z drewna (lub co najmniej w dolnej kondygnacji mogły być 
tylko murowane) czego dowodem jest wielki pożar miasta z 
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1774 r., który w bardzo krótkim czasie zniszczył doszczętnie 
całą zabudowę mieszkalną ówczesnych Świebodzic (stąd trud-
no o znaczące zabytki sprzed tego okresu). Dopiero po tym 
tragicznym epizodzie rozpowszechniło się u nas budownictwo 
ceglane i kamienne. Świadczą o tym zachowane do dziś ka-
mienice na miejskiej starówce i nie tylko.  
   W wieku XIX na zmiany w zakresie architektury miejskiej 
wielki wpływ miało zastosowanie nowych materiałów budow-
lanych. Zanikł kamień, a obok tradycyjnej cegły i drewna po-
jawiły się elementy konstrukcji z żelaza. Rozpowszechniło się 
użycie cementu, a pod koniec okresu -–betonu i żelbetonu. 
Wiek XIX to także prawdziwy przełom w dotychczasowym 
budownictwie mieszkaniowym. Napływ w granice miasta no-
wych osadników (głównie z obszarów wiejskich) przyczynia 
się do zastosowania nowych rozwiązań konstrukcyjnych w 
wznoszonych tu obiektach gospodarczych. Powstają wielokon-
dygnacyjne kamienice z jednym hydrantem i jednym ustępem 
wyjściowym, umieszczanym na podwórzu dla wszystkich 
mieszkańców. Burzliwie rozwijało się również budownictwo 
przemysłowe. Wyrastały podobne do siebie, ponure, koszaro-
we hale o niewielkich oknach. Wnętrza ciemne, zatłoczone, 
hałaśliwe, stwarzały wyjątkowo trudne warunki pracy. Setki 
ludzi spędzało w nich jednak większą część swojego życia.  
   Na terenie obecnych Świebodzic oraz w pobliskich wsiach 
zachowało się do dnia dzisiejszego kilkaset obiektów gospo-
darczych o ciekawej architekturze i bogatej historii. Prawnie 
chronione, odnawiane, konserwowane i remontowane, są boga-
tym świadectwem pokoleniowego dorobku architektoniczno–
budowlanego dawnych świebodziczan oraz mieszkańców tych 
okolic. Nie sposób tu wszystkie przedstawić i opisać, toteż 
ograniczę się do zaprezentowania tylko tych najciekawszych: 
 
Budynek probostwa przy parafii św. Mikołaja (Plac Ko-
ścielny 2). Dokładna data powstania tegoż budynku nie jest 
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dziś powszechnie znana. Prawdopodobnie został on wzniesio-
ny na miejscu wcześniejszego średniowiecznego zabudowania. 
W 1739 r. obiekt został przebudowany. Inicjatorem przebudo-
wy i zagospodarowania terenu wokół niego, był ówczesny pro-
boszcz miejscowej parafii - Franciszek Hauptel, który tak opi-
sywał wydatki i prace związane z tym procesem: za samą regu-
lację i zrównanie terenu musiałem 40 śląskich talarów dać, 
ponadto trzeba było wykonać prace przy murawie, podwyższyć 
dróżki, urządzić szpalery, na które zużyto 30 kop buka, a każda 
kopa kosztowała 11 srebrnych groszy. Karczowanie drzew i 
wywożenie, podobnie wyprowadzenie szpalerów i wybudowa-
nie do tego rusztowania, a także sadzenie bukszpanu i drzewek 
płaczących, a także wiązów, po które musiałem posyłać do Bo-
chau, było niezwykle kosztowne.56 Kolejna przebudowa budyn-
ku miała miejsce w 1 połowie XIX wieku. Wewnątrz niego 
zachowały się m.in. stare kamienne piwnice oraz zabytkowe 
meble po dawnym proboszczu niemieckim – księdzu Söllmer. 
Budynek dawnej szkoły katolickiej przy Placu Kościelnym 
4. Obiekt został wybudowany w 1720 r., a przebudowany w 
latach 1838-41 i pod koniec XIX wieku. Obecnie mieści się w 
nim plebania. Warto tutaj wspomnieć, że w XVIII stuleciu, od 
znajdującej się tu szkoły katolickiej, przyjęła się nazwa ulicy 
do niej prowadzącej jako Schulgasse (obecnie J. Słowackiego). 
Budynek plebanii przy kościele pw. św. Piotra i Pawła (ul. 
B. Prusa). Wzniesiony z cegły klinkierowej w 1890 r. z wygo-
spodarowanych funduszy miejscowych ewangelików.57 Jego 
bardzo nietypowym elementem jest niewielki wewnętrzny 
dziedziniec z tzw. studnią, który pełni rolę kanału wentylacyj-
nego. Nieopodal plebanii, po drugiej stronie ulicy (pod adre-
                                                           
56 A. Rubnikowicz, J. Palichleb, M. Palichleb: Kronika miasta Świebodzice 
1220-2010, Świebodzice 2010, s. 27-28. 
57 Warto tu dodać, że w połowie XVIII w. na miejscu budynku plebanii 
znajdował się obiekt, który pełnił rolę ratusza miejskiego, gdyż właściwy 
ratusz – stojący dzisiaj w Rynku – był przekształcony wówczas na świąty-
nię ewangelicką. 
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sem B. Prusa 14), znajduje się zabytkowy obiekt wybudowany 
w 1776 r., przebudowany zaś w latach 1818-21, w którym do 
lat 70-tych XIX wieku mieściła się szkoła ewangelicka.58  
Kamienica przy ul. B. Prusa 24. Zbudowana w początkach 
XIX wieku i odrestaurowana pod koniec XIX stulecia. Przed 
ostatnią wojną mieściło się tu niewielkie muzeum regionalne. 
Wewnątrz budynku zachowały się bardzo interesujące płasko-
rzeźby, przedstawiające m.in. rycerza w zbroi oraz mitologicz-
ne postacie. 
Budynek Poczty Głównej przy ul. Świdnickiej . Jego budowę 
rozpoczęto już w maju 1885 r.,59 zaś do użytku oddany został 
w 1886 r. W pierwszych latach XX w. zostało dobudowane 
drugie skrzydło, które przez długi okres czasu służyło jako 
centrala telefoniczna. Na szczycie obiektu znajduje się zabyt-
kowy zegar (także z 1886 r.) pochodzący ze słynnej fabryki 
Gustawa Beckera w Świebodzicach. Zegar został odrestauro-
wany w 2005 r. przez świebodziczanina – pasjonata zabytko-
wych zegarów – Adama Mroziuka. 
Budynek SP nr 3 przy ul. Świdnickiej 13. Zbudowany w 
latach 1874-1876 według projektu dortmundzkiego architekta 
Lütticha (jako Höhere Bürgerschule). Całość budowy nadzo-
rowana była natomiast przez budowniczego Brausnera i archi-
tekta Kornatzkiego. Wokół budynku powstał wówczas – wg 
założeń ogrodnika z Książa – ogród ozdobny dla celów dydak-
tycznych. Budynek przebudowany został w latach 30-tych XX 
w. Obiekt ten od samego początku swojego istnienia odgrywał 
ważną rolę w historii edukacji w naszym mieście. Przed ostat-
nią wojną znajdowała się tu Miejska Szkoła Realna (przemia-
                                                           
58 Po wojnie, w kamienicy przy ul. Prusa 14 (wówczas ul. Kościelnej), Wa-
lerian Adamek otworzył pierwszą polską szkołę podstawową w Świebodzi-
cach.  
59 Uroczysty akt wmurowania kamienia węgielnego pod budowę przyszłego 
gmachu pocztowego w Świebodzicach dokonał wówczas sam Heinrich von 
Stephan (1831-1897), najważniejszy sekretarz pocztowy w Rzeszy Nie-
mieckiej. 
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nowana w 1903 r. w Wyższą Szkołę Realną, tzw. Oberreal-
schule), której uczniami byli m.in. Emil Krebs60 oraz Herber 
Erler.61 Tutaj też wykładał Richard Tamm, wybitny niemiecki 
popularyzator rozwoju turystyki na Dolnym Śląsku.62 Po woj-
nie (od czerwca 1947 r. do grudnia 1968) działało tutaj Gimna-
zjum Państwowe należące do Fabryki Mebli w Świebodzicach, 
zaś od 1 września 1959 r. w budynku tym miała swoją siedzibę 
SP nr 6, która w późniejszym czasie przemianowana została w 
SP nr 3. Wewnątrz budynku na uwagę zasługuje przede 
wszystkim przedwojenna płaskorzeźba obrazująca uczące się 
dzieci oraz interesująca mozaika z 1939 r. przedstawiająca ku-
lomiota. W 1920 r., obok budynku szkoły, odsłonięto pamiąt-
kowy obelisk poświęcony wszystkim uczniom i absolwentom 
tej placówki, którzy zginęli w działaniach I wojny światowej. 
Budynek „Pod różą” przy ul. Świdnickiej 16. Secesyjna ka-
mienica z początku XX stulecia. Uwagę przykuwa tu przede 
wszystkim stara kuta krata w kształcie krzewów z róż. 
Dawny Sąd Okr ęgowy w Świebodzicach. To obecny budynek 
mieszkalny przy ul. Świdnickiej 18, przebudowany w 1887 r. 
w stylu neorenesansu mieszczańskiego. Rolę budynku sądowe-
go kamienica pełniła aż do 1945 r. Dawna kronika Świebodzic 
podaje, iż w ostatnich dniach wojny przed budynkiem sądu 
znajdowała się szubienica, gdzie wykonywano wyroki śmierci 
za dezercję.    

                                                           
60 Emil Krebs (1867-1930), wybitny znawca języków, uważany za poliglotę 
wszech czasów, przez większość swojej kariery zawodowej pracował jako 
tłumacz w ambasadzie niemieckiej w Pekinie. 
61 Herbert Erler (ur. w Świebodzicach w 1889 r.), wyróżniający się matema-
tyk niemiecki. 
62 Richard Tamm (1846-1909), był nauczycielem w tutejszej szkole od 1876 
do 1884 r. Uczył języka niemieckiego, francuskiego, łacińskiego, geografii 
oraz religii. W 1884 r. opuścił Świebodzice i przeniósł się do Dzierżoniowa, 
gdzie został mianowany powiatowym inspektorem szkolnym.  Zasłynął 
przede wszystkim jako popularyzator turystyki i walorów Gór Sowich. 
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Budynek przy ul. Świdnickiej 21. Został wzniesiony w 2 po-
łowie XIX stulecia. W latach 1953-1963 r. pełnił rolę pierw-
szego szpitala miejskiego w powojennych Świebodzicach. 
Obecnie jest to obiekt mieszkalny. 
Budynek dawnej rzeźni miejskiej przy ul. Świdnickiej 50. 
Projekt budowy rzeźni miejskiej opracował znany lokalny 
mistrz murarski Reinhard Glogner, a duże zasługi przy jego 
budowie położył także mistrz ciesielstwa – Gottlob Krebs, oj-
ciec wybitnego poligloty Emila Krebsa. Obiekt został oddany 
do użytku już w grudniu 1891 r. i uchodził za jeden z najnowo-
cześniejszych zakładów przemysłowych w naszym mieście w 
tamtym okresie. 
Dom właściciela browaru (ul. Browarowa 1). Wzniesiony 
został w 4 ćwierci XIX w. w stylu tzw. florenckiego quattro-
centa. Wyróżniają się tu m.in. zabytkowe drzwi wejściowe. 
Obecnie mieści się tu filia Powiatowego Urzędu Pracy. 
Zabytkowa kamienica przy ul. Wolności 33. Zalicza się do 
najbardziej dystynktywnych obiektów mieszkalnych w Świe-
bodzicach. Wybudowana została w 1900 r. Na uwagę zasługują 
tu dwie mansardy (pomieszczenia mieszkalne znajdujące się w 
kondygnacji strychowej) o bogatych zdobieniach. Przed wojną 
w kamienicy tej miała swoją siedzibę Urzędnicza Kasa Cho-
rych. Po wojnie natomiast budynek zamieszkiwali przez jakiś 
czas radzieccy oficerowie, a po ich wyprowadzce obiekt przy-
padł pracownikom dawnej fabryki „Mera-Refa”. 
Kamienica przy ul. Wolności 28. Zbudowana w latach 1860-
70. Przed wojną znajdowała się w niej Siedziba Powszechnej 
Miejskiej Kasy Chorych. Obecnie jest to wielorodzinny budy-
nek mieszkalny. 
Budynek Restauracji „Korona Śląska” przy zbiegu ul. 
Wolności i Kolejowej. Wzniesiony został pod koniec XIX w., 
rozbudowany zaś w latach 1910-1915. Przed wojną mieścił się 
tu hotel Lindenhof, po wojnie z kolei restauracja „Dolnoślą-
ska”, której nazwa przemianowana została w latach 60-tych 



 109

XX w. na „Balaton” . Na przełomie lat 80-tych i 90-tych znaj-
dował się tu Bar Laristos. 
Budynek SP nr 3 przy ul. Wolności 23. Wybudowany został 
w 1887 r. z fundacji Marii von Kramsta,63 jako internat dla 
młodych dziewcząt zatrudnionych w przemyśle włókienni-
czym.64 Następnie - w czasach narodowego socjalizmu w 
Niemczech (lata 30-te i 40-te XX w.) - mieściła się tu szkoła 
średnia z internatem (nosząca imię Adolfa Hitlera), gdzie 
kształcono kadry na potrzeby Wehrmachtu i Waffen SS. Po 
zakończeniu wojny budynek nadal służył celom oświatowym 
w naszym mieście. Między innymi w 1947 r. powstała tutaj 
Szkoła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci65 kierowana przez Józe-
fa Rozumko (do 1950 r.). Natomiast w 1954 r. w budynku tym 
otwarto Szkołę Podstawową nr 3, która mieści się tutaj aż po 
dziś dzień. 
Kamienica przy ul. Wolności 13. Historia budynku zaczyna 
się w 1900 r., kiedy to położono kamień węgielny pod jego 
budowę. Początkowo stanowił siedzibę dawnego Związku Ka-
tolików w naszym mieście. Od 1970 r. znajdował się tu jeden z 
klubów przyzakładowych: Reklan.  Obecnie mieści się tu Miej-
skie Dom Kultury. 
Willa secesyjna przy ul. Wolności 11. Zbudowana w 1905 r. 
przez jednego z sędziów miejskich. Wewnątrz zachował się 
bardzo ciekawy witraż z motywami roślinnymi. Posesję willi 

                                                           
63 Maria von Kramsta (1843-1923), pochodziła z rodziny wielkich przemy-
słowców ze Świebodzic, właścicieli wielu fabryk włókienniczych na Dol-
nym Śląsku i nie tylko. Swego czasu Kramstowie zaliczali się do najbogat-
szych ludzi w Niemczech (zwani śląskimi Rockefellerami). Dzięki swej 
fortunie, Maria von Kramsta poczyniła wiele fundacji i akcji charytatyw-
nych w tych okolicach. 
64 Powstała wówczas „ochronka” była pierwszym tego typu ośrodkiem na 
terenie ówczesnych Niemiec. 
65 Szkoła ta – jak się dzisiaj uważa – stanowiła podwaliny pod przyszłe 
Liceum Ogólnokształcące, które utworzono w Świebodzicach w 1951 r. 
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otacza zabytkowe ogrodzenie, po części oryginalne, pochodzą-
ce z czasów budowy obiektu. 
Dawny Pałac Kramstów w Parku Miejskim. Budynek, który 
przed II wojną światową zaliczał się do najpiękniejszych 
obiektów architektonicznych w naszym mieście, dziś niestety 
jest w stanie kompletnej dewastacji i ruiny. Pałac ten został 
wybudowany w 2 połowie XIX wieku w stylu neoklasycy-
stycznym, zaś w 1895 r. został odkupiony przez miasto (za 
90.000 marek). Utworzono wówczas w nim m.in. rezydencję i 
mieszkanie dla burmistrza miasta, a sam pałac uzyskał wów-
czas nową nazwę: Stadtschloss. Po zakończeniu działań wo-
jennych w 1945 r., przez kilka miesięcy mieścił się w nim 
sztab dowództwa jednej z radzieckich dywizji pancernych, a w 
sierpniu 1946 r. pałac wraz z parkiem został przejęty w zarząd 
przez władze miasta. Od 1952 r. budynek pełnił przez blisko 40 
lat rolę hotelu robotniczego dla pracowników dawnych Zakła-
dów Predom-Termet w Świebodzicach. 
   Pałac jest otoczony zabytkowym parkiem, założonym w 
1878 r., na terenie, którego istniał od 1911 r. ogród kwiatowy z 
pergolą. Tutaj też – obok pałacu – powstała okazała ptaszarnia 
wybudowana na kształt i podobiznę dawnych renesansowych 
willi włoskich. W 1924 r. na terenie parku stanął pomnik ku 
czci poległych w okresie I wojny światowej, zaś w 1934 r. po-
sadzono tu – na niewielkiej polanie – dwa dęby, na cześć ów-
czesnych przywódców Rzeszy Niemieckiej – Hindenburga i 
Hitlera. W latach 70-tych XX stulecia dokonano kolejnych 
modernizacji: poszerzono aleje, założono ogród jordanowski, 
zlikwidowano ogrodzenie od strony Alei Lipowych oraz posa-
dowiono tu rzeźby świdnickich artystów. Ostatnie zmiany na 
terenie parku miały miejsce w latach 2007-2013 (dzięki fundu-
szom unijnym)., kiedy to m.in. powstała tu „siłownia pod 
chmurką”, wybudowano niewielki amfiteatr oraz zmodernizo-
wano plac zabaw dla dzieci.   
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Budynki secesyjne przy ul. Kolejowej. Uzyskanie przez na-
sze miasto połączenia kolejowego z Wrocławiem w 1843 r. 
spowodowało, że tutejsze tereny podmiejskie, położone na 
wschód od dawnych Świebodzic, stały się w 2 połowie XIX w. 
obszarem intensywnych inwestycji budowlanych. Wśród nich 
zaczęła wyróżniać się podmiejska droga prowadząca w kierun-
ku dworca osobowego i dworca towarowego, którą zaczęto z  
czasem nazywać ulicą Kolejową (niem. Neue Bahnhofstrasse). 
To właśnie wzdłuż niej, od 1875 r. zaczęto wznosić secesyjne 
kamienice czynszowe, dając w ten sposób początek jednej z 
najbardziej dystynktywnych ulic w mieście. Wśród zachowa-
nych tutaj kamienic wyróżnia się m.in. posesja nr 9 – dawny 
Dom Ewangelików, wzniesiony pod koniec XIX w. (róg ulicy 
Kolejowej i Alei Lipowych).66  Poza tym na uwagę zasługuje 
tu kamienica nr 1 z 1889 r., willa nr 15 datowana na schyłek 
XIX w. (wybudowana w kształcie urokliwego pałacu z wie-
życzką), kamienica nr 7 z zachowanymi płaskorzeźbami głów 
w bramie wejściowej, dom nr 8 z 1889 r., bardzo ciekawe sty-
lowo kamienice nr 4 z 1905 r. i nr 12 z pocz. XX stulecia oraz 
posesje nr: 23 (dawna Kasa Chorych Braci Junghans), 28, 30 i 
32 z około 1905 r. 
Dawne Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Rafio”  przy ul. 
Kolejowej 34. Pierwotnie w budynku tym funkcjonowała od 
1872 r. znana firma zegarowa A. Willmann & Co, współpracu-
jąca z koncernem zegarowym Gustava Beckera. Tutaj też, do 
1930 r., produkowano drewniane elementy do zegarów. W 
1899 r. oba przedsiębiorstwa połączyły się, dając początek 
Spółce Akcyjnej Śląskiego Przemysłu Zegarowego (niem. Ve-
reinigte Freiburger Uhrenfabriken). W latach 30-tych ubiegłe-
go stulecia, w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego, który 
nie ominął również Świebodzic, firma Beckera zmuszona zo-

                                                           
66 W budynku tym założono również (w styczniu 1947 r.) pierwszy w po-
wojennych Świebodzicach klub przyzakładowy (dla Zakładów Przemysłu 
Odzieżowego).  
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stała rozparcelować swoje fabryczne posiadłości i sprzedać 
niektóre z nich. Wówczas to były budynek ZPO „Rafio” kupiła 
Alice Schulz. Zmieniono wówczas profil produkcji i zaczęto 
produkować tu konfekcję (głównie na eksport do krajów Dale-
kiego Wschodu). W latach 40-tych XX wieku, po wybuchu II 
wojny światowej, władze hitlerowskie upaństwowiły zakład 
oraz usadowiły w nim własny zarząd. Produkowano w nim 
ubiory wojskowe na potrzeby armii niemieckiej (głównie mun-
dury oraz czapki). Fabryka ta w czasie wojny posiadała na te-
renie naszego miasta także drugi oddział - przy dzisiejszej uli-
cy Szkolnej - gdzie szyto wojskowe płaszcze impregnowane. 
   W styczniu 1945 r. na terenie zakładu utworzono obóz dla 
kobiet, w którym przebywało blisko 1000 więźniarek. Po 
dwóch miesiącach zostały one jednak wywiezione do obozu 
koncentracyjnego Ravensbrück, gdzie zapewne większa część 
z nich została zgładzona. Również w tym okresie rozpoczęto 
likwidację produkcji konfekcji wojskowej w naszym mieście. 
   W pierwszych miesiącach po wojnie, w budynku tym usado-
wiły się wojska radzieckie, które dopiero rok później – w 1946 
r. – zdecydowały się przekazać obiekt władzom polskim. Te z 
kolei  postanowiły przywrócić profil produkcji zakładając tutaj 
Zakłady Przemysłu Odzieżowego (późniejsze „Rafio”), gdzie 
szyto głównie płaszcze i ubrania pod zamówienia rządowe. 
Zakład ten – jako ostatnie przedsiębiorstwo państwowe w na-
szym mieście – istniał do lipca 2001 r., a po jego upadku bu-
dynki po dawnej fabryce odzieżowej przekształcono na lokale 
mieszkalne. 
Dworzec kolejowy przy Placu Dworcowym. Decyzja o bu-
dowie nowego dworca w Świebodzicach zapadła w lipcu 1868 
r. na posiedzeniu spółki Towarzystwa Kolei Wrocławsko-
Świdnicko-Świebodzickiej. Oficjalnie został on oddany do 
użytku 25 grudnia 1869 r. Jest drugim tego rodzaju obiektem w 



 113

naszym mieście.67 W swojej niespełna 150-letniej historii był 
wielokrotnie remontowany i odnawiany (m.in. w latach 90-
tych XX w. oraz nie tak dawno – w okresie 2012-2013). Jest to 
obiekt ceglany z dwoma wieżami zegarowymi po bokach. 
Część budynku od strony zachodniej jest wykorzystywana dzi-
siaj na mieszkania, zaś pozostałe wnętrza (hol główny) stano-
wią: kasa biletowa, poczekalnia, pomieszczenia gospodarcze i 
szalety. We wschodniej części obiektu – w jednej z dawnych 
poczekalni – uwagę przykuwają rzeźbione ozdoby pod sufitem. 
Na zewnątrz (od północy) przylega wiata peronowa, o długości 
około 75 metrów, wsparta na żeliwnych słupach. 
   Warto tutaj zwrócić uwagę na nietypowe położenie dzisiej-
szego dworca, który wkomponowany został w środek przeciw-
nych łuków torów (kształt litery „S”). Takie ułożenie torów w 
tamtych czasach musiało być niezbędne ze względu na poko-
nanie przez kolej Uskoku Sudeckiego.  
   Nieopodal dworca kolejowego zachowała się także stara za-
bytkowa parowozownia (obecnie „przerobiona” na lokale 
mieszkalne) oraz wieża ciśnień, która datowana jest na przełom 
lat 70-tych i 80-tych XIX wieku.  
Ośrodek Zdrowia przy Al. Lipowe 15. Obiekt ten został wy-
budowany przed 1920 r. z przeznaczeniem na Miejski Dom 
Seniora, który istniał tu co najmniej do 1945 r. W okresie po-
wojennym w kamienicy tej znajdował się  internat dla uczniów 
i pracowników Fabryki Mebli w Świebodzicach. Tutaj też, w 
1963 r. (po likwidacji szpitala przy ul. Świdnickiej 21), prze-
niesiono izbę porodową. W 2015 r. budynek przeszedł grun-
towną renowację. Obecnie znajduje się w nim Przychodnia 
Zdrowia. 
Budynek dawnej Łaźni Miejskiej przy Al. Lipowych . W 
1900 r. został utworzony w Świebodzicach fundusz na powsta-

                                                           
67 Budynek pierwszego dworca kolejowego w Świebodzicach znajduje się 
nieopodal placu opałowego przy ul. Strzegomskiej 20. Służy on obecnie 
jako obiekt mieszkalny. 
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nie miejskiego ośrodka kąpieli leczniczych i higienicznych. 
Dzięki licznym i hojnym ofiarodawcom (m.in. Maria von 
Kramsta przekazała na ten cel 10.000 marek), rozpoczęto w 
1905 r. budowę okazałej Łaźni Miejskiej w naszym mieście, 
która do użytku oddana została 1 sierpnia 1906 r.  Wybudowa-
no ją w modnym wówczas stylu neogotyckim. W latach 20-
tych dobudowano do obiektu lewe skrzydło. Tragicznym mo-
mentem w dziejach budynku okazał się pożar wieży zachodniej 
w 1938 r., która w następnych latach nie została już odbudo-
wana. Po zakończeniu II wojny światowej obiekt nadal spełniał 
funkcje łaźni miejskiej – do 1979 r. Natomiast od 1991 r. (po 
zakupieniu budynku przez spółkę H. KU ISA w 1989 r.), 
obiekt ponownie służy mieszkańcom Świebodzic, tym razem 
jako centrum handlowe – „Łaźnia”. 
Budynek secesyjny przy Al. Lipowych 5. Wzniesiony w po-
czątkach XX stulecia dla potrzeb niemieckiego banku Reichs-
bank, który w dniu 1 marca 1905 r. otworzył w nim swoją fili ę 
w Świebodzicach. Gmach ten wyróżnia się ciekawą architektu-
rą oraz ciekawą elewacją zdobioną płaskorzeźbami. Po wojnie 
budynek przeszedł w ręce stacjonujących w naszym mieście 
wojsk radzieckich. M.in. miał tu swoje mieszkanie płk. Mio-
dowy, dowódca radzieckiej Komendantury Miasta. W 1993 r. 
kamienica została gruntownie odbudowana. Obecnie znajduje 
się w niej oddział banku BZ WBK S.A. 
Budynek dawnego pogotowia przy Al. Lipowych 1. Jego 
budowę rozpoczęto w 1905 r., ukończono zaś rok później. W 
tym samym roku utworzono w nim prywatną Wyższą Szkołę 
dla Dziewcząt, która w 1922 r. przekształcona została w Śred-
nią Szkołę dla Dziewcząt (niem. Städtische Mädchen Mittel-
schule). Placówka ta istniała tu aż do II wojny światowej. W 
1945 r. budynek przeszedł w posiadanie armii radzieckiej 
(zresztą tak jak cała ówczesna ulica Aleje Lipowe), która utwo-
rzyła w nim kompanię wartowniczą. W latach 1948-51 w ka-
mienicy znajdowała się Państwowa Szkoła Przemysłowa, 
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kształcąca kadry zawodowe na potrzeby lokalnych zakładów 
produkcyjnych, a następnie przeniesiono tutaj z Rynku 14 po-
gotowie ratunkowe (od 1971 r.). W 2009 r. budynek został cał-
kowicie odnowiony przez gminę Świebodzice i przystosowany 
na potrzeby budownictwa komunalnego. 
Budynek przy ul. Park Miejski 1. Wybudowany został w 
latach 1899-1900 dla potrzeb Ewangelickiego Zakładu Opie-
kuńczego w naszym mieście (tzw. Graevestift),68 którego za-
daniem była opieka nad sierotami, osobami niedołężnymi, 
schorowanymi i w podeszłym wieku. Zakład ten prowadzony 
był przez siostry Diakonis z Ząbkowic Śląskich aż do czasów 
II wojny światowej. 
Dawny dwór (willa) przy ul. Ł ącznej 49. Został wybudowany 
w 1 połowie XIX w., przebudowany zaś w początkach XX 
stulecia. Budynek ten należał niegdyś do rodziny Gustawa 
Beckera (1819-1885), założyciela wielkiego koncernu zegaro-
wego w naszym mieście. Po zakończeniu II wojny światowej 
willa stanowiła, aż do lat 50-tych XX wieku, własność szpitala 
w Świebodzicach, a następnie została przekształcona na obiekt 
mieszkalny. Dwór otoczony jest zabytkowym parkiem, w któ-
rym rosną wiekowe lipy, buki i klony. Od ulicy Łącznej willa 
otoczona jest ogrodzeniem, pochodzącym z lat 20-tych XX w., 
reprezentującym rzadki w tym regionie styl art deco. 
   Będąc na ulicy Łącznej warto również zwrócić uwagę na 
inne posesje (nr 13,41 oraz 43), pochodzące z końca XVIII i 
XIX wieku. Są to zabytkowe zespoły mieszkalno-gospodarcze 
składające się z budynku mieszkalnego, budynku gospodarcze-
go, obory i stodoły.  

                                                           
68 Założycielem Ewangelickich Zakładów Opiekuńczych był pastor Herman 
Graeve (1818-1897), który w 1860 r. założył pierwszy tego rodzaju przytu-
łek w Ząbkowicach Śląskich. W ciągu kilkudziesięciu lat swojej działalno-
ści (do 1945 r.), organizacja ta znacząco rozrosła się. Pod jej zarządem 
znajdowało się blisko 20 domów opiekuńczych (w tym obecny budynek 
przy ul. Park Miejski 1 w Świebodzicach). 



 116

Budynek neoklasycystyczny przy ul. Jeleniogórskiej 9. Zo-
stał wybudowany w 1836 r. przez niejakiego Schmidta, właści-
ciela oberży w Pełcznicy. Pierwotnie znajdował się w nim za-
jazd i gospoda o nazwie:  Książę Blücher, gdzie zatrzymywali 
się podróżujący przemierzający te okolice.69 Po 1945 r. obiekt 
dalej spełniał funkcje gastronomiczne, m.in. mieściła się tu 
restauracja Krakowianka oraz Oaza. Nieopodal budynku za-
chowała się także zabytkowa oficyna gospodarcza, służąca 
dawniej za oborę (datowana na 1 połowę XIX wieku). 
   Będąc na ulicy Jeleniogórskiej, warto jeszcze zwrócić uwagę 
na szereg trójkondygnacyjnych kamienic czynszowych usytu-
owanych po północnej stronie ulicy. Powstały one z końcem 
XIX stulecia, a ich głównym projektantem i budowniczym był 
miejscowy mistrz murarski August Schlosser. 
Budynek administracyjny przy ul. Sienkiewicza 30. Już w 
czasach średniowiecza na jego miejscu istniał kościółek (kapli-
ca) pw. św. Jana, do którego przylegał również niewielki szpi-
tal. Świątynia ta spłonęła w wielkim pożarze miasta w 1774 r. i 
niebawem została na nowo odbudowana. W latach 40-tych 
XIX w., w związku z dynamicznym rozwojem miasta, kaplica 
oraz szpital zostały rozebrane (1845). Dopiero nieco później – 
bo w 1874 r. – na ich miejscu rodzina świebodzickich przemy-
słowców (von Kramsta), ufundowała nowy budynek szpitalny 
(tzw. Burgerhospital) i podarowała go miastu.70 Po wojnie, do 
1992 r., obiekt pełnił rolę hotelu robotniczego dla pracowni-
ków zatrudnionych w zakładach „Mera-Refa”, a następnie zo-
stał przekształcony na budynek lekcyjny SP nr 2. Obecnie w 

                                                           
69 Warto tutaj wspomnieć, iż w hotelu tym zatrzymał się 10 marca 1840 r. 
kondukt żałobny przewożący ciało zmarłego Jana Henryka VI Hochberga z 
Zutzen na Łużycach do kaplicy grobowej przy parafii św. Mikołaja w 
Świebodzicach. 
70 W zamian za przekazanie w darze miastu nowego budynku szpitalnego, 
władze miejskie postanowiły nadać Edwardowi von Kramsta tytuł honoro-
wego obywatela Świebodzic. 
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budynku tym mieści się Gimnazjum nr 3 oraz Specjalna Szkoła 
Podstawowa nr 7. 
Kamienica przy ul. Sienkiewicza 25. To niewielki parterowy 
obiekt wzniesiony około 1775 r. i przebudowany w połowie 
XIX stulecia. W domu tym przyszedł na świat w dniu 27 
czerwca 1841 r. wybitny poeta, kompozytor i pedagog – Edu-
ard Becher (zm. 1896 r.), autor m.in. bardzo znanego poematu: 
O du Heimat, lieb und traut („Ojczyzno moja, kochana i wier-
na”). Warto tutaj wspomnieć, że przed ostatnią wojną postać 
Eduarda Bechera była znacząco kultywowana w naszym mie-
ście. Między innymi w 1932 r. doczekał się on tu tablicy pa-
miątkowej, którą wmurowano w ścianę domu, w którym się 
urodził. 
Kamienica przy ul. Sienkiewicza 41. W latach 30-tych XIX 
w. wymieniana była jako własność należąca do rodziny Kram-
stów. Wiadomo nam, że w 1839 r. odziedziczył ją po swoim 
ojcu August Wilhelm Kramsta (1804-1849),71 który nakazał jej 
przebudowę.  
Kamienica przy ul. Sienkiewicza 43. Wzniesiona w 1 poło-
wie XIX w. W 1866 r. w domu tym urodził się  niemiecki poe-
ta i dramaturg – Gustav Renner (1866-1945).  
Kamienica przy ul. Sienkiewicza 18. Wzniesiona około 1775 
r. i przebudowana w 1860 r. Na uwagę zasługuje tu zachowana 
XIX-wieczna brama wejściowa oraz oryginalny zamek.  
Dawna szkoła ewangelicka przy ul. Szkolnej 2. Istniejąca od 
1776 r. przy obecnej ul. B. Prusa 14 szkoła ewangelicka, zaczę-
ła powoli pękać w szwach (od nadmiaru uczęszczających do 
niej dzieci). Dlatego też ówczesne władze miasta postanowiły 
wybudować przy dzisiejszej ulicy Szkolnej nowy gmach  na 
potrzeby edukacyjne gminy ewangelickiej w Świebodzicach. 
Uroczyste położenie kamienia węgielnego pod budowę budyn-

                                                           
71 Tradycja głosi, że August Wilhelm Kramsta był skłócony z resztą rodu, 
dlatego też ostatnie 4 lata swojego życia spędził w odosobnieniu Mokrze-
szowie i tam również został pochowany. 
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ku odbyło się 22 kwietnia 1872 r., zaś całość prac ukończono 2 
lata później. Szkoła ewangelicka istniała tutaj aż do czasów II 
wojny światowej. Po zakończeniu wojny budynek ten prze-
szedł na przełomie lat 1947/1948 r. gruntowny remont, po 
czym przeniesiono do niego powstałą rok wcześniej w Świe-
bodzicach SP nr 2, która miała tutaj swoją siedzibę aż do 1992 
r. Obecnie obiekt ten znajduje się pod zarządem Wałbrzyskie-
go Towarzystwa Budownictwa Społecznego, który po kolej-
nym generalnym remoncie budynku, postanowił przeznaczyć 
go na nowe lokale mieszkalne.  
Obiekty gospodarcze przy ul Szkolnej 27. Przypuszcza się, 
że już w czasach średniowiecza (XIV w.) tereny przy dzisiej-
szej ulicy Szkolnej (przed dawną Bramą Strzegomską), były 
zagospodarowane przez warsztaty rzemieślnicze miejscowych 
wyrobników. Tutaj też, w 1628 r., wzniesiono folusz miejski, 
w którym dokonywano obróbki sukna. Ponieważ dawne folusze 
potrzebowały wody do napędu urządzenia foluszniczego (przy 
pomocy koła wodnego) jak i do zwilżania tkanin w procesie 
folowania, stawiano je zwykle nad odpowiednio wydajnymi 
ciekami wodnymi. Były to z reguły niewielkie (do ok. 30 m²) 
budynki drewniane, w terenach górskich zwykle konstrukcji 
zrębowej, na nizinach często bardziej prymitywne, kryte gon-
tem, dranicami lub strzechą. Mieściło się w nich koryto (stępa), 
w którym umieszczano tkaninę, system stęporów (młotów) pod-
noszonych rytmicznie przez wał z odpowiednio zamocowanymi 
klinami oraz palenisko z kotłem, w którym podgrzewano wodę z 
odpowiednimi dodatkami do zwilżania tkaniny. Wał napędzany 
był kołem wodnym, zwykle nasiębiernym, a woda doprowadza-
na była często specjalnie wykopaną młynówką i systemem 
drewnianych koryt. Praktycznie wszystkie elementy napędu 
również były wykonywane z drewna.72 
   W 1827 r. świebodzicki przemysłowiec – Georg Gottlob 
Kramsta (1782-1850), lokuje przy dzisiejszej ulicy Szkolnej 27 
                                                           
72 Folusz (budynek) (www.wikipedia.pl). 
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(na młynówce)73 krochmalnię (niem. Stärkefabrik), która po-
większona została o kolejną zabudowę w latach 1839-1840. Od 
1945 r. w budynku tym istniał pierwszy po wojnie zakład 
odzieżowy w Świebodzicach, a później swoją fili ę miała tu 
Dolnośląska Fabryka Mebli. Obecnie mieści się tu prywatne 
przedsiębiorstwo Janso. 
Dom mieszkalny przy ul. Piłsudskiego 22. Kamień węgielny 
pod jego budowę położono w 1815 r, a rok później – w sierp-
niu 1816 r. – odbyło się uroczyste poświecenie obiektu, w któ-
rym utworzono kasyno i gospodę dla potrzeb Bractwa Strze-
leckiego w Świebodzicach. Tutaj też miały początkowo swoją 
siedzibę inne stowarzyszenia miejskie. Obiekt ten został odre-
staurowany pod koniec XIX wieku oraz rewitalizowany w 
2013 r. Obecnie pełni on rolę budynku mieszkalnego. 
Ośrodek MOPS-u przy ul. Piłsudskiego 8. Obiekt został od-
dany do użytku w 1877 r. jako ochronka dla małych dzieci w 
wieku od 2 do 6 lat. Środki finansowe na jego budowę wyłoży-
ła słynąca z wielu dobroczynnych fundacji Maria von Kramsta.  
Od 1962 r. w budynku tym funkcjonowało przedszkole. Obec-
nie mieści się tu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS). 
Dawny klasztor przy ul. Piłsudskiego 11. Powstał również z 
fundacji Marii von Kramsta (1866 r.).74 Siedzibę w nim miały 
najpierw niemieckie siostry ze zgromadzenia św. Elżbiety, któ-
re otworzyły tutaj ambulatoryjny ośrodek dla osób chorych i 
niedołężnych oraz przedszkole katolickie dla dzieci z ubogich 
rodzin. W październiku 1946 r. obiekt ten przejęły polskie sio-
stry zakonne ze Zgromadzenia Miłosierdzia Matki Bożej, które 
prowadziły w nim przedszkole i kuchnię ludową. Po nich z 
                                                           
73 Młynówka – to potocznie przyjęta nazwa, oznaczająca niewielki ciek 
wodny o dużym spadku, często uregulowany o charakterze sztucznym, 
którego energia wodna wykorzystywana była do napędzania różnego rodza-
ju elementów (zazwyczaj kół wodnych młynów). 
74 Dzięki licznym fundacjom, poczynionym przez rodzinę von Kramsta (a 
zwłaszcza Marię), dzisiejsza ul. J. Piłsudskiego została przemianowana w 
1878 r. na ulicę o nazwie: Marienstrasse (ulicę Marii). 
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kolei - w lutym 1947 r. - w budynku tym osiedliły się siostry 
Zmartwychstanki, które przejęły funkcje po swoich poprzed-
niczkach. W 1954 r. przeniesiono tu (z ulicy Wolności) pierw-
sze powojenne przedszkole miejskie w Świebodzicach (po-
wstałe w 1945 r.), które od 1957 r. znajdowało się pod zarzą-
dem Zakładów Przemysłu Lniarskiego „Silena”. Obecnie 
gmach dawnego klasztoru przy ul. Piłsudskiego 11 jest nieza-
gospodarowany i stanowi własność gminy Świebodzice. 
Zespół Szkół im. Stanisława Prosińskiego przy ul. Piłsud-
skiego 31. Budynki dzisiejszego Zespołu Szkół zostały wybu-
dowane pod koniec XIX stulecia (1898 r.), na potrzeby istnie-
jącego od 1893 r. w naszym mieście Prowincjonalnego Zakła-
du Leczniczego. Ośrodek ten funkcjonował w Świebodzicach 
aż do 1941 r.75 W lutym 1941 r. placówka ta została poddana 
likwidacji. Wówczas to hitlerowcy w brutalny sposób ewa-
kuowali pacjentów tutejszego oddziału psychiatrycznego, któ-
rych następnie zamordowali. Na jego miejscu powstał zaś (od 
kwietnia 1941 r.) państwowy zakład opiekuńczy dla dzieci, 
który istniał tu do zakończenia wojny.  W 1958 r., do budyn-
ków dawnego szpitala, przeniesiona została (z gmachu przy ul. 
Świdnickiej 13) Zasadnicza Szkoła Zawodowa (obecnie Zespół 
Szkół im. St. Prosińskiego), która istnieje tu po dziś dzień. Nie-
stety, jeden z  zabytkowych budynków dawnego szpitala psy-
chiatrycznego (w stylu tzw. „czerwonej cegły”), który jeszcze 
kilkanaście lat temu pełnił rolę internatu ZSZ, pozostaje nieza-
gospodarowany i przeistacza się powoli w stan ruiny. 
Budynek przy ul. Piłsudskiego 25. Gmach wzniesiony został 
w początkach XX w. Od 1957 r. mieściła się w nim Szkoła 
Podstawowa nr 5 w Świebodzicach, a obecnie jest to Gimna-
zjum nr 1. 

                                                           
75 Pracownicą Prowincjonalnego Szpitala Psychiatrycznego w Świebodzi-
cach była m.in. od 1929 r. dr Elisabeth Hecker (1895-1986), która odzna-
czyła się w czasach II wojny światowej haniebnym procederem badań nad 
niedołężnymi i schorowanymi dziećmi.  
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Dawne koszary wojskowe przy ul. Polnej. W 1860 r. Świe-
bodzice stały się miastem garnizonowym. Tutaj właśnie prze-
niesiono z Wrocławia 2 Śląski Batalion Strzelców (Jegrów) nr 
6. Żołnierzy i rezerwistów ulokowano wówczas na różnych 
kwaterach w mieście. Na tą okazję nowa droga, biegnąca 
wzdłuż południowej flanki murów miejskich, nazwana została 
ulicą Koszarową (niem. Kasernenstrasse).76Dzięki przebywa-
jącym w naszym mieście żołnierzom (w 1864 r. stacjonowało 
ich już ponad 800), nastąpił znaczny rozwój budowlano-
architektoniczny na południowych obrzeżach Świebodzic. Dla 
stacjonującego tutaj wojska rozpoczęto w 1868 r. budowę ko-
szar (budynki przy obecnej ulicy Polnej) oraz powstał tu także 
szpital wojskowy (lazaret) oraz wyznaczono plac do musztr 
przy tzw. Górze Szubienicznej (obecnie teren za stadionem 
Victorii przy ulicy Sportowej). 2 Śląski Batalion Strzelców 
stacjonował w Świebodzicach do 1873 r., po czym przeniesio-
no go do Oleśnicy. Na jego miejsce jeszcze w tym samym roku 
sprowadzono Batalion Fizylierów Pierwszego Śląskiego Regi-
mentu Grenadierów nr 10, który stacjonował w Świebodzicach 
do 1890 r. W 1892 r. budynki po opuszczonych koszarach 
przejmuje Prowincjonalny Zakład Leczniczy, którego dyrekto-
rem zostaje wówczas wybitny lekarz-naukowiec – Otto Dorn-
blüth (1860-1922), autor wielu cenionych prac z dziedziny 
psychiatrii.  W 1898 r. dochodzi do kolejnej rozbudowy szpita-
la. Wówczas to powstają obecne budynki Zespołu Szkół im. 
Stanisława Prosińskiego przy ul. Piłsudskiego 31. 
Kamienica przy ul. Piłsudskiego 19. Wzniesiona w począt-
kach XX wieku. Dawnej mieli w niej swoje mieszkania lekarze 
zatrudnieni w Prowincjonalnym Zakładzie Leczniczym w 
Świebodzicach. 
Kamienica Bartschów przy ul. Wiejskiej 1. Początkowo na 
miejscu obecnego budynku znajdowały się (od XVIII stulecia) 

                                                           
76 Obecnie jest to ulica J. Piłsudskiego, która w 1878 r. została przemiano-
wana na ulicę o nazwie Marienstrasse. 
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obiekty mieszkalno-gospodarcze (wraz z ogrodem) należące do 
poszczególnych rodzin rzemieślniczych: Riedlów, Rennerów i 
Stolle. W 1810 r. posiadłość tą kupił znany w okolicy mistrz 
garbarski i przedsiębiorca – Samuel Bartsch (zm. 1859 r.), któ-
ry postanowił przebudować w 1830 r. obiekt. Nadany wówczas 
posiadłości nowy kształt klasycystyczny, prawie w niezmie-
nionej formie przetrwał do dnia dzisiejszego. W 1895 r. ka-
mienica ta została powiększona i przebudowana przez kolejne-
go przedstawiciela rodziny Bartschów. Natomiast w latach 20-
tych XX wieku w budynku tym mieściła się apteka, a po niej z 
kolei swoją pracownię fotograficzną miał tu Hermann Adam –
znany wydawca pocztówek o Świebodzicach i Dolnym Śląsku. 
Na przełomie lat 2014/2015 kamienica przeszła gruntowny 
remont i obecnie służy jako wielorodzinny obiekt mieszkalny. 
  Warto tutaj wspomnieć, iż dawniej całe nadbrzeże rzeki 
Pełcznicy, wzdłuż dzisiejszej ulicy Wiejskiej, zajmowały 
warsztaty garbarskie oraz młyn do mielenia kory. Tutaj też, od 
XVIII stulecia, istniała garbarnia rodziny Hoyerów, których w 
XIX w. zastąpiła rodzina Bartschów. Bartschowie przejęli nie 
tylko dawną garbarnię Hoyerów, ale wybudowali tutaj także 
drugi zakład garbarski, który w ciągu XIX stulecia był ciągle 
rozbudowywany i unowocześniany.  
Kamienica przy ul. Wiejskiej 28. Wzniesiona została w 2 
połowie XIX wieku. Na początku XX stulecia należała do uta-
lentowanej muzycznie rodziny Olbrichów. Tutaj też, w 1904 r., 
przyszedł na świat Alfred Olbrich, wybitny niemiecki kompo-
zytor, dyrygent i pedagog, założyciel znanej drezdeńskiej or-
kiestry akordeonowej (Dresdner Akkordeonorchester e.V.), z 
którą odniósł wiele sukcesów na arenie międzynarodowej. 
„Stare Jatki” przy ul. Słowackiego 1. Ulica ta już w czasach 
średniowiecza stanowiła jedną z głównych „arterii” handlo-
wych dawnych Świebodzic, zwłaszcza, że w jej sąsiedztwie 
znajdował się niegdyś cmentarz przykościelny parafii św. Mi-
kołaja, który także był wykorzystywany jako teren pod odby-
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wające się tu targi i jarmarki. Obszar dzisiejszej ulicy Słowac-
kiego77 był – jak wynika z dawnych przekazów źródłowych – 
obszarem wydzielonym, gdzie znajdował się długi budynek 
(widoczny m.in. na starym sztychu B.F. Wernera z połowy 
XVIII w.), w którym zapewne usytuowane były kramy miej-
scowych handlarzy i rzemieślników. Obiekt ten nie oparł się 
wielkiemu pożarowi miasta i spłonął w 1774 r. Odbudowany 
został jednak na nowo w 1777 r., a następnie przebudowany 
około 1920 i w 1980 r.  
Dawne magazyny Kramstów przy ul. Słowackiego 2. Zosta-
ły wybudowane w połowie XIX wieku dla potrzeb fabryki 
(bielarni) płótna znajdującej się na terenie Pełcznicy. Po ostat-
niej wojnie częściowo przekształcone i przebudowane służą 
obecnie jako obiekty mieszkalne. Warto tutaj wspomnieć, że 
od dawnych magazynów Kramstów przyjęła się w XIX w. ów-
czesna nazwa ulicy: Packhofgasse.  
Szereg kamienic przy ul. Kopernika. Obecna ulica Koperni-
ka (dawniej: Nikolaistrasse) to jedna z najstarszych arterii 
Świebodzic, która już w czasach średniowiecza – jak podają 
niektórzy badacze – była podzielona na co najmniej dwa ob-
szary wpływów. Teren rozciągający się od dzisiejszych ulic 
Słowackiego i Puszkina, a ciągnący się w kierunku Placu Jana 
Pawła II, podlegał jurysdykcji (wpływom) miejskiego zamku. 
Pozostała zaś część ulicy, biegnąca w stronę Rynku, była włą-
czona pod kuratelę władz miasta. Istniejące tu od czasów śre-
dniowiecza domy mieszczańskie strawił w 1774 r. wielki pożar 
miasta, ale już rok później – w 1775 r. – zostaje odbudowana 
większość zabudowań przy ul. Kopernika. Obecnie kamienice 
o nr 2, 6, 7, 8, 10, 11 uchodzą za najstarsze budynki tej ulicy i 
datowane są na 4 ćwierćwiecze XVIII stulecia (po 1775 r.). 

                                                           
77 Przed 1774 r. ulica J. Słowackiego nosiła nazwę  ulicy Szkolnej (niem. 
Schulgasse), gdyż prowadziła do ówczesnej szkoły katolickiej (obecnie jest 
to budynek  przy Placu Kościelnym 4). 
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Zespół kamienic w Rynku. Niemal wszystkie renesansowe 
kamienice z podcieniami w Rynku, istniejące tu od XVI stule-
cia, strawił wielki pożar z 1774 r. Na ich miejscu, rok później, 
mieszkańcy miasta zdecydowali się na zgliszczach dawnych 
zabudowań rozpocząć budowę nowych obiektów. Kamienice te 
powstawały na dawnych piwnicach jako budynki murowane, 
trójokienne, dwukondygnacyjne, ustawione kalenicą równole-
gle do ulicy, nakryte wysokimi dachami ceramicznymi. Wnętrza 
posiadały układ dwutraktowy z sienią przelotową w osi bocz-
nej, drewnianymi schodami na piętro przy środkowej partii 
sieni. Były one wyposażone w skromną dekorację wewnętrzną 
w postaci płytkiej fasety wokół sufitu głównych pomieszczeń 
mieszkalnych. To skromne budownictwo stanowi jeden z naj-
wcześniejszych przykładów architektury „projektu typowego”. 
Podobne domy można spotkać dzisiaj w królewskim Poczda-
mie, ale i w małych śląskich Polkowicach. Zabudowa pierzejo-
wa ulic z budynkami kalenicowymi nakrytymi dachami dwu-
spadowymi utrudnić miała powstawanie ognisk pożaru w ko-
szach między dotychczasowymi połaciami dachów szczytowych 
budynków, z drugiej strony ułatwić miała również dostęp z 
drabiny do owych połaci. Dosyć precyzyjnym regułom poddana 
była również kolorystyka budowli, w których dominować miały 
różne odcienie szarości, zielenie, stonowane czerwienie. Zabu-
dowa z tego okresu w Świebodzicach zasługuje na szczególne 
zainteresowanie, ponieważ tworzy ona zespół z zachowanymi 
budowlami ratusza i kościoła ewangelickiego powstałymi w 
tym samym czasie, stwarzając obraz miasta typowego dla cza-
su wkrótce po przejęciu Śląska przez Prusy.78   
   Z istniejącego dziś zespołu rynkowego wyróżniają się ka-
mienice pod nr: 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 23 i 
24, które wzniesione zostały w latach 70-tych XVIII wieku na 
fundamentach i piwnicach starych zabudowań pamiętających 

                                                           
78 Świebodzice – monografia miasta, pod redakcją K. Matwijowskiego, 
Wrocław-Świebodzice 2001, s. 189. 
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jeszcze czasy renesansu (XVI w.). Znaczna część z nich od 
samego początku spełniała rolę zabudowań mieszkalnych, inne 
z kolei były przeznaczone na działalność gospodarczą i budyn-
ki użyteczności publicznej. Na przykład kamienica nr 5 to 
dawny hotel  „Pod czarnym orłem”,79 w budynku nr 13 istniała 
w latach 30-tych XX w. Katolicka Kasa Chorych, a w posesji 
pod nr 19 prywatna Kupiecka Kasa Chorych. Pod względem 
architektonicznym wyróżnia się natomiast kamienica nr 6 z 
kamiennym obramieniem portalu wewnątrz,  której zachowała 
się typowa klatka schodowa z początku XIX wieku z tralkową 
balustradą o typowych smukłych balaskach wspartych na sze-
ściennych cokolikach.80 Z kolei w budynku pod nr 15 zachowa-
ły się ślady XVIII-wiecznej oficyny. Szczególne znaczenie ma 
też kamienica nr 6 (dawna parcela 26), na tyłach której - we-
dług tradycji – wybuchł w 1774 r. największy pożar w dziejach 
Świebodzic. Po przeciwległej stronie (północna pierzeja Ryn-
ku) usytuowana jest też kamienica nr 27, w której znany świe-
bodzicki przedsiębiorca – Gustav Becker -  założył w maju 
1850 r. manufakturę produkującą słynne na całą Europę zega-
ry.81 Inne kamienice o ciekawej historii, to m.in. budynek nr 
14, w którym od XVIII wieku znajdowała się znana gospoda o 
nazwie „Czerwony Jeleń”  (wzmiankowana już w 1737 r. i 
przebudowana w 1880 r.). Kamienica nr 30, wybudowana w 
1776 r., gdzie swoją siedzibę miał pastor i rektor kościoła 
ewangelickiego oraz posesja nr 31, gdzie po wielkim pożarze 
miasta tworzyły się zalążki pierwszej ewangelickiej szkoły w 
Świebodzicach. 

                                                           
79 Hotel ten wybudowany został w 1777 r. W połowie XIX stulecia znajdo-
wał się w nim m.in. zakład stomatologiczny dr. Neubauera 
80 Świebodzice – monografia…, s. 190. Warto tutaj wspomnieć, że w ka-
mienicy tej istniało od 1921 r. przedwojene kino. 
81 Wydarzenie to upamiętnia dziś okolicznościowa tablica, wmurowana w 
ścianę budynku w 2011 r., na której znajduje się napis w dwóch językach 
(polskim i niemieckim) o następującej treści: W tym domu Gustav Becker  2 
maja 1850 r. założył manufakturę produkującą zegary. 
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Obiekty dawnej fabryki Kramstów przy ul. Żeromskiego 2. 
Kamienica narożna przy ul. Żeromskiego i Rynku została zbu-
dowana w latach 70-tych XVIII wieku.82 W 1809 r. świebo-
dzicki przemysłowiec Fryderyk Kramsta (1779-1819) otworzył 
tutaj tkalnię lnu i płótna, która dała początek wielkiemu kon-
cernowi włókienniczemu w naszym mieście. Prawdopodobnie 
w 1835 r. fabrykę Kramstów wizytowała caryca Charlotta z 
rodu Hohenzollern (żona cara rosyjskiego – Mikołaja I Roma-
nowa), która gościnnie zawitała wówczas do Świebodzic. O 
dawnej historii budynku (jako fabryki włókienniczej) przypo-
minają dziś dwie płaskorzeźby umieszczone po bokach głów-
nej bramy. Przedstawiają one prządkę i tkacza, dwa atrybuty 
przemysłu włókienniczego, który uczynił Kramstów najbogat-
szą rodziną na Śląsku. Kolejne godne uwagi płaskorzeźby wi-
doczne są w górnej części kamienicy. Obrazują one proces 
powstawania tkaniny. 
Kamienica przy ul. Żeromskiego 13-15. Wybudowana zosta-
ła około 1890 r., przebudowana zaś w 1930 r. Przed wojną 
znajdowała się tu gospoda i hotel zur Stadt Wien,83 należąca do 
niejakiego Fritza Brockela. W 1945 r. w budynku tym powstała 
jedna z pierwszych w powojennych Świebodzicach restauracja 
(o nazwie Bristol), która funkcjonowała tu do 1949 r. Z kolei w 
latach 1957-1973 znajdowało się w nim kino „Włókniarz” (na 
ponad 270 miejsc) należące do zakładów ZPL „Silena”. 
Kamienica przy ul. Żeromskiego 16. Wzniesiona z końcem 
XVIII stulecia i remontowana w 3 ćwierci XIX w. Na uwagę 

                                                           
82 Ze sztychu F.B. Wernera obrazującego ogólny widok Świebodzic w po-
łowie XVIII w., wynika, że już wtedy znajdował się tu dosyć pokaźnych 
rozmiarów budynek mieszkalno-gospodarczy, który nie oparł się pożarowi 
Świebodzic i spłonął w 1774 r.  
83 W latach 30-tych XX w. w pomieszczeniach tegoż hotelu bardzo często 
dochodziło do nazistowskich spotkań. M.in. w 1930 r. gościł tu Hans Frank 
(1900-1946), jeden z przywódców III Rzeszy i generalny gubernator oku-
powanych ziem polskich w latach 1939-45. 
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zasługują tu zachowane oryginalne barkowe drzwi wejściowe 
(datowane na XVIII wiek). 
Zespół kamienic przy ul. Żeromskiego 17, 19, 21, 23, 25. 
Obszar, na którym obecnie znajduje się 5 kamienic przy ul. 
Żeromskiego, już w czasach średniowiecza odgrywał istotną 
rolę w dziejach dawnych Świebodzic. Był to teren wydzielony 
(tzw. freynelt, czyli „wolnizna”), który nie podlegał pod zarząd 
miasta lecz pod jurysdykcję lokalnego zamku.84 Znajdujące się 
tu domy były nazywane Burgerhauser (czyli domy zamkowe) i 
zamieszkiwała je służba oraz wyrobnicy świadczący usługi na 
rzecz miejscowej warowni. Zabudowania te zwolnione były od 
wprowadzonego w XVI wieku książęcego podatku szacunko-
wego, a ich kupno i sprzedaż mogło się odbywać tylko za zgo-
dą książęcej kancelarii.85 Jeszcze przed samym pożarem miasta 
kamienice te zostały przebudowane na obiekty murowane (w 
1773 r.), co w zasadzie uchroniło je częściowo przed tym wiel-
kim kataklizmem.86 Jedynie kamienica pod nr 25 (obecnie Ap-
teka Franciszkańska), została wybudowana na nowo w XIX 
stuleciu (wcześniej na jej miejscu znajdował się ogród). W 
przeciągu XIX i na początku XX w. obiekty te zostały grun-
townie przebudowane i służyły mieszkańcom miasta jako 
obiekty mieszkalne i gospodarcze (zresztą tak jest po dziś 
dzień). Na przykład w kamienicy pod nr 25 znajdowała się 
przed wojną apteka o nazwie: Adler Apotheke  (Apteka pod 
Orłem), a jej właścicielem był dr Eugen Neuber, którego na-
grobek zachował się do dziś na terenie cmentarza komunalnego 
przy ul. Wałbrzyskiej. 

                                                           
84 Zamek ten znajdował się na miejscu obecnej kamienicy nr 9 przy Placu 
Jana Pawła II. Patrz też rozdział II pt. Systemy obronne średniowiecznego 
miasta. 
85 Z. Jaworska, K. Jaworski: Zamek w Świebodzicach [Karkonosz, nr 1(8) 
1993]; 
86 Budynki przy ul. Żeromskiego nr 17, 19, 21, 23, 25 (w: Świebodzice – 
dzieje miasta, nr 2 (195) z 2014, s.3). 
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Kamienica przy ul. Żeromskiego 27. Wybudowana w poło-
wie XIX w. na miejscu wcześniejszego folwarku. Od 1852 r. w 
budynku tym mieścił się zajazd (a później hotel) o nazwie: Zur 
Burg („Przy Zamku”). W 1919 budynek przejęło miasto i 
utworzyło w nim Miejską Kasę Oszczędnościową. Od 1923 r. 
mieściła się tu także siedziba Banku Komunalnego. Po wojnie 
budynek został wyremontowany i przeznaczony ponownie na 
potrzeby użyteczności publicznej. M.in. w latach 1948-1992 
swoją siedzibę miała tu Powszechna Spółdzielnia Spożywców 
(PSS „Społem”) oraz Miejska Biblioteka Publiczna oddział dla 
dorosłych (od 1953 do 1967 r.) oraz oddział dziecięcy (do 2009 
r.). Obecnie w budynku tym mieszczą się pomieszczenia biu-
rowe wydziału Urzędu Miasta.  
Dawna drukarnia na rogu ulic Strzegomskiej i Krasickiego. 
Budynek ten – wzniesiony w początkach XIX wieku - odegrał 
wielką rolę w historii lokalnej prasy. To właśnie w nim zaczęto 
drukować i kolportować pierwszą gazetę miejską w historii 
Świebodzic. Wszystko zaczęło się w 1841 r., kiedy to miej-
scowy drukarz Gustav Rieck, postanowił w obecnym budynku 
przy ul. Strzegomskiej 1 otworzyć własną drukarnię i z wła-
snych środków finansowych wydawać gazetę miejską o tytule:  
Der Freiburger Bote („Goniec świebodzicki”). Była to gazeta 
„wydawana bardzo dobrze technicznie, licząca 6 stron, o wiel-
kości szpalety dzisiejszej „Rzeczpospolitej”. Zastanawia bar-
dzo duża ilość (prawie 1 i ½ strony) różnych ogłoszeń i reklam. 
Bardzo fachowa była winieta z herbem Świebodzic oraz opis 
jaki stosują obecnie wydawane gazety. „Der Freiburger Bote” 
drukowany był w naszym mieście, a drukarnia mieściła się w 
budynku przy obecnej ulicy Strzegomskiej (…). Do czasów dzi-
siejszych zachowało się niewiele egzemplarzy historycznej ga-
zety, przede wszystkim z obecnego stulecia.87Lokalna przedwo-
jenna prasa była wydawana w Świebodzicach przez okres stu 
lat. Ostatni numer Der Freiburger Bote ukazał się w 1941 r. 
                                                           
87 Historia „Gońca”  (w. Kalendarz – Informator świebodzicki 1994). 
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   Po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. w budynku 
tym, przez kilka kolejnych lat, nadal znajdowała się drukarnia 
prowadzona przez rodzinę Kuleszów (świadczyła ona usługi 
m.in na rzecz miejscowego kina). Z kolei nie tak dawno jesz-
cze – bo od 2000 r. – mieściła się tu apteka pod nazwą Arnica. 
Obecnie obiekt ten służy wyłącznie jako budynek mieszkalny. 
Dawna słodownia przy ul. Krasickiego 15. Teren, na którym 
niegdyś funkcjonowała słodownia już w czasach średniowiecza 
był zagospodarowany na potrzeby lokalnego wytwórstwa. Tu-
taj właśnie – przed murami starego miasta na tzw. Przedmie-
ściu Górnym - znajdowały się lokale oraz warsztaty miejsco-
wych rzemieślników i wyrobników (głównie sukienników, 
garbarzy, słodowników). W późniejszym czasie wybudowano 
tu także pierwsze większe browary, słodownie i stajnie, które 
niestety strawił jeden z większych pożarów Świebodzic, jaki 
wybuchł na przedmieściu górnym w kwietniu 1640 r. Spłonęło 
wówczas 76 budynków. W 1680 r. słyszymy tutaj o kolejnym 
pożarze, tym razem słodowni, należącej wówczas do niejakie-
go Rothgerbersa. Dopiero w 2 połowie XIX stulecia,  przy 
obecnej posesji Krasickiego 15, zdecydowano się wznieść no-
wy zakład do produkcji słodu (niem. Freiburger Malzfabrik 
AG), który składał się z dwóch budynków magazynowo-
produkcyjnych oraz suszarni i kotłowni. Świebodzicka fabryka 
słodu funkcjonowała do czasów II wojny światowej. Po wojnie 
opuszczone obiekty służyły przez krótki czas jako magazyny. 
Niedługo potem zostały jednak opuszczone i zaczęły popadać 
powoli w stan ruiny. Jeszcze w 1991 r. pozostałości po  dawnej 
słodowni w Świebodzicach zostały wpisane w rejestr zabytków 
byłego województwa wałbrzyskiego. Jednak ze względu na 
coraz bardziej pogarszający się stan techniczny postanowiono 
kilka lat później znaczną ich część rozebrać i zabezpieczyć. 
Zabudowa ulicy Młynarskiej . Genezy powstania dzisiejszej 
ulicy Młynarskiej (niem. Műhlstrasse) należy doszukiwać się 
w postępującej industrializacji naszego miasta. Wtedy to – w 
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połowie XIX stulecia – dla wciąż napływających tu nowych 
osadników zaczęto wznosić w tej części Świebodzic szereg 
kamienic czynszowych. Sama zaś nazwa ulicy została przyjęta 
od znajdującego się w jej sąsiedztwie młyna miejskiego (z 
końca XVIII w.), do którego niegdyś przylegał spichlerz i dom 
mieszkalny (nr 17). Warto tutaj dodać, że tutejszy młyn był 
jednym z nielicznych zabytków naszego miasta, który został 
spalony podczas wyzwalania Świebodzic przez Armię Ra-
dziecką w maju 1945 r. 
Dawna gospoda przy ul. Piaskowej. Z zachowanych przeka-
zów historycznych wiadomo nam, że na dzisiejszej ulicy Pia-
skowej (niem. Sandstrasse) już w początkach XIX w. mieścił 
się zajazd „Pod Białym Rumakiem” (niem. Gasthof zum Weiss 
Ross), który spłonął w 1823 r. i został niedługo potem ponow-
nie odbudowany. Gospoda ta istniała jeszcze w latach 30-tych 
XX w. Po wojnie budynek ten służył do celów mieszkalnych. 
Kres jego istnieniu położyła rozbudowa dawnych zakładów 
„Mera-Refa” w latach 60-tych XX wieku, kiedy to obiekt ten 
został rozebrany (1967 r.) i bezpowrotnie zniknął z krajobrazu 
architektonicznego dzisiejszego miasta. 
Dawny hotel „Pod Złotym Lwem” przy ul. Strzegomskiej 4. 
Pierwsze wzmianki na temat istniejącego tu hotelu o nazwie 
zum Goldenen Löwen, pochodzą z 1841 r. Należał on wówczas 
do cenionego i znanego w naszym mieście mistrza murarskiego 
Edwarda Juliusa Paslera (1804-1881). Po wojnie w budynku 
tym znajdował się Hotel Miejski wraz z restauracją (od 1945 
r.), a następnie istniała tu kawiarnia Słoneczko oraz zakład po-
ligraficzny. Obecnie budynek jest niezagospodarowany. 
   Warto tutaj wspomnieć, że w dawnym hotelu Pod Złotym 
Lwem zamieszkał początkowo Gustaw Becker, który po 1845 r. 
przybył do Świebodzic z zamiarem otworzenia tutaj  warsztatu 
zegarowego. 
Dawne zakłady lniarskie „Silena” przy ul. Strzegomskiej 
17. Pierwsza fabryka lnu powstała tu już po 1835 r., kiedy to 
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spółka pod nazwą „Kramsta i Synowie” wykupiła od miejsco-
wego szpitala grunty i postanowiła wybudować na nich dużą 
przędzalnię lnu. Dzięki pomysłowości i zaangażowaniu rodzi-
ny Kramstów, zakład ten w bardzo szybkim czasie stał się jed-
nym z najnowocześniejszych przędzalni mechanicznych na 
Dolnym Śląsku, a jego zatrudnienie zaczęło systematycznie 
wzrastać. W 1871 r. fabryka ta stała się częścią Śląskiego 
Przemysłu Lniarskiego. Przed ostatnią wojną właścicielem 
zakładów była spółka Hermann Teichgraeber Flachsgarnspin-
nerei. W okresie II wojny światowej na terenie zakładów ulo-
kował się niemiecki koncern A.E.G. (Algemaine Elektricitats 
Gesselschaft), który utworzył tutaj własne laboratoria i linie 
produkcyjne na potrzeby przemysłu zbrojeniowego. W 1945 r. 
większość wyposażenia fabryki została zdemontowana i wy-
wieziona, a następnie zdewastowane i opróżnione budynki 
dawnych zakładów włókienniczych zostały przekazane we 
wrześniu 1945 r. władzom polskim. Od jesieni 1946 r. działała 
tutaj samodzielna Państwowa Przędzalnia Lnu „Ziemowit”, a 
po wyodrębnieniu się w 1952 r. nowego zakładu (Odlewni Me-
tali „Famalen”), utworzono tutaj Zakłady Przemysłu Lniar-
skiego „Silena”, w których produkcja była prowadzona aż do 
początków XXI wieku. Ostatnim właścicielem obiektu była 
firma Eurolen, która jednak zaprzestała kontynuowania daw-
nych tradycji włókienniczych w naszym mieście. Opuszczony i 
pozostawiony bez należytej opieki zakład bardzo szybko zaczął 
przeistaczać się w olbrzymi kompleks ruin, który – ze względu 
na stan bezpieczeństwa – został poddany w 2012 r. ostatecznej 
rozbiórce i wyburzaniu. Do naszych czasów z dawnego zespo-
łu budynków przetrwał w całości m.in. dawny biurowiec „Sile-
ny” (ul. Strzegomska 15), który po generalnym remoncie na 
przełomie lat 2012/2013 służy obecnie jako obiekt handlowy 
(mieści się w nim sklep Pepco). 
Pierwszy dworzec kolejowy w Świebodzicach. Na placu przy 
ul. Strzegomskiej 20 możemy spotkać dziś ciekawy budynek 
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mieszkalny oraz opuszczone stare zabudowania gospodarcze 
(dawne magazyny), które powiązane są z budową i funkcjono-
waniem pierwszej stacji kolejowej w naszym mieście. Stacja ta 
jest obecnie uważana za jeden z najstarszych obiektów tego 
rodzaju na ziemiach polskich. Wybudowana została w 1843 r. 
(wraz z przyległymi do niej magazynami i placem załadunko-
wym do węgla) za sumę 104 tysięcy talarów. Jej budowa była 
ściśle związana z powstaniem drugiego na Śląsku połączenia 
kolejowego Wrocław–Świebodzice (pierwszym było połącze-
nie na trasie Wrocław–Oława, oddane do użytku w maju 1842 
r.). Obecnie budynek dworcowy znajduje się nieopodal placu 
opałowego przy ul. Strzegomskiej (wzdłuż biegu dawnej bocz-
nicy towarowej) i jest wykorzystywany jako budynek miesz-
kalny (długi na ok. 50 metrów, z wysuniętą fasadą przyozdo-
bioną tympanonem z otworem na okrągły zegar). Funkcjono-
wanie pierwszego dworca w Świebodzicach przypisuje się na 
lata 1843–1869. W roku 1869, po przedłużeniu linii do Wał-
brzycha (1853), rozpoczęto budowę nowego dworca (Plac 
Dworcowy), który wykorzystywany jest po dziś dzień. Jednak 
póki roboty budowlane przy stawianiu obecnej stacji były jesz-
cze niezakończone, część pociągów nadal odjeżdżała ze stare-
go przystanku. Kres wykorzystywania najstarszego dworca 
kolejowego w Świebodzicach nastał w końcu lat 60-tych XIX 
stulecia, natomiast z bocznicy towarowej korzystano tu jeszcze 
w początkach  lat 80-tych XX wieku. 
Budynek starej gazowni przy ul. Strzegomskiej 30. Został 
wzniesiony w 1865 r. za sumę 40 tysięcy talarów na potrzeby 
miejskiego gazownictwa (niem. Städtische Gaswerk). Po woj-
nie przedsiębiorstwo to, aż do 1948 r., wymieniane było w do-
kumentach pod niemiecką nazwą Ferngasbetriebe der Gascen-
trale Niederschlesien G.m.b.H., a następnie, mocą ustawy pań-
stwowej z kwietnia 1949 r., przeszło na własność Państwa i 
otrzymało nazwę Gazownia Miejska. Obecnie stanowi on sie-
dzibę Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach. 
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Dawne Zakłady Aparatury Precyzyjnej „Mera-Refa” prz y 
ul. Strzegomskiej 23-27. W połowie XIX stulecia świebodzic-
ki zegarmistrz Gustaw Becker założył tu niewielką fabrykę 
zegarów, która z czasem rozwinęła się w wielki koncern pro-
dukcyjny. W latach 70-tych XIX wieku koncern zegarowy 
Beckera posiadał na terenie naszego miasta już 5 dobrze wyse-
lekcjonowanych zakładów produkcyjnych, a jego główna sie-
dziba znajdowała się właśnie przy dzisiejszej ulicy Strzegom-
skiej (od 1899 r. Vereinigte Freiburger Uhrenfabriken).88 Tutaj 
również znajdowała się bardzo precyzyjna – jak na tamte czasy 
– szlifiernia szkła zegarowego. W czasach II wojny światowej, 
na terenie byłych zakładów Beckera, hitlerowcy ulokowali 
oddział niemieckiej spółki Kontaktwerke (oddział AZ 41 A 
Freiburg Schl.), gdzie m.in. produkowano zapalniki do bomb 
oraz części do samolotów i okrętów podwodnych. W lutym 
1945 r., władze zakładu, obawiając się szybkiego nadejścia 
frontu radzieckiego, zdemontowały wartościowe wyposażenie 
fabryki i wywiozły je w głąb Niemiec. Po wojnie, w wyniku 
połączenia w naszym mieście trzech zakładów o podobnym 
profilu produkcji, powstało tutaj  przedsiębiorstwo pod nazwą: 
Państwowa Fabryka Przekaźników i Specjalnych Aparatów 
Elektrycznych SAE (od 1947 r.), przemianowana w później-
szym czasie na Zakłady Aparatury Precyzyjnej „Mera-Refa”. 
W 1997 r. doszło do wyburzenia części zabytkowych budyn-
ków dawnego koncernu zegarowego G. Beckera przy ul. Strze-

                                                           
88 W latach 90-tych XIX w. na terenie Świebodzic istniało wiele zegaro-
wych spółek produkcyjnych. Cierpiały one jednak na niemożność znalezie-
nia kadry kierowniczej, brak środków finansowych na dalszy rozwój oraz 
dotkliwie odczuwały wpływ wzajemnej konkurencji. Dlatego przedsiębior-
cy i właściciele tych zakładów postanowili doprowadzić do fuzji wszystkich 
spółek i utworzenie jednej prężnej firmy, która gwarantowałaby pozyski-
wanie bez przeszkód kredytów na dalszy rozwój. W ten sposób powstało w 
1899 r. Vereinigte Freiburger Uhrenfabriken AG, czyli Spółka Akcyjna 
Śląskiego Przemysłu Zegarowego. 
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gomskiej. Obecnie w pozostałych obiektach fabrycznych usa-
dowiła się firma Schneider Electric Energy Poland.  
Nieistniejąca kamienica przy ul. Strzegomskiej 39. Od 1833 
r. mieściła się tu gospoda „Pod Złotym Krzyżem.” Po wojnie 
budynek służył jako obiekt mieszkalny, jednak ze względu na 
zły stan techniczny został rozebrany w 2009 r. 
Budynek przy ul. Wałbrzyskiej 1. Już od samego początku 
swojego istnienia pełnił on funkcje gastronomiczno-hotelarskie 
w naszym mieście. Po raz pierwszy wymieniony został w źró-
dłach historycznych pod 1835 r. Wówczas mieściła się w nim 
gospoda „Pod Czarnym Niedźwiedziem” (niem. Zum Schwa-
rzen Bär), odgrywająca również ważną rolę w życiu kultural-
nym tych okolic (odbywały się tu różne koncerty i spotkania 
towarzyskie). Z zachowanych przekazów wynika, że w 1840 r., 
podczas przejazdu przez te okolice, w gospodzie tej zatrzymał 
się car Mikołaj I Romanow (w celu zmiany koni), a rok później 
król pruski Fryderyk Wilhelm IV wraz ze swoją małżonką Elż-
bietą Ludwiką z rodu Wittelsbach. Na planie miasta z 1926 r. 
na miejscu dawnej gospody widnieje już hotel o nazwie: zum 
Bär, świadczy to o tym, że w okresie przedwojennym istnieją-
cy tu budynek był niejednokrotnie rozbudowywany i przebu-
dowywany. Po wojnie obiekt ten nadal był wykorzystywany na 
potrzeby gastronomiczne w naszym mieście. Między innym 
istniał tu niegdyś Bar Popularny, a obecnie znajduje się Bar 
Smakosz. Na przełomie 2014/2015 budynek ten przeszedł grun-
towną renowację.89 
   Warto tutaj wspomnieć, że w pierwszych miesiącach po wy-
zwoleniu Świebodzic (1945 r.), w budynku tym utworzono 
komórkę PPR (Polskiej Partii Robotniczej), której przewodni-
czącym został Bronisław Mędrych. 

                                                           
89 Podczas prac remontowych odkryto wówczas bardzo ciekawą tablicę 
kamienną z napisem w języku niemieckim: Erbauet J.C. Hanke 1837.  In-
skrypcja ta potwierdza, że obiekt ten ukończony został w 1837 r. i należał 
do Karla Hankego, właściciela gospody „Pod Czarnym Niedźwiedziem”. 
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Zabudowa Placu Jana Pawła II. Plac ten jest uważany za 
jedną z najstarszych części Świebodzic o bardzo ciekawej hi-
storii. Już w czasach średniowiecza był on miejscem podzielo-
nym o dość zwartej zabudowie. Przez jego środek przebiegał 
wówczas system obwarowań miejskich. Tutaj też znajdowała 
się jedna z trzech bram prowadzących do miasta – tzw. Brama 
Świdnicka. Po wewnętrznej stronie murów obronnych znajdo-
wał się teren zabudowany, podlegający zapewne jurysdykcji 
tutejszego zamku położonego nieopodal. Z kolei po zewnętrz-
nej stronie obwarowań usytuowane było tzw. przedmieście 
dolne (zwane też świdnickim), gdzie znajdowały się budynki 
gospodarcze i mieszkalne. W noc sylwestrową 1736 r. na 
przedmieściu tym wybuchł groźny pożar, który strawił znaczną  
część znajdujących się tu zabudowań. Spaliło się wtedy 6 do-
mów i 11 stodół należących do miejscowego cechu nożowni-
ków. Domy te nie zostały już odbudowane. Na miejscu pogo-
rzeliska dawni mieszkańcy Świebodzic postanowili założyć 
ogrody, a nieco później – około 1745 r. – wybudowano tu jed-
ną z najstarszych gospód w Świebodzicach – nieistniejący już 
zajazd Pod Czerwonym Krzyżem.90 W połowie XIX wieku do-
szło do kolejnych przeobrażeń obecnego Placu Jana Pawła II. 
Zdecydowano się wówczas wyburzyć część istniejących tu 
jeszcze obwarowań miejskich wraz z Bramą Świdnicką i reszt-
kami podmiejskiej zabudowy oraz wybudować w sąsiedztwie 
placu okazały „Dom Ludowy”. Stworzona w ten sposób wolna 
przestrzeń zyskała nowe miano – tzw. Neumarkt (Nowy Ry-
nek), na którym w 1893 r. postawiono okazały Pomnik Zwy-
cięstwa91 – symbol rzeźby modernistycznej w Świebodzicach. 
Pod koniec XIX stulecia plac zyskał kolejną nazwę: Hinden-
burgplatz (Plac Hindenburga). Po zakończeniu działań wojen-
nych w 1945 r. miejsce to było jeszcze kilkakrotnie moderni-

                                                           
90 W późniejszym czasie znany jako gospoda Pod Złotym Słońcem. 
91 Pomnik ten wybudowano ku chwale poległych żołnierzy niemieckich w 
wojnach z lat 1864-1871. 
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zowane i przebudowywane (m.in. w 1976,  197992 oraz 1991 
r.). Zmieniała się także jego nazwa. Najpierw był to Plac 22-go 
Lipca, potem Plac Legionów Polskich, aż wreszcie w 2005 r. 
został on przemianowany na Plac Jana Pawła II. Tutaj też, w 
tym samym roku, postawiono pomnik naszego wielkiego roda-
ka (papieża Polaka).93 
   Kamienice znajdujące się w obrębie placu zostały wybudo-
wane w okresie od końca XVIII do początków XX stulecia. 
Wyróżnia się tu przede wszystkim dom mieszkalny pod nr 1 z 
1891 r., kamienica nr 2 z początków XX w. (dawny bank ko-
mandytowy), nr 3 z połowy XIX w., nr 5 i 6 z 2 połowy XIX 
w. (przebudowane w początkach XX stulecia), oraz domy przy 
posesji 7 oraz 8 datowane na przełom XVIII i XIX wieku. 
Szczególne znaczenie mają tutaj kamienice pod nr 9,10,11. 
Pomimo, iż zostały one wybudowane w XIX wieku, to jednak 
jako jedyne zachowały one w sobie relikty starszej zabudowy. 
Powstały prawdopodobnie na miejscu średniowiecznego zam-
ku, który istniał tu od XIII stulecia. Dlatego też domy te nazy-
wane są dzisiaj reliktami dawnego założenia zamkowego.94   
Kamienica przy ul. Mickiewicza 2. Wzniesiona w 1903 r. 
Pierwotnie mieściła się w niej apteka (na parterze) oraz miesz-
kanie właściciela apteki (pierwsze piętro i poddasze). Obecnie 
budynek ten spełnia funkcje mieszkalne. Godne uwagi są tutaj 
motywy dekoracyjne widoczne na elewacji kamienicy: Wąż 
Eskulapa i głowa greckiego boga sztuki lekarskiej - Asklepiosa 
(jako symbole farmacji i medycyny) oraz sentencja łacińska: 
natura sanat, medicus curat (lekarz leczy, natura uzdrawia). 

                                                           
92 W 1979 r., na uroczystość obchodów 700-lecia Świebodzic, wzniesiono 
tu monumentalny pomnik „Bojowników o Wolność i Demokrację”, którego 
autorką była rzeźbiarka Maria Bor. Pomnik ten istniał tu do lipca 1991 r. 
93 Wcześniej, na jego miejscu (od 2000 r.) znajdował się pomnik poświęco-
ny Janowi Mikuliczowi-Radeckiemu (1850-1905), światowej sławy chirur-
gowi, który ostatnie lata swojego życia związał z naszym miastem. 
94 Relikty dawnego założenia zamkowego [w: Świebodzice – dzieje miasta, 
nr 3 (196) z 2014 r.]. 
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Budynek nr 4 przy ul. Mickiewicza. Wzniesiony około 1870 
r. zaliczany był niegdyś do budynków gospodarczych wcho-
dzących w skład zespołu pałacowego „Hugo Schloss” (obecnie 
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci). Tutaj znajdowała się 
powozownia, służąca do przechowywania pojazdów zaprzę-
gowych (karoc, dyliżansów, karet), należących do ówczesnych 
właścicieli pałacu – rodziny Seidlów.    
Budynek nr 6 przy ul. Mickiewicza. Wybudowany w latach 
1790-1800, przebudowany natomiast został około 1870 r. Był 
to obiekt mieszkalno-gospodarczy, w którym mieszkała służba 
zatrudniona przy obsłudze miejscowego pałacu „Hugo 
Schloss” oraz jego otoczenia (ogrodów, stawów i parku). 
Obecnie obiekt ten nadal spełnia funkcje mieszkalne. 
Zabudowania dawnego browaru przy ul. Browarowej. Za-
kład ten wybudowany został w 1865 r. przez Roberta Seidla – 
jednego z bardziej wpływowych osób w Świebodzicach, który 
poza miejscowym browarem posiadał także kilka innych nieru-
chomości w naszym mieście.95 W ciągu swojej ponad 140-
letniej działalności, fabryka ta przechodziła różne koleje losu. 
Wielokrotnie zmieniała ona również swoich właścicieli. Do 
końca XIX wieku jej jedynym posiadaczem była rodzina Sei-
delów, która w 1898 r. postanowiła sprzedać zakład trzem 
wspólnikom: Barthelowi, Markusowi i Rockelowi, którzy za-
rządzali tutejszym przedsiębiorstwem przez kolejnych 10 lat. 
W 1908 r. zawiązała się nowa spółka: Stadbrauerei Freiburg 
Rob. Seidel, Inh. Barthel & Rockel, która działała pod tą nazwą 
do 1922 r. Następnie doszło do połączenia kilku warzelni piwa 
w naszym mieście, które przyjęły wspólną nazwę: Verinigte 
Freiburger Brauereien GmbH (Zjednoczenie Świebodzickich 
Browarów Sp. z o.o.)  Na lata 20-te i 30-te ubiegłego wieku 
przypada jeden z najlepszych okresów w historii funkcjonowa-
nia tutejszej fabryki piwa, która zaliczała się wówczas do grona 

                                                           
95 Własnością rodziny Seidlów był m.in. położony w sąsiedztwie browaru 
zespół pałacowy Hugoschloss. 
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największych tego typu przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku.96 
W 1935 r. tutejszy browar stał się fili ą namysłowskiej kompa-
nii piwowarskiej: Brauerei A. Haselbach, Abt. Freiburg (ZBv. 
Namslau), a następnie samodzielnym zakładem pod nazwą: 
Brauerei Haselbach Freiburg GmbH. Po zakończeniu działań 
wojennych browar był użytkowany przez wojska radzieckie 
(do 1948 r.), a następnie (od 1951 r.) należał do Wałbrzyskich 
Zakładów Piwowarsko-Słodowniczych, które w 1975 r. zostały 
przejęte przez Wrocławskie Zakłady Piwowarskie (od 1996 
Browary Dolnośląskie Piast S.A.). W latach 1999-2003 w 
świebodzickim zakładzie rozlewano piwo o dosyć znanej mar-
ce: „Książ”, zaś w 2003 r. tutejszy browar zakończył swój ży-
wot. Duńska firma „Carlsberg”, która stała się właścicielem 
przedsiębiorstwa zastrzegła, że nie może na terenie zakładu 
funkcjonować ani browar, ani rozlewnia, ani też żadna hur-
townia piwa. W marcu zostały wywiezione wszystkie urządze-
nia, które zmieściły się na pięciu rosyjskich tirach. Jedno urzą-
dzenie sprzedano do Wietnamu, jedno do Kaliningradu, a pod 
koniec 2004 r. sprzedano budynki zakładowe. Tak skończyła się 
bogata historia tego zakładu.97    
Budynek obecnego LO przy ul. M. Curie-Skłodowskiej. W 
maju 1902 r. zapadła decyzja o budowie przytułku dla młodych 
kobiet w Świebodzicach. Obiekt ten postanowiono ulokować 
na południowych obrzeżach miasta (obecna ulica Marii Curie-
Skłodowskiej). Koszt przedsięwzięcia oszacowano wówczas na 
110 tysięcy marek. Budynek oddano uroczyście do użytku już 
w sierpniu 1903 r. Schronienie znalazły w nim głównie samot-

                                                           
96 Warto tutaj wspomnieć, że pod koniec XIX stulecia w świebodzickim 
browarze odbywał praktyki zawodowe Oswald Meissner (1863-1912), wy-
wodzący się z rodziny wybitnych dolnośląskich piwowarów. Meissnerowie 
byli na przełomie XIX i XX wieku  właścicielami kilku browarów na tere-
nie Dolnego Śląska (m.in. w Prószkowie k./ Opola, w Leśnicy pod Wrocła-
wiem czy też w Jaworze). 
97 A. Rubnikowicz, M. Palichleb, J. Palichleb: Kronika Miasta Świebodzice 
1220-2010, Świebodzice 2010, s. 181-182. 
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ne kobiety (bez zawodu i domu), znajdujące się w trudnej sytu-
acji życiowej (placówka ta nosiła wtenczas niemiecką nazwę: 
Madchenheim). Organizowano dla nich tutaj różne kursy (pisa-
nia, czytania, szycia, prania czy gotowania), dzięki którym 
mogły w późniejszym czasie podjąć zajęcia zarobkowe. Zad-
bano również o ich katechizację i sprawy duchowe, zatrudnia-
jąc do tego miejscowego pastora Treutlera. Po wojnie – w 1951 
r. – w budynku tym postanowiono utworzyć placówkę oświa-
tową, której pełna nazwa brzmiała: Szkoła Podstawowa i Li-
ceum Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.98Szkoła ta stała się nie-
bawem zalążkiem istniejącego tu do dziś Liceum Ogólno-
kształcącego. W latach 1971-1973 obiekt oraz jego najbliższe 
otoczenie poddano gruntownej przebudowie i modernizacji 
(m.in. wyremontowano wnętrza szkoły, rozbudowano salę 
gimnastyczną oraz przebudowano budynek mieszkalny na ga-
binety zajęć technicznych i chemicznych). Przebudowa ta mia-
ła głównie na celu przystosowanie obiektu do coraz bardziej 
rosnącego zapotrzebowania edukacyjnego wśród młodych 
mieszkańców naszego miasta i jego najbliższych okolic.  
Budynek dawnego Domu Ludowego przy ul. Wałbrzyskiej. 
Na jego miejscu znajdował się niegdyś zajazd Pod Czerwonym 
Krzyżem (wybudowany przed 1745 r.), który funkcjonował 
tutaj do połowy XIX wieku. Około 1850 r. mieszkańcy Świe-
bodzic zdecydowali się wybudować na jego miejscu okazały 
Dom Ludowy (niem. Gesellschafs Haus),99 który utrzymany 
był w stylu łuków okrągłych (Rundbogenstil) z charaktery-
stycznym motywem meandra we fryzie wieńczącym.100 Przez 
następne dziesięciolecia obiekt ten pełnił ważną rolę w życiu 
kulturalnym i społecznym świebodziczan. Odbywały się tutaj 
                                                           
98 Placówka ta była kontynuacją wcześniejszej szkoły, powstałej w Świebo-
dzicach w 1947 r. przy ul. Wolności 23, która istniała tutaj aż do 1950 r. 
(tzw. Szkoła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci). 
99 Patrz też: Zabudowa Placu Jana Pawła II. 
100 Świebodzice, zarys monografii miasta, pod redakcją K. Matwijowskiego, 
Wrocław-Świebodzice 2001, s. 197. 
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różnego rodzaju imprezy i przedstawienia rozrywkowe. Tutaj 
też, na początku XX stulecia, otwarto teatr (National Theater), 
który służył mieszkańcom miasta aż do wybuchu II wojny 
światowej. Po zakończeniu wojny w budynku tym nadal wy-
stawiano sztuki teatralne (aż do początku lat 50-tych XX w.). 
Potem przekształcony został na sale klasowe dla potrzeb SP nr 
2. Tragicznym momentem w historii obiektu okazały się lata 
90-te XX w., kiedy to w wyniku zaprószenia ognia spłonęło 
górne piętro. Dopiero w 2013 r. zdecydowano się odrestauro-
wać zniszczoną w wyniku pożaru część budynku. 
Nieistniejący Zajazd „Pod Złotą Kotwicą” (róg ul. Wał-
brzyskiej i Mickiewicza). Pierwsze wzmianki na temat daw-
nego zajazdu „Pod Złotą Kotwicą” (niem. Gasthof zum Golde-
nen Anker) pochodzą z początku XX stulecia (1906 r.). Należał 
on wówczas do niejakiego Adolfa Voglera. Obiekt ten pełnił 
dosyć istotną rolę w życiu towarzyskim dawnych świebodzi-
czan. Dzięki dużej i dobrze wyposażonej sali koncertowej, któ-
ra przylegała do hotelu (dawne kino „Wolność”), był on jed-
nym z ulubionych miejsc w naszym mieście, gdzie odbywały 
się spotkania i zjazdy klubów towarzyskich, absolwentów 
miejscowych szkół czy też działaczy sportowych. Nie inaczej 
było w czasach narodowego socjalizmu w Niemczech (lata 20-
te i 30-te XX w.), kiedy to po dojściu nazistów do władzy, ho-
tel stał się miejscem faszystowskich wieców i zjazdów. 
   W 1927 r.  – jak podaje monografia miasta - w sali restaura-
cji „Złota Kotwica” w Świebodzicach odbyło się zebranie 
miejscowych nazistów. Przemawiał podczas tego zgromadzenia 
specjalnie przybyły na tą okazję z Wrocławia gauleiter 
Bruckner. Wzywał klasę robotniczą do przeciwstawienia się 
kapitalistom, twierdził przy tym, że idą nowe czasy. Zebranie to 
było jednym z pierwszych popisów świebodzickich neonazi-
stów. 
  30 VIII 1930 r. na spotkania w Świebodzicach, w salach hote-
li „Złota Kotwica” i „Wiedeń”, przybyli dr Frank z Mona-
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chium, który bronił nazistów w Świdnicy oraz poseł bawarski 
Denser. Poseł wygłosił odczyt na temat: „Tu jest twoja żelazna 
miotła! Hitler wskazuje wam drogę” („Hier Dein eisener Be-
sen! Hitler zeigt Euch den Weg”). 3 i 4 XI 1931 r., tj. w sobotę 
i niedzielę, odbył się w Świebodzicach zjazd nazistów pod na-
zwą „Deutsche Tag”. Zebrały się tysiące członków NSDAP z 
różnych miejscowości Śląska, którzy demonstrowali tu siłę or-
ganizacji i jej program. Tak, jak rok przedtem, sal swych uży-
czyły dwie restauracje: „Golden Anker” i „Stadt Vien”. Przez 
miasto przeszedł pochód z pochodniami, a w Rynku i na sta-
dionie odbyły się manifestacje.101 
    Kres istnienia dawnego zajazdu „Pod Złotą Kotwicą” nastał 
pod koniec lat 40-tych XX stulecia, kiedy to podupadły i 
opuszczony budynek postanowiono rozebrać. 
   Inny los spotkał natomiast „salę koncertową”, w której w 
1953 r. reaktywowano kino „Wolność”.102 W pierwotnej for-
mie istniało ono tu do połowy lat 60-tych. W latach 1965-1970 
zdecydowano się je przebudować i zmodernizować na tzw. 
kino I kategorii. Kino istniało w naszym mieście do lipca 2011 
r., a następnie zostało wyburzone. Na jego miejscu w najbliż-
szej przyszłości ma zostać wybudowany obiekt usługowo-
mieszkalny.  
Budynek przy ul. Wałbrzyskiej 7a. Został wybudowany w 
1839 r. przez niejakiego Eberta, który postanowił otworzyć w 
nim zajazd o nazwie: Następca Tronu Pruskiego (niem. 
Kronprinzen Prussen). W latach 30-tych XX stulecia zajazd 
ten należał do Artura Fuchsa, który m.in. organizował w nim 
kursy tańca dla młodzieży. Tutaj też bardzo często spotykali się 
świebodziccy rzemieślnicy (piekarze, stolarze, krawcowie, 
                                                           
101 Świebodzice, zarys monografii miasta, pod redakcją K. Matwijowskiego, 
Wrocław-Świebodzice 2001, s. 160. 
102 Pierwsze kino w powojennych Świebodzicach (również o nazwie „Wol-
ność”) utworzono już w 1945 r. w Rynku. Jednak ze względu na zły stan 
techniczny budynku, w którym się znajdowało i jego częściowe zawalenie 
się (w 1950 r.), władze miasta zmuszone zostały do zamknięcia placówki.  
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kowale) albowiem w gospodzie tej znajdowały się ich lokale 
cechowe. W 1989 r. usadowił się tu zarząd świebodzickiej fir-
my „Merateh” S.A., zajmującej się sprzedażą sprzętu elektro-
nicznego i AGD.  Obecnie w budynku tym mieszczą się biura 
kilku  lokalnych firm. 
Kamienica przy ul. Wałbrzyskiej 10. Wybudowana została w 
2 połowie XIX wieku. Początkowo znajdował się w niej okaza-
ły hotel i zajazd: zum Stadt Breslau. W dzisiejszych czasach 
służy ona jako obiekt mieszkalny. 
Kamienica przy ul. Wałbrzyskiej 16. Wzniesiona w począt-
kach XX stulecia. Od 1945 r. istniał w niej niewielki zakład 
produkcyjny, gdzie wytwarzano płaszcze gumowe. Obecnie 
znajdują się tu lokale mieszkalne. 
Budynek przy ul. Wałbrzyskiej 18-20. Obiekt ten (wzniesio-
ny w 2 połowie XIX w.) od samego początku swojego istnienia 
związany był z przemysłem zegarowym w naszym mieście. 
Początkowo mieściła się w nim jedna z pięciu fabryk koncernu 
zegarowego Gustava Beckera.103 Potem - w 1881 r. – uloko-
wano tu także Fabrykę Zegarów Concordia, założoną przez 
Heinricha Schrötera, która w 1899 r weszła w skład „Spółki 
Akcyjnej Śląskiego Przemysłu Zegarów”.104 Po wojnie -  w 
1945 r. – założono tutaj Fabrykę Mebli i Krzyży, która dwa 
lata później połączyła się z Dolnośląską Fabryką Zegarów. 
Następnie (od 1952 r.) znajdował się tu jeden z oddziałów za-
                                                           
103 Statystyki podają, że już w 1873 r. w Świebodzicach znajdowało się 5 
dobrze wyselekcjonowanych fabryk, należących do koncernu Gustava Bec-
kera. Mianowicie były to budynki fabryczne przy dzisiejszej ulicy Wałbrzy-
skiej (nr 18-20 oraz 33 i 38), przy ul. Strzegomskiej (nr 23-27), Granicznej 
(nr 4) oraz na Placu Dworcowym (nr 2) i ul. Kolejowej (nr 34). 
104 W 1899 r., doszło do połączenia wszystkich fabryk G. Beckera z innymi 
wytwórniami zegarów w Świebodzicach, takimi jak: Ender & Co (założona 
w 1865 r.), Germania (zał. 1871 r.), A. Willmann & Co (1872), Concordia 
(1881), Kapper & Co (1882), Sabath (1873), Borrusia (1888) oraz Carl 
Bohm (1895). Powstała dzięki temu Spółka Akcyjna Śląskiego Przemysłu 
Zegarowego (niem. „Vereinigte Uhrenfabriken Aktiengesellschaft, vormals 
Gustav Becker“ - Vereinigte Freiburger Uhrenfabrik A.G.) 
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kładów ZZSD „Predom-Termet” w Świebodzicach. W latach 
90-tych XX wieku swoją główną siedzibę miało tu przedsię-
biorstwo „Termopol”, zajmujące się techniką grzewczą. Dzisiaj 
natomiast obiekt wykorzystywany jest przez kilka firm z bran-
ży handlowej i produkcyjnej.  
Dawna Fabryka Zgarów Sölch und Jäckel (ul. Wałbrzyska 
31). Była to kolejna fabryka w naszym mieście, w której przed 
ostatnią wojną montowano zegary. Powstała w 1871 r. i przez 
dłuższy okres swojego funkcjonowania współpracowała ze 
słynnym koncernem zegarowym Gustawa Beckera. Początko-
wo była to firma typowo stolarska, w której produkowano obu-
dowy i skrzynie do zegarów. Później zdecydowano się w niej 
montować również całe zegary. W 1928 r. zakład usamodziel-
nił się i ograniczył swoją działalność do montażu czasomierzy i 
produkcji prostych detali zegarowych. Wtedy też, w latach 30-
tych XX w., właścicielem fabryki był znany niemiecki zegar-
mistrz - Fritz Junghans. który postanowił jednak ograniczać 
stopniowo produkcję zegarów w naszym mieście, demontując 
park maszynowy i przenosząc go wraz z fachowcami do miej-
scowości Schramberg w płd. Niemczech. Po wybuchu II wojny 
światowej fabryka stała się jednym z pierwszych zakładów na 
terenie naszego miasta, którego produkcja podporządkowana 
została ogólnym planom produkcyjnym III Rzeszy. Już w 1941 
r. hitlerowcy przerobili ją na własne potrzeby i zaczęli produ-
kować w niej części dla przemysłu lotniczego. Produkcja czę-
ści do samolotów trwała tu nieprzerwanie do początku 1945 r., 
kiedy to na wieść o zbliżającym się froncie do granic Dolnego 
Śląska, zarządzono ewakuację fabryki. Zdemontowano wten-
czas cały zespół maszyn i urządzeń produkcyjnych i wywie-
ziono je do miejscowości Jabloniec nad Nysą (obecnie nie-
wielkie miasto w Czechach, ok. 120 km na płd.-zach. od Świe-
bodzic), a nieco później przetransportowano dalej –  w głąb 
Niemiec, gdzie słuch o nich zaginął.  
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   Po zakończeniu działań wojennych w tutejszych pomiesz-
czeniach fabryki postanowiono kontynuować produkcję zega-
rów (do 1952 r.), po czym całą dokumentację techniczną i park 
maszynowy przekazano do Torunia (do firmy Metron).105 
Obecnie w dawnych zabudowaniach fabryki Sölch und Jäckel 
znajdują się lokale mieszkalne. 
Zabytkowe zabudowania gospodarcze przy ul. Wałbrzy-
skiej 33 i 38. Jest to zespół kolejnych obiektów przemysło-
wych, które w XIX stuleciu wchodziły w skład koncernu zega-
rowego Gustava Beckera. Posesję o numerze 33 stanowią trzy, 
pierwotnie odrębne budynki. pochodzące z różnych okresów: 
koniec XIX w. i lata 20-te XX wieku. Dwa z nich wybudowane z 
przeznaczeniem na obiekty przemysłowe, jeden najprawdopo-
dobniej biurowy. Obecnie wnętrza przebudowane, bezstylowe. 
Na tyłach posesji znajdują się dodatkowe obiekty przemysłowe, 
wybudowane współcześnie lub całkowicie przebudowane z ist-
niejących tu wcześniej budynków o podobnym przeznaczeniu 
(...) Posesja 38 – ta część dawnych zakładów zajmuje duży te-
ren usytuowany w zachodniej pierzei ul. Wałbrzyskiej. Na jej 
terenie znajduje się wiele budynków o przeznaczeniu produk-
cyjnym. Wybudowane pod koniec XIX wieku i w latach 20-tych 
XX wieku oraz obiekty wybudowane w późniejszym okresie, po 
II wojnie światowej oraz willa wybudowana w latach 30-tych 
XX stulecia.106 
Kamienica przy ul. Wałbrzyskiej 40.  Będąc na ulicy Wał-
brzyskiej warto zwrócić także uwagę na dom nr 40, który sta-
nowił niegdyś własność Związku (Bractwa) Strzeleckiego w 
Świebodzicach (niem. Schutzenhaus). Wybudowany został w 
latach 70-tych XIX w. Na początku XX stulecia (w 1904 r.) 
dobudowano do niego salę taneczną (obecnie sala Metalowiec). 
Nieopodal siedziby Bractwa znajdowała się także strzelnica, a 

                                                           
105 Obecnie Metron Clock Fabryka Zegarów Sp. z o.o., która dzisiaj jest 
jedynym producentem klasycznych mechanizmów zegarowych w Polsce. 
106 Studium historyczno-urbanistyczne miasta Świebodzice, Wrocław 1991 r. 
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nieco później założono tu także ogród (po prawej stronie drogi 
do Wałbrzycha), w którym w 1899 r. uroczyście odsłonięto 
pomnik Edwarda Kramsta (1810-1875), wielkiego przemy-
słowca rodem ze Świebodzic i fundatora kilku budynków uży-
teczności publicznej w naszym mieście.  
Pozostałości po dawnej cegielni przy ul. Wałbrzyskiej. Naj-
starsze zapiski na temat istnienia tego rodzaju obiektu w Świe-
bodzicach pochodzą już z 1 połowy XVIII w. Z 1736 r. mamy 
informacje, że miasto odkupiło od miejscowego mistrza murar-
skiego cegielnię i powierzyło zarząd nad nią ówczesnemu 
burmistrzowi Ernestowi Joachimowi Kretschmerowi. O dużym 
znaczeniu cegielni w historii naszego miasta może świadczyć 
fakt, że dzięki wzmożonej produkcji materiału budowlanego, 
bardzo szybko doszło do odbudowy Świebodzic po wielkim 
pożarze miasta z 1774 r. W XIX stuleciu miejska cegielnia 
obok browaru, przędzalni, foluszu, młyna, gorzelni i palarni 
wapna, zaliczała się do największych i najważniejszych manu-
faktur produkcyjnych w Świebodzicach. W 1830 r. posiadała 
ona już dwa nowoczesne piece opalane węglem lub koksem, 
które służyły do produkcji cegieł. Podobnie było po zakończe-
niu wojny w 1945 r., kiedy to tutejszą cegielnię – jako kluczo-
wy zakład dla lokalnej gospodarki - postanowiono uruchomić 
w pierwszym rzędzie. Nosiła ona wówczas nazwę:  Ziegelwerk 
Freiburg G.m.b.H. W połowie lat 60-tych XX w. cegielnia w 
Świebodzicach zaliczała się do największych tego rodzaju 
przedsiębiorstw w powiecie świdnickim. W 1966 r., po wy-
czerpaniu się lokalnych zasobów złóż gliny, postanowiono 
rozpocząć w niej produkcję cegły termalitowej (tzw. termolit-
ki), która produkowana była z ziemi okrzemkowej, a używano 
ją do izolacji pieców i kotłów. Dzięki wdrożeniu nowej pro-
dukcji, zakład nadal rozwijał się, stając się pod koniec lat 70-
tych XX wieku jedynym w Polsce producentem termalitów 
(materiałów stosowanych przy budowie pieców hutniczych). 
W tym też czasie miejscowe przedsiębiorstwo wchodziło w 
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skład Wrocławskich Zakładów Ceramiki Budowlanej „Terma-
lity”. Kres istnienia cegielni w Świebodzicach przyniosły prze-
obrażenia lat 90-tych XX wieku. Zakład zdecydowano się za-
mknąć, a następnie wyburzyć. Z czasem na jego miejscu wy-
budowano obiekt handlowy – market „Plus” (obecnie jest to 
„Biedronka”). Dzisiaj jedyną pamiątką po dawnej cegielni w 
Świebodzicach jest budynek mieszkalny przy ul. Wałbrzyskiej 
37, który niegdyś wchodził w skład nieźle prosperującego 
przedsiębiorstwa ceglanego w naszym mieście. 
Domki typu szwajcarskiego przy ul. Wałbrzyskiej. Przy 
bramie wjazdowej na teren Książańskiego Parku Krajobrazo-
wego usytuowane są dwa domki typu szwajcarskiego, które 
wybudowane zostały w 1790 r. Dawnej zamieszkiwane były 
przez odźwiernego pobliskiej bramy i ogrodnika z Książa. 
Warta uwagi jest tu także sama brama (nazywana również 
Bramą Lwów), wzniesiona w stylu późnego baroku (koniec 
XVIII w.). Jej projektantem był pochodzący z Hesji artysta – 
Christian Wilhelm Tischbein (1751-1824), który przez wiele 
lat pracował w roli malarza i architekta na dworze rodziny 
Hochbergów. Brama zwieńczona jest dwoma kamiennymi fi-
gurami lwów, które mają nawiązywać swoją symboliką do 
herbu Hochbergów, właścicieli pobliskiego zamku Książ. W 
2013 r. brama poddana została gruntownej renowacji. Dzięki 
temu przywrócono jej dawny blask i urok. 
Przepompownia wody przy drodze nr 35. Powstanie tego 
obiektu wiąże się z budową pierwszej sieci wodociągowej w 
naszym mieście, która była prowadzona na terenie Świebodzic 
w latach 90-tych XIX stulecia. Wówczas to – w 1898 r. – przy 
drodze prowadzącej w kierunku Wałbrzycha zdecydowano się 
wznieść charakterystyczny budynek, w którym utworzono 
przepompownię wody o zdolności produkcyjnej wynoszącej 
500 m3 na dobę. Obecnie jest to niewielki ceglany budynek, z 
wyróżniającym się motywem herbowym naszego miasta i wid-
niejącą na nim datą „1898”. 
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Zakład wodociągowy (stacja pomp) przy ul. Sportowej 5. 
Wzniesiony w 1898 r. na potrzeby sieci wodociągowej w 
Świebodzicach.  Obok niego powstał również zbiornik wyrów-
nawczy do magazynowania wody uzdatnionej. W kolejnych 
latach obiekt ten był rozbudowywany i modernizowany (m.in. 
od 1900 do 1910 oraz w okresie 1950-1954). Dzięki temu zde-
cydowanie wzrosła wydajność produkcyjna wody w naszym 
mieście. Od 1998 r. - po ostatniej modernizacji stacji – jest ona 
eksploatowana awaryjnie na wypadek braku zasilania energe-
tycznego lub awarii rurociągów przesyłowych wody.  
Willa Mikulicza przy ul. Sikorskiego 43. Jest to okazały, 
trzykondygnacyjny budynek, który przed laty należał do świa-
towej sławy chirurga polskiego Jana Mikulicza–Radeckiego 
(stąd nazwa obiektu). Został wzniesiony w początkach lat 90-
tych XIX w., jako założenie murowane, nawiązujące do neogo-
tyckiej architektury angielskiej. Początkowo pełnił on rolę 
również kliniki położniczej. Do budynku, od strony północnej, 
przylega niewielki obiekt mieszkalny, który pierwotnie (od lat 
30-tych XX w.) służył jako stajnia. Dom, który stanowił miej-
sce letniego wypoczynku dla Jana Mikulicza-Radeckiego oraz 
jego rodziny, stał się jego własnością w 1895 r. (od 1890 r. 
polski uczony był profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego). 
W rękach rodziny Mikuliczów obiekt pozostawał do 1928 r. 
Podczas ostatniej wojny pałac został częściowo zniszczony, a 
po jej zakończeniu służył jako dom mieszkalny. Dawniej koło 
willi Mikulicza rozciągał się zabytkowy park, z którego do 
dnia dzisiejszego pozostał nieznaczny fragment. 
Zespół dawnego młyna „Conrad” przy ul. Ofiar Oświęcim-
skich. Zaliczany był niegdyś do najokazalszych i największych 
tego typu przedsiębiorstw funkcjonujących w okolicach nasze-
go miasta. Został wybudowany około połowy XIX stulecia w 
stylu neogotyckim. Jego właścicielem był Carl August Conrad, 
przedstawiciel dosyć wpływowej i majętnej rodziny zamiesz-
kującej wówczas Pełcznicę, do której należał także inny młyn 
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mieszczący się przy ulicy Młynarskiej. Dzięki szybkiemu roz-
wojowi i dobrej koniunkturze, interes rodziny Conrad rozwijał 
się, co pozwoliło na kolejne inwestycje na terenie Pełcznicy. 
Między innymi w 1890 r. właściciel młyna wybudował sobie 
nieopodal okazałą will ę (dzisiejsza kamienica przy ul. Ofiar 
Oświęcimskich 11), a w 1934 r. wzniósł w najbliższym są-
siedztwie młyna wysoki na 32 metry silos (elewator) zbożowy, 
który w niedługim czasie stał się jedną z największych atrakcji 
turystycznych tych okolic. Po wojnie w zabudowaniach daw-
nego młyna „Conrad” nadal mielono zboże. Tak było bynajm-
niej do 1958 r., kiedy to w wyniku groźnego pożaru doszło do 
poważnego zniszczenia zabytkowych zabudowań młyna. Do-
piero w rok od tego tragicznego momentu został on ponownie 
odbudowany, a jego nowym właścicielem stała się firma „El-
met” z Wrocławia, która postanowiła otworzyć w nim hurtow-
nię artykułów metalowych.    
Kamienica przy ul. Ofiar Oświęcimskich 29. Wybudowana 
została w 2 połowie XIX wieku. Przed wojną znajdowała się w 
niej gospoda Pod Niemieckim Cesarzem (niem. Gasthof zum 
deutschen Kaiser). Obecnie jest to wielorodzinny budynek 
mieszkalny. 
Zabudowania „Górnego Młyna” przy ul. Ofiar O święcim-
skich 52. Kompleks ten składa się z trzech budynków (dom 
mieszkalny, budynek gospodarczy oraz dom mieszkalny z 
przybudówką), o którym najwcześniejsze informacje pochodzą 
z 1795 r. Od dłuższego czasu pozostaje jednak niezagospoda-
rowany i popada powoli w stan ruiny.   
Budynek SP nr 4 przy ul. Ofiar Oświęcimskich 58. Od 1892 
r. mieściła się w nim szkoła ewangelicka. W okresie ostatniej 
wojny budynek został częściowo zniszczony, zaś od września 
1946 r. ma w nim swoją siedzibę Szkoła Podstawowa nr 4.  
Dawne zabudowania Zimnego Dworu. W północnej części 
Pełcznicy, na niewielkim wzniesieniu, istniały niegdyś okazałe 
zabudowania jednego z najstarszych folwarków w okolicach 
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naszego miasta, który potocznie nazywany był Zimnym Dwo-
rem (niem. Kaltvorwerk). Po raz pierwszy wymieniony został 
w źródłach historycznych pod 1540 r. jako posiadłość czyn-
szowa należąca do pobliskiego zamku Książ. Przez wiele dzie-
sięcioleci folwark ten pomnażał dochody jego właścicieli – 
Hochbergów z Książa, którzy sprawowali nad nim pieczę aż do 
XIX stulecia. Kompleks ten, wraz z przyległym stawem, 
wzmiankowany był także w 1783 r. na tzw. „Mapie pełcznic-
kich lasów” (Carte vo’m Polsnitzer Forst), wykonanej przez 
mierniczego G.G. Maÿnhardta. Składał się on wówczas z 
trzech budynków gospodarczych rozlokowanych wokół wy-
dłużonego w kierunku północ-południe dziedzińca folwarczne-
go. Prawdopodobnie w 1 połowie XIX wieku główny budynek 
kompleksu (usytuowany od strony zachodniej) został przebu-
dowany, zaś w początkach XX stulecia znajdowała się w nim 
gospoda, wymieniana m.in. w 1906 r. jako Gaststtate Kaltvor-
werk. W 1935 r. wybudowano również nową drogę, która pro-
wadziła do folwarku. Po wojnie – w latach 60-tych i 70-tych 
XX stulecia – Zimny Dwór należał do Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej w Cierniach, która w dwóch budynkach posta-
nowiła założyć kurzą fermę. Natomiast w latach 90-tych dzia-
łała tutaj firma, która zajmowała się utylizacją i przerobem 
tworzyw sztucznych. W 2007 r., ze względu na zły stan tech-
niczny opuszczonych zabudowań, władze miejskie Świebodzic 
postanowiły rozebrać i wyburzyć pozostałości dawnego fol-
warku. 
Budynek przy ul. St. Moniuszki 3. Wybudowany został przed 
1890 r. Pierwotnie znajdowało się w nim schronisko turystycz-
ne wraz z gospodą o nazwie Nowa Szwajcarka (niem. Neue 
Schweizerei), gdzie wiele przedwojennych wycieczek i wę-
drowców przemierzających te okolice mogło spędzić nocleg u 
podnóża malowniczego zamku Książ. Po wojnie budynek ten 
niestety zmienił swoje turystyczne przeznaczenie. Mieścił się 
w nim sierociniec, następnie zakład poprawczy oraz hotel ro-
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botniczy „Bajka” dla pracowników pobliskich zakładów „Pre-
dom-Termet”. Obecnie pełni on rolę budynku mieszklanego. 
Zabytkowa zabudowa dzielnicy Ciernie. Najstarsze zacho-
wane do dziś zabudowania gospodarcze w Cierniach pochodzą 
z czasów, kiedy cała wieś wchodziła jeszcze w skład wielkiego 
latyfundium rodziny Hochbergów z Książa. Wtedy też więk-
szość tutejszych terenów ziemskich skupiona była w rękach 
trzech dworów (folwarków) – dolnego, średniego i górnego. 
Były one w znacznej mierze ukierunkowane na masową pro-
dukcję rolną nastawioną na zbyt i wykorzystywały do tego pra-
cę miejscowych chłopów pańszczyźnianych. Część z tych 
dawnych zabudowań folwarcznych przetrwała do dziś. Do naj-
starszych z nich zaliczał się tzw. „Dolny Dwór” przy obecnej 
posesji Ciernie 78, o którym najstarsze wiadomości pochodzą z 
XVI wieku. Pozostałe dwa, „Górny Dwór” (niem. Oberhof) 
przy ul. Ciernie 18 oraz „Folwark Średni” (Heinrichsdorf) – ul. 
Ciernie 39, mają już zabudowę znacznie późniejszą, datowaną 
na początek XIX wieku. Swoją uwagą przykuwa tutaj ten 
ostatni w skład, którego wchodziły dwa budynki mieszkalno-
gospodarcze, stodoła, budynek gospodarczy z przejazdem oraz  
murowane ogrodzenie z krzyżem pokutnym. 
   Do innych interesujących zabytkowych zabudowań na tere-
nie Cierni zaliczają się również: 
Zespół folwarczny przy ul. Ciernie 4-4a wybudowany z koń-
cem XVIII stulecia i rozbudowany w 2 połowie XIX w. Godna 
zainteresowania jest tutaj zagroda z dachem mansardowym 
pochodząca z 1839 r.; 
Zespół mieszkalno-gospodarczy przy posesji Ciernie 17 z po-
łowy XIX stulecia; 
Kompleks zabudowań przy Ciernie 25 (2 połowa XIX w.), 
Ciernie 26 (1 ćw. XIX w.), Ciernie 42 (1833 r.), Ciernie 54-54a 
(2 poł. XIX w.), Ciernie 56 (z 1848 r.), Ciernie 82 (przełom 
XVIII/XIX w.), Ciernie 89 (XIX w.), Ciernie 95 (1863 r.), 
Ciernie 98 (z 1839 r.), Ciernie 159 (1857 r.) czy też Ciernie 
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174 (z XVIII w.). W skład tych kompleksów zazwyczaj wcho-
dziła niegdyś stodoła, stajnia bądź obora oraz szereg budynków 
mieszkalno-gospodarczych. 
   Warto tutaj również zwrócić uwagę na dom mieszkalny pod 
numerem 130 wybudowany w 1730 r., w którym dawniej mie-
ściła się gospoda, a także  na zabudowania willowe pod nr 
161a oraz 182 pochodzące z początków XX stulecia. 
   Trzeba tu także parę słów poświęcić obiektowi mieszkalne-
mu, który niegdyś znajdował się przy posesji nr 114 w Cier-
niach. Był to typowy szachulcowy dom chałupnika z 1784 r. 
(data na elewacji frontowej), który uważany był do niedawna 
za najstarszy budynek mieszkalny na terenie wsi. Niestety, ze 
względu na zły stan techniczny, został on kilkanaście lat temu 
całkowicie rozebrany. 
 
ZABYTKOWE ZABUDOWANIA W OKOLICACH 
ŚWIEBODZIC 
 
Spichlerz w Lubiechowie. Podanie głosi, że już w czasach 
średniowiecza na miejscu, gdzie dzisiaj stoi spichlerz wznosiła 
się wieża mieszkalna, otoczona głęboką fosą, w której miesz-
kali rycerze. W 2 połowie XVIII wieku, na polecenie rodziny 
Hochbergów, wybudowano tutaj czterokondygnacyjny muro-
wany spichlerz do przechowywania zboża, zaliczany do naj-
większych tego rodzaju zabytków w tej okolicy. Wokół niego 
odrestaurowano także średniowieczną fosę, która miała zabez-
pieczać magazyn zboża przed różnego rodzaju szkodnikami. 
Po wojnie spichlerz przez dłuższy okres (aż do lat 90-tych XX 
stulecia) wykorzystywany był do hodowli nutrii i tchórzofre-
tek. Następnie, pozostawiony bez opieki, zaczął powoli przei-
staczać się w stan ruiny. Od niedawna ma on jednak swojego 
nowego właściciela – prywatnego przedsiębiorcę ze Świdnicy 
– który zamierza przywrócić mu w najbliższej przyszłości 
dawny blask i świetność. 
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 Zabudowania folwarczne w Lubiechowie. Przekazy z daw-
nych lat dostarczają nam informacji o kilku folwarkach, które 
niegdyś funkcjonowały na terenie Lubiechowa. Oczywiście 
największym z nich był kompleks zabudowań o nazwie „Pod-
strzesze”, powstały w początkach XX wieku (1900 r.) i uloko-
wany na wschodnich obrzeżach wsi (przy ul. Wilczej 43-45). 
Składał się on z budynków mieszkalnych, gospodarczo-
mieszkalnych, 3 obór oraz wozowni.107 Innym zachowanym do 
dziś zabytkiem folwarcznym na terenie Lubiechowa jest zespół 
budynków znajdujących się w środkowej części wsi (przy ul. 
Wilczej 27), który wybudowany został w 1 połowie XIX wieku 
(jako niem. Mittelhof). Najstarszy budynek wchodzący w skład 
tego kompleksu pochodzi z 1818 r. Poza tym znajdują się tu 
również 2 murowane obory z 1 połowy XIX stulecia oraz bu-
dynki mieszkalne z nieco późniejszego okresu. Całość kom-
pleksu została przebudowana w początkach XX w. 
Zabudowania folwarczne w Mokrzeszowie. Dwa duże fol-
warki wiejskie znajdowały się dawniej także na terenie Mo-
krzeszowa. Pierwszy z nich – zwany „dolnym” (przy posesji nr 
111) – funkcjonował tutaj od co najmniej XVII wieku i należał 
początkowo do rodziny von Gelhorn – ówczesnych właścicieli 
wsi. Składał się on z 3 domów mieszkalnych, 2 budynków go-
spodarczych, 1 budynku gospodarczego ze stodołą, 2 stodół, 1 
spichlerza oraz położonego nieopodal pałacu (dworu), do któ-
rego przylegał zabytkowy park z przełomu XVIII i XIX wieku. 
W pałacu tym miał m.in. swoją kwaterę król pruski Fryderyk II 
Wielki, podczas prowadzonych wówczas wojen śląskich z Au-
strią (1761 r.). Natomiast w listopadzie 1826 r. w zabudowa-
niach folwarcznych (w dawnej owczarni) wybuchł jeden z naj-
groźniejszych pożarów w historii Mokrzeszowa, który poza 
samym folwarkiem, strawił także znaczną część wsi. Niedługo 
potem folwark został na nowo odbudowany, zaś w 1834 r. – po 

                                                           
107 Z zachowanych relacji świadków wynika, że w okresie ostatniej wojny 
na terenie folwarku „Podstrzesze” zatrudnieni byli robotnicy przymusowi. 
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śmierci ostatniego przedstawiciela z rodu von Gelhorn – prze-
szedł on w posiadanie rodziny von Redern. W 2 połowie XIX 
stulecia zabudowania gospodarcze folwarku zostały przebudo-
wane. Obecnie mieści się w nich Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego.  
   Drugi z mokrzeszowskich folwarków zwany „górnym”, 
znajdował się niegdyś na południowych obrzeżach wsi (posesja 
1 oraz 1a). W jego skład wchodził dwór o XVII-wiecznej me-
tryce, który przebudowany został w latach 60-tych XIX stule-
cia (obecnie dom mieszkalny), obora, stodoła oraz budynek 
bramny. Na wzgórzu nieopodal zabudowań umiejscowiony był 
także wiatrak (dziś już nieistniejący). Obecnie stan niektórych 
budynków gospodarczych tutejszego folwarku nie przedstawia 
się zbyt zadowalająco. Pozostawione bez należytej opieki, po-
padły one w stan ruiny i nadają się jedynie do rozbiórki. Inne 
natomiast zostały zaadoptowane na potrzeby przedsiębiorstwa 
rolnego Agrominor, w którym hoduje się owce (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wielki pożar Mokrzeszowa 
 

 14 listopada 1826 r., o wpół do siódmej wieczorem, nagle ukazała się 
łuna pożaru. Jej potworna czerwień zalała niebo, a wokoło stało się 
tak jasno, że ludzie w mieście mogli wszystko bardzo wyraźnie wi-
dzieć. To wybuchł pożar w Dolnym Mokrzeszowie, a nadchodząca z 
południa silna burza uniemożliwiła powstrzymanie ognia. Jego za-
rzewie powstało w owczarni pańskiego folwarku, a gwałtowna na-
wałnica przerzuciła ogień na zabudowania dolnej wsi tak, że błyska-
wicznie cała wieś stanęła w płomieniach. Ponieważ paliło się na raz 
tak wiele budynków, nie można tego nazwać pożarem, lecz morzem 
ognia, tym bardziej, że wiatr bardzo często wyrzucał niezwykle wy-
soko płomienie pożaru. W ciągu jednej godziny legły w popiele: cały 
dwór pański (bez zamku), sołectwo, 17 chłopskich zagród i 18 innych 
posesji. Dwoje dzieci owczarza postradało przy tym życie. Przyczyna 
pożaru pozostała niewyjaśniona. 
 
A. Rubnikowicz, J. Palichleb, M. Palichleb: Kronika miasta Świebo-
dzice 1220-2010, Świebodzice 2010, s. 82 
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   Do innych zabytkowych i godnych uwagi zabudowań gospo-
darczych w Mokrzeszowie można dziś zaliczyć dom przy po-
sesji nr 106 datowany na 1827 r. oraz budynek nr 112, w któ-
rym przed wojną znajdowała się gospoda i sklep mięsny o na-
zwie Gasthof & Fleischerei Wilhelm Trumpf. 
 
Zabytkowe zabudowania w Milikowicach. Będąc na terenie 
wsi Milikowice warto zwrócić uwagę przede wszystkim na 
kompleks dawnego XIX-wiecznego folwarku (przy ul. Ko-
ściuszki 1) w skład, którego wchodzą: domek ogrodnika, bu-
dynek gospodarczy (tzw. rządcówka), 2 stodoły i obory oraz 
stajnia. Obecnie w zabudowaniach tych ma swoją siedzibę 
Przedsiębiorstwo Rolne „Stary Jaworów” Sp. z o.o. Inne z za-
bytkowych zabudowań znajdujących się w obrębie wsi to prze-
de wszystkim dom przy ul. Parkowej 11 z ok. 1880 r. oraz bu-
dynek mieszkalny przy ul. Spacerowej 8 wybudowany w latach 
80-tych XIX wieku i przebudowany w 1906 r. 
Dawny folwark dworski w Komorowie. Pierwsze informacje 
na temat zabudowań mieszkalno-gospodarczych, które wybu-
dowane zostały na potrzeby znajdującego się tutaj dworu (pa-
łacu) ziemskiego, pochodzą z około 1830 r. W ich skład wcho-
dziły: dwie oficyny mieszkalne, budynek inwentarza, magazyn 
na zboże, stajnia, obora i trzy stodoły. Kompleks ten wybudo-
wany został na planie dużego prostokąta tworząc w ten sposób 
ogromny dziedziniec wewnętrzny, do którego prowadziły dwa 
wjazdy: od wschodu i od południa (przez bramę). W latach 70-
tych XIX w. w północnej części zespołu dworskiego utworzo-
no romantyczne założenie parkowo-ogrodowe poprzez regula-
cję miejscowego strumienia i nowe obsadzenia. Przed ostatnią 
wojną zespół dworski wraz z przyległym do niego pałacem 
należał do hrabiego dr Roberta von Keyserlingka (1866-1959), 
wybitnego polityka niemieckiego z czasów Republiki Weimar-
skiej (1919-1933).  
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Zabudowania folwarczne na terenie Witoszowa Dolnego i 
Górnego. Najstarsze wzmianki na temat istnienia folwarku w 
Witoszowie Dolnym pochodzą z początków XVI stulecia. 
Wchodził on wówczas w skład dóbr lennych o nazwie  Land-
skronsche Gut i był – obok kuźni i młyna – jednym z podsta-
wowych gospodarstw produkcyjnych na terenie wsi. Dzisiaj 
zabudowania dawnego folwarku tworzą trapezowy dziedziniec 
i składają się z dwóch obór, dwóch stodół, spichlerza, kuźni 
oraz budynku mieszkalnego. Na szczycie jednej ze stodół za-
chowała się inskrypcja „G.F.S. 1806”. Dawniej, od północy i 
zachodu, folwark otoczony był fosą. Po zachodniej jego stronie 
znajdował się także sad. Główna brama prowadząca na dzie-
dziniec folwarku znajduje się pomiędzy budynkami gospodar-
czymi. Po wojnie w zabudowaniach folwarcznych usadowił się 
PGR. Obecnie większość kompleksu jest opuszczona i nieza-
gospodarowana. 
   W Witoszowie Dolnym, we wschodniej części wsi, znajdują 
się także okazałe zagrody kmiece w układzie czworobocznym 
z domami mieszkalnymi dwukondygnacyjnymi i użytkowym 
poddaszem. Na terenie miejscowości godny uwagi jest także 
budynek nr 13 z XIX-wieczną metryką, uważany za jeden z 
najbardziej reprezentacyjnych i okazałych budynków przedwo-
jennego Witoszowa, w którym dawniej znajdował się zajazd o 
nazwie: Dittmanns Gasthof z. Bögental.  
   Ciekawa jest także historia zabudowań folwarcznych w Wi-
toszowie Górnym. Tradycja głosi, że pierwszy tego rodzaju 
kompleks mógł istnieć tutaj już w 1 połowie XV stulecia. Z 
1440 r. mamy informacje, że niejaki rycerz o imieniu Kaspar 
von Schindel był właścicielem folwarku w Witoszowie Gór-
nym. Z 1785 r. pochodzi wzmianka, że na terenie wsi funkcjo-
nowały już trzy folwarki oraz młyn wodny. Obecne zabudowa-
nia folwarczne (posesja nr 15) wybudowane zostały na planie 
czworoboku, na potrzeby znajdującego się obok nich okazałe-
go dworu (pałacu). Od 2005 r. należą one, wraz z pałacem, do 
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prywatnego inwestora i zaliczają się do najlepiej zachowanych 
tego rodzaju zabudowań w tej okolicy. 
Zabytkowy dom nr 48 w Starym Jaworowie. Obiekt ten, 
obok kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, jest uważa-
ny za najcenniejszy zabytek na terenie Starego Jaworowa. 
Zbudowany został w 1799 r. na skrzyżowaniu głównych dróg 
przebiegających przez wieś. Początkowo w domu tym znajdo-
wała się karczma (wyszynk), gdzie wolny czas na zabawach i 
spotkaniach spędzali okoliczni mieszkańcy. Tutaj też podróżni, 
przemierzający te okolice, mogli zatrzymać się na posiłek lub 
nocleg, zwłaszcza, że przez Stary Jaworów przebiegał niegdyś 
ważny trakt handlowy ze Świdnicy do Strzegomia (obecnie 
droga wojewódzka nr 382). W początkach XX wieku dom zo-
stał przebudowany. W jego górnej części zachowała się do dziś 
stara zabytkowa tablica, na której widnieje data 1799 i nieczy-
telna inskrypcja, prawdopodobnie w języku niemieckim.   
Zabudowa przypałacowego folwarku w Starym Jaworowie. 
Najstarsze wzmianki na temat funkcjonowania folwarku w 
Starym Jaworowie pochodzą z 1785 r. (niem. Vorwerk Alt Jau-
ernick). Było to wielkie gospodarstwo rolne, w którym produ-
kowano zboże i trzodę rolną na potrzeby lokalnego rynku. Po-
czątkowo wchodził on w skład majątku ziemskiego, której cen-
tralnym punktem była tutejsza rezydencja dworska – tj. nieo-
podal usytuowany pałac wybudowany w 1770 r. (dzisiejszy 
budynek mieszkalny przy drodze 382). Obecnie, po dawnych 
zabudowaniach folwarcznych, zachowała się m.in. stara stodo-
ła oraz obora otoczone zabytkowym murem (posesja nr 4c). 
Zespół folwarczny w Olszanach. Funkcjonujący dawniej 
przypałacowy folwark w Olszanach uchodził niegdyś za jeden 
z najokazalszych tego rodzaju kompleksów budowlanych w 
tych okolicach. Wybudowany został w 1 połowie XVIII stule-
cia. Składał się z 4 oficyn, obory, 2 stodół, spichlerza i 3 efek-
townych bram wjazdowych (1 zewnętrznej i 2 wewnętrznych), 
które prowadziły do tutejszego pałacu. Całość została otoczona 
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zabytkowym murem. Wokół folwarku rozciągał się 10-
hektarowy park z XVIII w., w którym zachowały się nieznacz-
ne fragmenty fosy wodnej oraz mostu.  
Zespół folwaczno – parkowy w Szymanowie. Wybudowany 
około 1840 r. przez ówczesnego właściciela Szymanowa i Do-
bromierza – barona von Seherr-Thoss. W skład zespołu wcho-
dził: budynek ogrodowy (tzw. oranżeria), dom mieszkalny, 
dom mieszkalny ze stodołą, dwie obory, stodoła oraz wozow-
nia. Całość była otoczona zabytkowym parkiem, w którym 
rosły stare drzewa (platany, tuje. tulipanowce, klony). Sam 
park stanowił dawniej bardzo interesującą scenerię. Znajdowa-
ło się tutaj kilka sztucznie utworzonych wysp na spiętrzonej 
przez zastawkę wodzie. Wysepki były połączone mostkami. 
Wśród nich wytyczono ścieżki spacerowe i ustawiono ławki. 
Obok stał dom opiekuna terenu. Było to bajeczne miejsce do 
wypoczynku. Dziś już nie istnieje. Obok zespołu pałacowego 
Rodzina von Seherr-Thosh utworzyła duże ogrodnictwo ze 
szklarniami i inspektami pod szkłem oraz szkółkę drzewek owo-
cowych, która słynęła daleko poza okolicę. Sadzonki poszuki-
wane były ze względu na bardzo dobry gatunek i smak owo-
ców. Baron obsadzał tymi drzewkami wszystkie drogi polne i 
miedze na terenie swojej posiadłości. Stąd wiosną, gdy bardzo 
liczne drzewa zakwitły tworzyły wspaniały i miły dla oka wi-
dok.108 
Oficyna mieszkalno-gospodarcza w Strudze. Wybudowana 
została około 1560 r.. Z kolei w latach 30-tych XVIII stulecia 
oraz na przełomie XIX i XX w. była przebudowywana. Po-
czątkowo znajdowały się w niej pomieszczenia, w których za-
mieszkiwała służba i wyrobnicy zatrudnieni w pobliskim pała-
cu. Na początku XX stulecia swoje biuro miał w niej zarządca 
majątku pałacowego w Strudze. Obecnie jest to budynek czte-
rokondygnacyjny, wzniesiony na planie litery „L”. W latach 

                                                           
108 E. Hałdaś: Szymanów i Siodłkowice (strona internetowa gminy Dobro-
mierz). 



 158

2010-2011 oficyna została poddana generalnemu remontowi. 
Otrzymała wówczas nowy dach, dawną kolorystykę oraz nowe 
skrzydło. Dzisiaj znajduje się w niej hotel i centrum szkole-
niowe (ul. Wiejska 2). 
Zabudowania folwarczne w Dobromierzu. Dawny folwark 
przypałacowy w Dobromierzu (przy ul. Świdnickiej) zaliczany 
jest do najciekawszych zabytków tego rodzaju w tych okoli-
cach. W jego skład wchodzą m.in. oficyny mieszkalne, stajnia, 
wozownia, pięć bram, ogrody gospodarcze. Znaczna część 
dawnego kompleksu folwarcznego została wybudowana w 1 
połowie XVIII w. przez ówczesnego właściciela pobliskiego 
pałacu - Christopha Ferdynanda von Nimptsch. Inne z kolei 
budowle (tj. gorzelnia czy budynek pracowników folwarcz-
nych) pochodzą z późniejszego okresu i powstały w XIX stule-
ciu.  
   Do innych zabytkowych zabudowań folwarcznych w tych 
okolicach można dziś zaliczyć dawną posiadłość ziemską ro-
dziny Gerstmann (Serwinów 15)109pochodzącą z lat 1861 oraz 
1902. Poza tym na uwagę zasługują tu także  zabytkowe zabu-
dowania mieszkalno-gospodarcze w Serwinowie (posesje nr 1, 
4, 7, 8, 10 oraz 18) wybudowanie głównie na przełomie XIX i 
XX stulecia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
109 Serwinów to obecnie niewielki przysiółek należący do sołectwa Dobro-
mierz. 
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ROZDZIAŁ IX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomniki i tablice okolicznościowe 
 
W wielu miejscach i zakątkach dzisiejszych Świebodzic znaj-
dują się zabytkowe pomniki i tablice okolicznościowe, które z 
całą pewnością wpływają na koloryt i specyfikę architekto-
niczną naszego miasta. Pierwsze zabytki tego rodzaju zaczęto 
fundować na terenie Świebodzic już w XIX stuleciu. Były to 
zazwyczaj pomniki związane z kultem bohaterów wojennych i 
mieszkańców tych okolic, którzy zginęli w wielu konfliktach 
zbrojnych tamtej epoki. Nieco później zaczęły się tu także po-
jawiać tablice pamiątkowe poświęcone wybitnym postaciom 
historycznym oraz osobistościom życia kulturalnego i społecz-
nego, które w jakiś sposób związały się z naszym miastem. Do 
najbardziej znaczących i wyróżniających się pomników i tablic 
okolicznościowych, które zachowały się bądź istniały kiedyś 
na terenie naszego miasta i w jego najbliższych okolicach 
można dziś zaliczyć: 
 
Pomnik poświęcony ofiarom wojny austriacko-pruskiej z 
1866 r. Znajduje się na terenie cmentarza komunalnego przy 
ulicy Wałbrzyskiej (nieopodal rodzinnego grobowca Kram-
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stów). Pomnik ten uroczyście poświęcono 3 lipca 1870 r. W 
sumie jest na nim wyrytych 31 nazwisk poległych żołnierzy 
(20 Austriaków, 10 Prusaków i 1 żołnierz saski), którzy zmarli 
w lazarecie wojskowym jaki został utworzony w Świebodzi-
cach w 1866 r. podczas trwającego wówczas konfliktu zbroj-
nego.  
Pomnik poległych w wojnach 1866-1871. (niem. Krieger-
denkmal für die Gefallenen der Einigungskriege 1866 und 
1870/71). We wrześniu 1875 r. oddano do użytku w Cierniach 
nowy teren pod pochówki zmarłych (obecnie cmentarz należą-
cy do  parafii pw. NMP). Niedługo potem odsłonięto na nim 
pomnik ku czci poległych mieszkańców wsi (żołnierzy i ofice-
rów), którzy zginęli w dwóch wielkich konfliktach zbrojnych 
tego okresu: wojnie prusko-austriackiej z 1866 r. oraz wojnie 
prusko-francuskiej z lat 1870-1871. Pomnik ten, w formie obe-
lisku z krzyżem, przetrwał do dnia dzisiejszego. 
Tablica J.W. Goethego na Cierniach. W 1890 r. niemieckie 
społeczeństwo Cierni – w stulecie odwiedzin wsi przez Johan-
na Wolfganga Goethe – postanowiło na ścianie domu (obecnie 
posesja nr 132a) odsłonić pamiątkową tablicę z napisem: hier 
wohnie Goethe vom 2-8 Aug. 1790 (tutaj mieszkał Goethe od 2 
do 8 sierpnia 1790 r.). Tablica ta zaraz po wojnie zniknęła ze 
ściany domu i przeleżała długi czas na poddaszu budynku. Do-
piero w latach 80-tych XX w. została odnaleziona i ponownie 
przytwierdzona do frontowej ściany oficyny. Tradycja głosi, że 
wielki poeta niemiecki, podczas swojego krótkiego pobytu na 
terenie wsi, napisał jeden ze swoich poematów: Obóz polowy 
na Śląsku.  
   Warto tutaj podać (jako ciekawostkę!), że tablica informująca 
o pobycie Goethego w Cierniach została wykonana na tablicy 
nagrobnej, która wcześniej należała do niejakiego Gotliba Vog-
ta, żyjącego w latach 1790-1868. Świadczy o tym zachowana 
inskrypcja na tylnej stronie tablicy: 1790-1868 Gotlib Vogt. 
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Pomnik Zwycięstwa w Świebodzicach. 15 października 1893 
r. na tzw. Neumarkt (obecnie Plac Jana Pawła II) odsłonięto 
okazały Pomnik Zwycięstwa (niem. Kriegerdenkmal), upa-
miętniający żołnierzy poległych na frontach kampanii wojen-
nych prowadzonych przez Królestwo Prus w latach 1864-1871. 
Pomnik zwieńczony był postacią skrzydlatej bogini wojny – 
Nike. Uchodził on również za symbol rzeźby modernistycznej 
w przedwojennych Świebodzicach. Niestety zabytek ten nie 
dotrwał do naszych czasów. Tradycja głosi, że został zaraz po 
wojnie rozjechany czołgami.  
   Jako ciekawostkę warto tu podać fakt, iż na okoliczność od-
słonięcia dawnego Pomnika Zwycięstwa, ówczesne władze 
naszego miasta wybiły również okazały medal z tej okazji. 
Obelisk ppłk Louisa v. Normanna. Poniemiecka kronika 
Świebodzic podaje, że w 1895 r. postawiono na terenie dawnej 
przedwojennej promenady spacerowej (obecnie ul. Kasztano-
wa) pomnik ku pamięci ppłk Louisa von Normanna (1829-
1895), który uchodził za jednego z założycieli, a następnie był 
przez wiele lat przewodniczącym świebodzickiego Towarzy-
stwa Upiększania Miasta. Towarzystwo to, powołane do życia 
w 1879 r., odgrywało bardzo istotną rolę życiu kulturalnym 
dawnych Świebodzic (dbało o walory estetyczne tych okolic). 
Niestety sam pomnik poświęcony naszemu bohaterowi obecnie 
znajduje się w nienajlepszym stanie. Posadowiony na niewiel-
kim kamiennym cokole, zachował w sobie znikomą formę 
dawnej inskrypcji, która jest dziś dość trudna do odczytania. 
Pomnik Eduarda von Kramsta. W 1899 r. postanowiono 
uroczyście odsłonić w Świebodzicach - w ogrodzie dawnej 
strzelnicy Związku Strzeleckiego przy obecnej ul. Wałbrzy-
skiej - pomnik z popiersiem Eduarda von Kramsta. Był to wy-
raz wdzięczności za liczne fundacje i gesty dobroczynne jakie 
poczyniła rodzina von Kramsta na rzecz mieszkańców Świe-
bodzic. 
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   Wielki ród przemysłowców - von Kramsta - uchodził w XIX 
wieku za jedną z najbardziej wpływowych rodzin w dziejach 
Dolnego Śląska. W samych Świebodzicach byli oni właścicie-
lami m.in. kilku fabryk włókienniczych, w których pracowała 
znaczna część ówczesnych mieszkańców tych okolic. Jednym z 
głównych przedstawicieli rodu był Eduard von Kramsta (1810-
1875), który dzięki swojej ogromnej fortunie mógł poczynić 
kilka znaczących inwestycji na rzecz swoich rodzinnych Świe-
bodzic (m.in. w 1874 r. podarował miastu nowe budynki szpi-
talne). Wdzięczne władze uhonorowały go w zamian tytułem 
honorowego obywatela miasta, a także ufundowały mu po-
śmiertnie pomnik, który niestety nie dochował się do naszych 
czasów. 
Obelisk ku czci poległych żołnierzy. Został odsłonięty na 
terenie Pełcznicy w 1913 r. Obecnie znajduje się w nienajlep-
szym stanie. Widnieje na nim ślad po owalnej tablicy. Dzisiaj 
obelisk ten można oglądać w okolicy ronda, przy skrzyżowaniu 
ul. Kasztanowej, Wł. Sikorskiego i Ofiar Oświęcimskich. 
Pomnik i tablica upamiętniaj ąca poległych uczniów Wyż-
szej Szkoły Realnej. W 1920 r. na terenie Szkoły Realnej w 
Świebodzicach (obecnie SP nr 3 przy ul. Świdnickiej) odbyły 
się uroczystości odsłonięcia pomnika poświęconego pamięci 
uczniów tutejszej placówki, którzy zginęli na frontach I wojny 
światowej. Rok później (w 1921 r.) podobna uroczystość odby-
ła się w auli tutejszej szkoły, gdzie odsłonięto tablicę z nazwi-
skami poległych uczniów. Po 1945 r. obie tablice (ta z pomnika 
oraz z auli) zostały zdemontowane i zlikwidowane. Dopiero w 
latach 80-tych XX wieku pozostałości po dawnym obelisku 
posłużyły do ponownych uroczystości szkolnych. Tym razem 
na cokole pomnika odsłonięto tablicę z popiersiem poety Wła-
dysława Broniewskiego (1897-1962), patrona SP nr 3. (tablica 
ta nie zachowała się również do naszych czasów).  
Pomniki i tablice pamiątkowe ku pamięci poległych w I 
wojnie światowej. 24 września 1922 r. odbyła się w Cierniach 
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podwójna uroczystość. Najpierw w miejscowej kaplicy cmen-
tarnej odsłonięto tablicę z wyrytymi nazwiskami 111 miesz-
kańców wsi, którzy zginęli na frontach I wojny światowej. Na-
tomiast nieco później, w centrum miejscowości, postawiono 
okazały pomnik poświęcony poległym w działaniach wojen-
nych żołnierzom. Wokół pomnika posadzono także pamiątko-
we drzewa, które rosną tu do dziś. W swojej pierwotnej formie 
pomnik dotrwał do 1970 r. Wówczas to postanowiono zdemon-
tować niemiecką tablicę z nazwiskami zmarłych, a na jej miej-
scu przytwierdzono nową płytę upamiętniającą 25 rocznicę 
powstania OSP w Cierniach. Napis na tablicy brzmi: 1945-
1970, w rocznicę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej, spo-
łeczeństwo Cierni, 27.9.1970. 
   Warto tutaj wspomnieć, że podobne uroczystości – ku chwale 
poległych na frontach I wojny światowej -  odbywały się także 
w Świebodzicach. Na przykład w lutym 1922 r. we wnętrzu 
tutejszej świątyni ewangelickiej (obecnie kościół św. Piotra i 
Pawła) wmurowano 2 tablice poświęcone 354 duchownym 
ewangelickim, którzy zginęli w I wojnie światowej. Natomiast 
w maju tego samego roku, w miejskim ratuszu, ówczesne wła-
dze miasta odsłoniły 3 tablice pamiątkowe z 245 nazwiskami 
mieszkańców Świebodzic, którzy ponieśli śmierć w działa-
niach wojennych z lat 1914-1918. 2 lata później – w 1924 r. – 
odsłonięto również pomnik ku czci poległych w I wojnie świa-
towej w parku miejskim (przy obecnej ulicy Żwirki i Wigury). 
Niestety pomnik ten nie dotrwał do naszych czasów. Jego po-
zostałości zostały nie tak dawno usunięte podczas budowy 
miejscowego amfiteatru. 
Tablica pamiątkowa ku czci Eduarda Bechera. W 1932 r. 
odsłonięto w Świebodzicach ( przy obecnej ul. Sienkiewicza 
25) pamiątkową tablicę poświęconą świebodzickiemu poecie  
Carlowi Gustavowi Eduardowi Becherowi (1841-1896). Tabli-
ca została wmurowana w ścianę kamienicy, w której się urodził 
miejscowy dramaturg i poeta. W swoich rodzinnych Świebo-



 164

dzicach Becher spędził blisko 20 lat swojego życia. W 1861 r. 
przeniósł się do nieodległej Głuszycy Górnej, gdzie był zatrud-
niony jako wiejski nauczyciel. Następnie – od 1865 r. – praco-
wał i mieszkał w pobliskim Wałbrzychu. W historii literatury 
niemieckiej zapisał się przede wszystkim jako autor znakomi-
tego poematu: O du Heimat, lieb und traut („Ojczyzno moja 
kochana i wierna”), w którym okazał swoją największą miłość 
i uwielbienie do wałbrzyskiej ziemi. Tablica poświęcona Edu-
ardowi Becherowi niestety nie zachowała się do naszych cza-
sów. Prawdopodobnie padła ofiarą wojennej zawieruchy.  
Pomnik Marcina Lutra . Został ufundowany przez wspólnotę 
ewangelicką w Świebodzicach i postawiony w dniu 31 maja 
1934 r. przy dzisiejszej posesji przy ul. Wiejskiej 1. Jego uro-
czyste odsłonięcie odbyło się natomiast1 lipca 1934 r. Na obe-
lisku tym, poza sylwetką reformatora Kościoła, wyryto rów-
nież inskrypcję w języku niemieckim: Ein Feste Burg, is unser 
Gott (Naszą ostoją jest nasz Bóg). Pomnik ten nie przetrwał do 
naszych czasów.     
Krzy ż okolicznościowy w Pełcznicy. Na ulicy gen. Wł. Sikor-
skiego w Pełcznicy (nieopodal posesji nr 10) wznosi się meta-
lowy krzyż na murowanym cokole postawiony tutaj w 1946 r. 
Jego fundatorami byli pierwsi polscy pionierzy na tych tere-
nach oraz przedstawiciele Związku Młodzieży Wiejskiej. Poni-
żej krzyża umiejscowiona została niewielka tablica z inskryp-
cją: Boże błogosław naszej pracy, ZWM 1946 r. 
Tablica z okazji XXV-lecia powstania PRL. W październiku 
1969 r. w murze przy wejściu do miejscowego ratusza ówcze-
sne władze Świebodzic odsłoniły tablicę pamiątkową, na której 
wyryto czarnymi literami następującą treść: W XXV rocznicę 
powstania PRL, pamięci poległym w dniu 17 XII 1948 r., z rąk 
bandyty Wicherka, w obronie władzy ludowej, członkowi 
ORMO Czesławowi Skóra, pracownikowi SB Szmulowi Sztain. 
Tablica ta wisiała na ścianie ratusza aż do 1990 r. Następnie 
została usunięta.  
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   Warto tutaj wyjaśnić, że zaraz po wojnie na terenie Świebo-
dzic grasowało kilka grup przestępczych o różnorodnym obli-
czu. Jedną z nich była tzw. grupa Wicherka, która dokonała na 
terenie powiatu świdnickiego kilku akcji zbrojnych. W walce z 
nią zginęło m.in. dwóch ówczesnych funkcjonariuszy pań-
stwowych (milicjantów): Czesław Skóra i Szmul Sztain. 
Oczywiście ówczesne władze komunistyczne uczyniły z grupy 
Wicherka niebezpieczną „bandę”, ale tak naprawdę – wg 
współczesnych opracowań historycznych – uważa się ją obec-
nie za niepodległościowy oddział działający dawniej na tym 
terenie.  
Kamień pamiątkowy ku czci prof. S. Macko Kamień pa-
miątkowy z tablicą, dla uczczenia pamięci prof. Uniwersytetu 
Wrocławskiego Stefana Macko, został ustawiony w 1973 r. 
Początkowo głaz (a raczej sama tablica) umieszczona była na 
dzisiejszym Placu Jana Pawła II (wówczas Plac 22-go Lipca), 
jednak z czasem został przeniesiony na teren obecnego Parku 
Miejskiego przy ul. Żwirki i Wigury, w którym znajduje się po 
dziś dzień. 
   Stefan Macko (1899–1967) był wybitnym polskim bo-
tanikiem, profesorem ekologii i geografii roślin Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Badał roślinność Wołynia, a po 1946 r. po-
święcił się badaniu roślinności Dolnego Śląska. Prowadzone 
przez niego prace naukowo – badawcze przyczyniły się m. in. 
do zorganizowania w naszym regionie ochrony przyrody i po-
pularyzacji wiedzy o niej. Był również autorem wielu prac z tej 
dziedziny. Jego zasługą było także utworzenie w 1959 r. Kar-
konoskiego Parku Narodowego. 
   W 1999 r., w stulecie urodzin uczonego, odnowiono w na-
szym mieście, pamiątkowy kamień z tablicą (po zniszczeniu 
poprzedniego pomnika), na której zachowana treść napisu gło-
si: „Profesorowi Uniwersytetu Wrocławskiego, Stefanowi Mac-
ko 1899–1967, w dowód pamięci za wielkie zasługi w ochronie 
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przyrody i piękna dolnośląskiej ziemi, społeczeństwo Świebo-
dzic 1973”. 
Pomnik (metalowa konstrukcja) na dawnym Placu 22-go 
Lipca. Na początku lat 70-tych XX wieku, na ówczesnym Pla-
cu 22-go Lipca w Świebodzicach, stanęła metalowa konstruk-
cja, której pomysłodawcą był Zbigniew Abel, plastyk z pobli-
skiego Wałbrzycha. Pomnik ten został prawdopodobnie wybu-
dowany i zmontowany przez pracowników dawnych zakładów 
Predom-Termet. Jednak nie został on ciepło przyjęty przez 
mieszkańców miasta. Wielu ówczesnych świebodziczan okre-
ślało go mianem „Zemsty Pana Boga za Rewolucję Październi-
kową” . Pomnik ten istniał do 1976 r., a następnie został zde-
montowany. 
Pomnik Bojowników o Wolność i Demokrację. W 1979 r., 
na uroczystość obchodów 700-lecia Świebodzic, wzniesiono na 
ówczesnym Placu 22-go Lipca (obecnie Plac Jana Pawła II) 
monumentalny pomnik „Bojowników o Wolność i Demokra-
cję”, którego autorką była rzeźbiarka Maria Bor. Rzeźba ta – 
nazywana niekiedy pomnikiem trzech żołnierzy – przedstawia-
ła pilota, piechura i czołgistę. Pierwotnie pomnik miał nosić 
nazwę zwycięstwa nad faszyzmem. Wykonany w betonie miał 
ponad 5 metrów wysokości. Pomnik został zniszczony dokład-
nie 23 lipca 1991 roku. Autorkę rzeźby M. Bor poinformowano 
o tym w momencie jego demontażu. Wyraziła wówczas żal do 
władz miasta Świebodzic twierdząc, że znalazłaby nabywcę na 
tego typu pomnik bez konieczności jego niszczenia. Wytrzyma-
łość pomnika z żelbetu oceniano na 150 lat, nie wytrzymał 
dwunastu.110 
Tablica ku czci Marszałka J. Piłsudskiego. Odsłonięta zosta-
ła w dniu 11 listopada 1988 r. przy kościele pw. św. Mikołaja 
w Świebodzicach.  Uroczystość odsłonięcia tablicy wiązała się 
z 70-tą rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Ta-

                                                           
110 Pomnik Trzech Żołnierzy (www.dolny-slask.org.pl) 
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blica ufundowana została przez działaczy związkowych z za-
kładów pracy na terenie naszego miasta. Tablica przedstawia 
popiersie wielkiego Polaka oraz napis o treści: Wskrzesicielowi 
Polski Niepodległej, Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, w 
70-tą rocznicę odzyskania niepodległości, Solidarność – Świe-
bodzice.  
Pomnik NMP przy kościele pw. św. Piotra i Pawła. Został 
ufundowany w 1994 r. przez wspólnotę parafialną na pamiątkę 
nawiedzenia świątyni przez kopię Cudownego Obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej. Początkowo pomnik znajdował się 
na niewielkim placu, naprzeciwko głównego wejścia do ko-
ścioła. Kilka lat później został jednak rozebrany, a sama figura 
NMP została przeniesiona do jednego z zewnętrznych narożni-
ków świątyni.   
Tablica pamiątkowa Związku Sybiraków. Ufundowana 
przez Związek Sybiraków w Świebodzicach i uroczyście od-
słonięta w dniu 10 lutego 1999 r. na Placu Kościelnym przy 
parafii pw. św. Mikołaja. Napis na tablicy: Hołd Sybirakom. 
Ofiarom agresji sowieckiej w latach 1939-1956, zesłanym na 
Syberię, zamordowanym przez NKWD, zmarłym z mrozu, głodu 
i katorżniczej pracy, składają Ci, którym Bóg dał szczęście 
powrócić do Ojczyzny. 
Pomnik Jubileuszu Roku 2000. Jest bez wątpienia jednym z 
najmłodszych zabytków tego rodzaju znajdującym się na tere-
nie miasta. Został ufundowany przez mieszkańców Świebodzic 
w 1999 r., jako wyraz upamiętnienia Wielkiego Jubileuszu 
Roku 2000 i wejścia w Trzecie Tysiąclecie. Pomnik, w kształ-
cie wysokiego krzyża (wys. 7,5 m., rozpiętość ramion 3 m.) 
został postawiony przy wjeździe do Świebodzic (od strony 
Świdnicy, nieopodal stacji paliw). Krzyż wykonany został z 
unikatowego, białego granitu, a jego uroczystego poświęcenia 
dokonał Ordynariusz Diecezji Legnickiej ks. bp. Tadeusz Ry-
bak (3 październik 1999 r.). Obiekt ten uważany jest za jeden z 
pierwszych tego rodzaju pomników na terenie Dolnego Śląska.  
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Tablica pamiątkowa w Rynku. W 2000 r., w dniu Święta 
Narodowego 3 Maja, ówczesne władze Świebodzic odsłoniły 
przed miejskim ratuszem marmurową tablicę, na której widnie-
je napis o treści: W hołdzie wszystkim Polakom, którzy walczyli 
i oddali swe życie za wolną i niepodległą Polskę.  
Pomnik Jana Mikulicza Radeckiego. W maju 2000 r. odbyło 
się w Świebodzicach naukowe sympozjum poświęcone 150 
rocznicy urodzin wybitnego polskiego uczonego – Jana Miku-
licza Radeckiego. Z tej to okazji nasze miasto doczekało się 
kolejnego pamiątkowego pomnika, przedstawiającego popier-
sie wielkiego lekarza. Uroczyste odsłonięcie pomnika – z 
udziałem władz miasta - odbyło się 20 maja 2000 r. na Placu 
Legionów Polskich (obecnie Plac Jana Pawła II). Obecnie po-
mnik ten znajduje się przed szpitalem miejskim w Świebodzi-
cach, którego patronem jest właśnie nasz bohater. 
   Jan Mikulicz – Radecki (1850-1905) był światowej sławy 
chirurgiem. Profesorem wydziałów medycznych na uniwersy-
tetach w Krakowie, Królewcu i Wrocławiu. Na ostatnie 10 lat 
swojego życia (od 1895 r.) związał się z naszym miastem, 
gdzie w pobliskiej Pełcznicy znajdował się jego dom, na ścia-
nie którego w 2000 r. umieszczono pamiątkową tablicę infor-
mującą o pobycie wielkiego uczonego w tych okolicach. Na 
cmentarzu komunalnym w Świebodzicach zachował się także 
jego grób. 
Pomnik Jana Pawła II. 5 kwietnia 2005 r. odbyło się nadzwy-
czajne posiedzenie Rady Miejskiej w Świebodzicach, na któ-
rym władze miasta zadecydowały o przemianowaniu nazwy 
dotychczasowego Placu Legionów Polskich na Plac Jana Pawła 
II. Tutaj też – z datków mieszkańców Świebodzic – postano-
wiono wznieść okazały pomnik naszego wielkiego rodaka. 
Autorem świebodzickiego pomnika papieża został poznański 
rzeźbiarz – Andrzej Biernacki, natomiast materiał na jego wy-
konanie (olbrzymi blok granitu) ofiarował Stanisław Schmidt – 
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właściciel kopalni granitu „Zimnik”. Uroczyste odsłonięcie 
pomnika nastąpiło 16 października 2005 r.  
Tablica okolicznościowa Jana Pawła II przy pałacyku Cari-
tasu. Jej uroczyste odsłonięcie nastąpiło w dniu 28 kwietnia 
2008 r. Napis na tablicy informuje nas, że: ks. dr Karol Wojtyła 
– Jan Paweł II – papież od 1978 do 2005 r., był Gościem Sióstr 
Szkolnych de Notre Dame w Świebodzicach w czasie wycieczki 
rowerowej. W dniu 5 września 1956 roku sprawował Mszę Św. 
w kaplicy domu.  
   Młody Karol Wojtyła, będąc w 1956 r.  księdzem Diecezji 
Krakowskiej, odbył wycieczkę rowerową po Sudetach, której 
trasa zaczynała się w Bolesławcu i prowadziła przez Lwówek 
Śląski, Lubomierz, Mirsk, Świeradów Zdrój, Szklarską Porębę, 
Sobieszów, zamek na Chojniku, Jelenią Górę, Karpacz, Kowa-
ry, Kamienną Górę, Krzeszów, Szczawno Zdrój, Wałbrzych, 
Książ i kończyła się właśnie w Świebodzicach (w sumie wyno-
siła ponad 250 km i trwała 5 dni). Do naszego miasta przyszły 
papież zawitał 4 IX, gdzie spędził jedną noc w domu Sióstr 
Szkolnych ze Zgromadzenia de Notre Dame (obecnie pałac 
„Caritasu”). Tu również następnego dnia odprawił Mszę Św.  
   W 2008 r., w 52 rocznicę wizyty i spotkania przyszłego pa-
pieża w Świebodzicach, kardynał Henryk Gulbinowicz oraz 
biskup świdnicki Ignacy Dec dokonali uroczystego poświece-
nia pamiątkowej tablicy, której fundatorem byli dobrodzieje 
tutejszego zgromadzenia.   
Tablica ku czci księdza kanonika Władysława Lorka. 
Wmurowana w ścianę kościoła pw. św. Mikołaja w Świebo-
dzicach i uroczyście odsłonięta w 2009 r. Jej fundatorami było 
lokalne Bractwo św. Józefa, Koło Różańcowe oraz miejscowy 
przedsiębiorca Bogusław Krzysztofowicz. Tablica zawiera 
następującą treść: Ks. Kanonikowi Władysławowi Lorkowi, 
zasłużonemu proboszczowi parafii pw. św. Mikołaja w latach 
1945-1984 (więźniowi politycznemu), w 25 rocznicę jego 
śmierci, wdzięczni parafianie. 
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   Ksiądz Władysław Lorek (1911-1984) był pierwszym powo-
jennym polskim proboszczem parafii pw. św. Mikołaja w 
Świebodzicach. Funkcję tą objął w listopadzie 1946 r. po nie-
mieckim duszpasterzu Herbercie Jungnitschu. Prześladowany 
przez władze komunistyczne i więziony w latach 1949-1955 za 
swoje patriotyczne przekonania. Jeden z najbardziej popular-
nych i wyróżniających się duchownych w powojennych dzie-
jach naszego miasta.   
Dąb pamięci w Parku Miejskim. W kwietniu 2011 r. – w 
pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej – została odsłonięta 
przez władze Świebodzic (w Parku Miejskim przy ul. Żwirki i 
Wigury), granitowa tablica pamiątkowa poświęcona ofiarom 
Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Lotniczej w Smoleńsku z dnia 
10 kwietnia 2010 r. Obok tablicy posadzono także Dąb Pamię-
ci, który ma być żywym pomnikiem przypominającym nam o 
tragicznych momentach w dziejach naszego narodu. Na tablicy 
znajduje się inskrypcja o treści: „A jeśli komu droga otwarta 
do Nieba, Tym, co służą Ojczyźnie.” Jan Kochanowski. DĄB 
PAMIĘCI poświęcony ofiarom Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy 
Lotniczej w Smoleńsku 10.04.2010 r. Mieszkańcy Świebodzic 
10 kwietnia 2011 r. 
Tablica Gustava Beckera w Rynku. 12 maja 2011 r. na Ryn-
ku w Świebodzicach odbyła się kolejna pamiątkowa uroczy-
stość. Na ścianie kamienicy nr 27 odsłonięto tablicę ku czci 
Gustava Beckera (1819-1885), wybitnego zegarmistrza, który 
był prekursorem wielkiej gałęzi przemysłu zegarmistrzowskie-
go w Świebodzicach. Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonał 
Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz. Udział w uroczystości 
wzięli także przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Świe-
bodzic. Tablica ta upamiętnia bardzo ważne historyczne wyda-
rzenie w dziejach Świebodzic, a umieszczony na niej napis, w 
dwóch językach (polskim i niemieckim), brzmi następująco: W 
tym domu Gustav Becker 2 maja 1850 r. założył manufakturę 
produkującą zegary.  
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   Gustav Becker – jak akcentował podczas tej uroczystości 
burmistrz Bogdan Kożuchowicz -  to wyjątkowa postać w histo-
rii Świebodzic. Zasługuje na pamięć i podtrzymywanie wiedzy 
o jego osiągnięciach. Cieszę się, że w mieście pojawi się kolei-
ny utrwalony ślad wspaniałego zegarmistrza.  
Tablice informuj ące o lokalizacji dawnych bram miejskich. 
W trakcie prac rewitalizacyjnych starówki Świebodzic (w 2013 
r.), w chodnikach na ulicy H. Sienkiewicza oraz B. Prusa wmu-
rowano pamiątkowe tablice, które informują dzisiejszych 
mieszkańców miasta o dawnej lokalizacji średniowiecznych 
bram miejskich. Na ulicy Sienkiewicza jest to tablica  poświę-
cona tzw. Bramie Bolkowskiej, natomiast na ulicy B. Prusa – 
Bramie Strzegomskiej. Na obu granitowych tablicach widnieje 
treść: Lokalizacja Bramy Bolkowskiej z XV wieku (ul. Sienkie-
wicza) oraz Lokalizacja Bramy Strzegomskiej z XV wieku (ul. 
Prusa). 
Tablica Ludwika Paluszaka. W styczniu 2014 r. odbyło się 
posiedzenie Rady Miejskiej Świebodzic, na którym podjęto 
uchwałę o nadaniu stadionowi miejskiemu imienia Ludwika 
Paluszaka (1920-2010). Był on wybitną postacią w historii 
świebodzickiego sportu, a zarazem znanym działaczem i wiel-
kim propagatorem piłki nożnej w naszym mieście. W tym też 
celu, podczas odbywającego się Jubileuszu 110-lecia Piłki 
Nożnej w Świebodzicach (2 maja 2014 r.), nad wejściem na 
teren miejskiego stadionu, przytwierdzono pamiątkową tablicę 
z herbem Świebodzic i napisem: Stadion Miejski w Świebodzi-
cach im. Ludwika Paluszaka. Ludwik Paluszak 1920-2010, 
zasłużony dla miasta Świebodzic, wybitny piłkarz i trener, wy-
chowawca młodzieży. 
Kamienie graniczne. W 2011 r., podczas prac remontowych 
przy rewitalizacji przejścia pomiędzy ulicami Prusa i Krasic-
kiego w Świebodzicach, natrafiono na ciekawy kamień z XIX 
stulecia z wyrytymi na nim literami: C.F. (Civitas Freiburg – 
miasto Świebodzice). Jak twierdzą niektórzy miłośnicy tych 
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okolic, jest to jeden z wielu kamieni granicznych, które nie-
gdyś zostały porozstawiane na obrzeżach naszego miasta. Wy-
tyczano nimi dawne granice administracyjne Świebodzic. War-
to tutaj wspomnieć, że tego rodzaju pamiątek znajduje się co 
najmniej kilka w najbliższej okolicy miasta (np. w rejonie Góry 
Szubienicznej przy ul. Sportowej, w lesie pomiędzy Świebo-
dzicami i Cieszowem czy też na obrzeżach Pełcznicy – w po-
bliżu stawu poleśnickiego).  
 
ZABYTKOWE POMNIKI W OKOLICACH ŚWIEBODZIC 
 
Dobromierz. Na wyniosłym wzgórzu Wieżyca (395 m. n. p. 
m.) nieopodal Dobromierza, tuż przy drodze na Bolków, wzno-
si się murowana zabytkowa wieża – symbol dumy i bohater-
stwa żołnierza pruskiego. Została ona wybudowana w 1845 r., 
w stulecie wielkiej bitwy, jaka 4 czerwca 1745 r. rozegrała się 
na przedpolach Dobromierza. Zwyciężyły w niej wojska pru-
skie dowodzone przez króla Fryderyka II Wielkiego, bijąc na 
łeb i szyję swoich przeciwników – wojska sasko-austriackiej 
koalicji pod dowództwem księcia Karola Lotaryńskiego. Wieża 
widokowa (pierwotnie pomnik chwały żołnierza pruskiego) 
została zaprojektowana przez znanego niemieckiego architekta 
– prof. C.J.B.Lüdecka, autora m. in. Dworca Świebodzkiego 
we Wrocławiu. Nadano jej modny wówczas styl neogotycki, 
nawiązujący do średniowiecznych założeń architektonicznych. 
Przez blisko sto lat (1845-–1945) budowla ta uchodziła za 
główną atrakcję turystyczną Dobromierza. Tutaj – w nieco 
późniejszym czasie, powstały również dwie niewielkie restau-
racje: jedna z salą balową, druga tzw. letnia, a na początku XX 
stulecia wybudowano tu dwupiętrowy hotel dla gości z 12 
dwuosobowymi pokojami. Przed ostatnią wojną, w pobliżu 
wieży, usytuowany był również sklep firmowy fabryki porce-
lany z nieodległej Jaworzyny Śląskiej. W 1879 r. wieża docze-
kała się pierwszej przeróbki, kiedy to zdecydowano się pod-
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wyższyć nieco budowlę. Natomiast w 1945 r. została ona czę-
ściowo przebudowana i adoptowana na zbliżające się obchody 
200 rocznicy wielkiej batalii pod Dobromierzem. Wówczas to 
na zbliżającą się uroczystość miał przybyć sam Adolf Hitler. 
Po zakończeniu wojny, obiekt pozostawiony bez należytej 
opieki, traci na swojej dawnej wartości, zaczynając powoli 
niszczeć. Dopiero w 1990 r. staje się ponownie własnością 
prywatną, zakupioną przez mieszkańca Świebodzic – pana 
Edwarda Hałdasia – miłośnika lokalnej przeszłości. Dzięki 
jego wysiłkom i zamiłowaniu, wieża w niedługim czasie wró-
ciła ponownie do swojej dawnej świetności. 
  Drugi z zachowanych pomników na terenie Dobromierza 
znajduje się nieopodal kościoła pw. św. Piotra i Pawła (przy ul. 
Kościelnej) i poświęcony został ofiarom I wojny światowej. 
Widnieją na nim daty 1914-1918 oraz wyryty krzyż żelazny 
(niemieckie odznaczenie wojskowe nadawane za męstwo na 
polu walki).  
Struga. Pomiędzy Szczawnem i Strugą, w odległości około 7-8 
km na południowy–zachód od Świebodzic, wznosi się Czer-
wone Wzgórze – 456 m. n.p.m., miejsce chwały żołnierza pol-
skiego. Dnia 15 maja 1807 r., powracający ze zwycięskiej bi-
twy pod Kątami do twierdzy srebrnogórskiej Prusacy, natknęli 
się w okolicy Czerwonego Wzgórza i sąsiadującego z nim 
Wzgórza Ułańskiego (466 m n.p.m.) na pułk ułanów Legii Pol-
sko – Włoskiej (od 1808 r. Legii Nadwiślańskiej) pod dowódz-
twem majora Piotra Świderskiego (wchodzącego w skład połą-
czonych sił francusko–polskich pod wodzą gen. Lefebre-
Desnouttesa). Doszło do otwartej bitwy, w której wspaniała 
szarża oddziału lansjerów polskich rozbiła wroga w pył. Armia 
pruska straciła około 300 żołnierzy. Straty polskie były nie-
wielkie. Ocalałe grupki Prusaków przedostały się do lasów 
Chełmca, gdzie zdołały się ukryć. Dziś zwycięską bitwę przy-
pomina stojący tam pomnik – obelisk ułanów Legii Nadwiślań-
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skiej, postawiony w 1960 r. Widnieje na nim tablica pamiąt-
kowa z orłem polskim. 
Lubiechów. Na terenie Lubiechowa (przy ul. Wilczej 30) 
znajdują się resztki fundamentów, na których niegdyś wznosił 
się okazały obelisk poświęcony mieszkańcom wsi, którzy zgi-
nęli na frontach I wojny światowej. Pomnik ten istniał tutaj do 
końca lat 60-tych XX wieku. Następnie, ówczesne władze Lu-
biechowa nakazały właścicielowi posesji skucie inskrypcji na 
obelisku. Po nieudanej próbie sprowadzono ciężki sprzęt i wy-
wieziono obelisk w nieznanym kierunku. Został po nim orygi-
nalny, okalający murek wraz z jednym schodkiem.111 
Mokrzeszów. W centrum parku na terenie Mokrzeszowa znaj-
duje się pomnik nagrobny poświęcony jednemu z dawnych 
właścicieli tutejszego majątku ziemskiego – Augustowi Wil-
helmowi Kramsta (1804-1849). Był on przedstawicielem jed-
nej z najbardziej majętnych rodzin w historii XIX-wiecznego 
Śląska, wywodzącej się z pobliskich Świebodzic. Tradycja 
głosi, że  August Wilhelm był skłócony z resztą rodu, dlatego 
też 4 ostatnie lata swojego życia spędził w odosobnieniu w 
Mokrzeszowie. Na grobowcu zachowała się inskrypcja w języ-
ku niemieckim: Ruhestätte (świadcząca o miejscu wiecznego 
spoczynku) oraz inicjały i lata życia zmarłego. Z dawnych do-
kumentów wynika, że pod pomnikiem znajduje się krypta o 
wymiarach 3 x 3 metry. Nie wiadomo jednak czy kiedykolwiek 
spoczęło tam ciało zmarłego. 
   W centrum Mokrzeszowa – tuż przy skarpie, gdzie stoi oka-
zały pałac – znajduje się jeszcze jeden pomnik (niem. Krieger-
denkmal), do którego niegdyś przytwierdzona była metalowa 
tablica, na której wyryte były nazwiska żołnierzy pochodzą-
cych z Mokrzeszowa, którzy ponieśli śmierć podczas I wojny 
światowej. Niektóre z informacji podają nawet, że pod pomni-
kiem mogła dawniej znajdować się niewielka krypta, gdzie 

                                                           
111 Informacja zaczerpnięta ze strony internetowej: www.dolny-slask.org.pl 
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złożono prochy z pól bitewnych (?). Nie ma jednak dzisiaj na 
to jednoznacznych dowodów. Obecnie obelisk ten znajduje się 
w zaniedbanym stanie. Nie ma już n nim metalowej tablicy, 
zatarciu i zniszczeniu uległ także cokół i okalające pomnik 
niewielkie ogrodzenie.  
Komorów. Kolejną miejscowością w okolicach Świebodzic, 
której mieszkańcy godnie uczcili pamięć poległych żołnierzy 
na frontach I wojny światowej jest niewielki Komorów. Znaj-
duje się tu, w dosyć dobrym stanie, obelisk w kształcie wieży, 
na którym zachowała się inskrypcja w języku niemieckim oraz 
nazwiska 16 mieszkańców Komorowa, którzy polegli w dzia-
łaniach wojennych z lat 1914-1918. Wyryty napis w języku 
niemieckim można tłumaczyć tu następująco: Mieszkańcy Ko-
morowa, którzy za Ojczyznę poświęcili swoje życie. Dawnej, w 
górnej partii obelisku (na szczycie wieży) przytwierdzony był 
również niewielki dzwon.  
Witoszów Dolny. Na terenie Witoszowa Dolnego znajdował 
się przed 1945 r. jeden z najbardziej dystynktywnych pomni-
ków poświęconych poległym na frontach I wojny światowej 
(niem. Gefallenen Denkmal). Wybudowany w latach 20-tych 
XX wieku, prezentował się w kształcie okazałej bramy, przez 
którą prowadziły trzy wejścia. Za nimi z kolei znajdowały się 
tablice pamiątkowe, na których wyryto nazwiska poległych 
mieszkańców wsi. Pomnik ten niestety nie dochował się do 
naszych czasów. Został zniszczony i rozebrany po II wojnie 
światowej, a na jego miejscu wybudowano przystanek autobu-
sowy. 
Milikowice . Na terenie wsi znajdował się kiedyś dom, w któ-
rym 6 lipca 1873 r. urodził się znany pisarz i publicysta – Paul 
Keller (zm. w 1932 we Wrocławiu). Po jego śmierci, miesz-
kańcy Milikowic postanowili odsłonić nad wejściem do jego 
rodzinnej posesji pamiątkową tablicę z popiersiem. Niestety, 
do dzisiaj nie udało się ustalić, w którym miejscu znajdował się 
dom, w którym przyszedł na świat wybitny pisarz niemiecki. 
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   Innym zabytkowym pomnikiem, który niegdyś znajdował się 
na terenie wsi, był obelisk poświęcony ofiarom I wojny świa-
towej po bokach, którego posadzono dwa dęby. W 1948 r. zo-
stał on przebudowany na pomnik maryjny z figurą NMP. 
Witków . Na terenie przykościelnym, należącym do świątyni 
pw. Matki Boskiej Fatimskiej (jest to kościół filialny należący 
do parafii w Milikowicach), znajduje się obelisk w kształcie 
krzyża, na którym wykuto miecz z dwoma datami: 1914 oraz 
1918. Pomnik ten uroczyście odsłonięto w latach 20-tych ubie-
głego wieku. Po bokach pomnika wyryto nazwiska mieszkań-
ców tych okolic, którzy walczyli i polegli na frontach I wojny 
światowej. 
   Drugą pomnikową pamiątką, która znajduje się nieopodal 
tutejszego kościółka, jest pomnik z pozłacaną statuą papieża 
Polaka – Jana Pawła II. Na cokole pomnika (u dołu) przytwier-
dzono kamienną tablicę, na której wyryto napis: W hołdzie Oj-
cu Świętemu, Janowi Pawłowi II, w 30 rocznicę wyboru, 1978-
2008, Mieszkańcy parafii Milikowice. 
Stary Jaworów. 8 września 1906 r. na Kleszej Górze koło 
Starego Jaworowa doszło do wielkiej uroczystości i parady 
wojskowej. W obecności samego cesarza niemieckiego – Wil-
helma II Hochenzollerna (1859-1941), odsłonięto tutaj pomnik 
ku czci Fryderyka II Wielkiego (niem. Friedrichsdenkmal). 
Według tradycji sam pomnik został wzniesiony w miejscu, 
gdzie w 1761 r. znajdował się obóz (namiot) króla pruskiego, 
który przez ponad miesiąc (od 20 sierpnia do 25 września), na 
czele 50-tysiecznej armii, stawiał tutaj czoło ponad dwukrotnie 
liczniejszej (130 tysięcy) koalicji austriacko-rosyjskiej (tzw. 
bitwa pod Bolesławicami). Po II wojnie światowej obelisk ku 
czci Fryderyka II Wielkiego rozebrano i przeniesiono na cmen-
tarz żołnierzy radzieckich w Świdnicy. Usunięto również z 
niego napisy niemieckie, chwalące pruskiego monarchę i za-
stąpiono je pięcioramienną czerwoną gwiazdą.  
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ROZDZIAŁ X 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inne zabytki 
 
     1. Wiatraki 
 
Są najrzadziej reprezentowaną grupą zabytków w tej okolicy. 
Do naszych czasów w całości zachowały się tylko wiatraki z 
pobliskiego Komorowa (1 poł. XIX w.) i Pietrzykowa koło 
Dobromierza (z ok. 1790), chociaż tych w okolicy nie brako-
wało (np. w Mokrzeszowie znajdował się jeden egzemplarz, w 
Słotwinie – dwa, w Świebodzicach również jeden obiekt tego 
rodzaju). 
   Wiatraki, stanowiące odmianę młynów (o istniejących mły-
nach w okolicach Świebodzic mamy pierwsze informacje już z 
XIII w.) znane były w Europie od czasów średniowiecza. Jed-
nak ich budowa na tych terenach rozpowszechniła się nieco 
później. Najbardziej popularnymi wiatrakami, budowanymi w 
tych okolicach były wiatraki typu holenderskiego, zwane „ho-
lendrami” (znane od XVII w.). Odznaczały się one nieruchomą 
bryłą budynku, zwieńczoną obrotową „czapą”, do której przy-
mocowane były skrzydła. Zdolność obracania się „czapy” o kąt 
pełny, powodowało optymalne ustawienie powierzchni skrzy-
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deł względem siły wiatru. Koło paleczne, osadzone na osi po-
ziomej, poruszało koło zębate na osi pionowej. Oś pionowa 
przechodząca przez całą wysokość wiatraka, wprawiała w ruch 
przekładnie, których zadaniem była kontrola pracy żaren. Ho-
lendry wznoszono przeważnie z cegły, na kamiennym, moc-
nym fundamencie. Z kolei cała ich sylwetka odznaczała się 
formą ściętego ostrosłupa o ośmiobocznej podstawie. 
   Do nielicznych, a zarazem najlepiej zachowanych wiatraków 
typu holenderskiego w tym regionie, należy wiatrak z Komo-
rowa, który w początkach XX wieku przerobiony został na 
wodną wieżę ciśnień. Natomiast w wiatraku z Pietrzykowa 
mieściło się przed laty turystyczne schronisko, a obecnie jest 
on własnością prywatną. Oba wiatraki zaprzestały swojej pier-
wotnej funkcji (tj. wykorzystywania siły wiatru) już w ubie-
głym stuleciu. 
   Warto tutaj wspomnieć, na terenie Świebodzic również znaj-
dował się dawniej tego rodzaju zabytek. Został on wybudowa-
ny w 1832 r.  na wzniesieniu przy drodze w kierunku Świdnicy 
i usytuowany był pomiędzy Górą Szubieniczną a miejskimi 
stodołami (okolica dzisiejszej ul. Sportowej). 
 

2. Piece koksownicze przy Zespole Szkół w Świebodzi-
cach 

 
Inny rodzaj pomników przeszłości (tzw. zabytków dziedzictwa 
przemysłowego) prezentują 2 poniemieckie piece koksownicze 
w dawnej kotłowni przy Zespole Szkół im. S. Prosińskiego w 
Świebodzicach, które dawniej służyły do ogrzewania budynku 
szkolnego. 
   Pierwszy z nich pochodzi z 1904 r. Został wyprodukowany w 
Fabryce Maszyn Odlewniczych w Mysłowicach (woj. śląskie). 
Piec ten posiada 974 No (noble) i 6 Atm. (atmosfer fizycz-
nych). Drugi z nich został wyprodukowany także w tej samej 
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fabryce. Pochodzi on z 1914 r. i posiada 1384 noble i 8 atmos-
fer fizycznych. 
 
       3. Piece do wypalania wapna (wapienniki) 
 
Występujące w okolicy naszego miasta piece do wypalania 
wapna, są dowodem na to, że również ten rodzaj pracy był sze-
roko rozwinięty i popularny na tych terenach. W niewielkim 
Cieszowie znajduje się aż pięć zachowanych w ruinie obiektów 
tego rodzaju. Zostały one wzniesione w XVIII wieku.112 Na-
stępne wapienniki (również w stanie ruiny), usytuowane są 
nieopodal malowniczego Jeziorka Daisy. Służyły one dawniej 
do wypalania wapieni koralowych wydobywanych z tutejszych 
kamieniołomów. W 1870 r. kamieniołomy te zostały sztucznie 
zalane, dając początek niewielkiemu jeziorku. 
   Należy również wspomnieć, iż piece do wypalania wapna 
znajdowały się niegdyś na terenie Świebodzic. Z zachowanego 
listu, napisanego przez Johna Quincy Adamsa, szóstego prezy-
denta Stanów Zjednoczonych (1825–1829), który w 1800 r. 
przejeżdżał przez nasze miasto, czytamy: 
   Kiedy przejeżdżaliśmy przez Świebodzice, zatrzymaliśmy się i 
ja zaszedłem do glinianego dołu przy drodze, głębokiego może 
na sto dwadzieścia stóp. Dawniej był tu kamieniołom, z którego 
wydobywano marmur, obecnie jest wyczerpany. Widzieliśmy 
jeden piec, w którym wypalali wapień na wolnym powietrzu, 
rodzaj kotła wpuszczonego w ziemię; kładą tam najpierw war-
stwę węgla, potem warstwę kamieni i podtrzymują palenie 
przez całe lato. Na dnie dołu widać było małe kałuże, z których 
kilku robotników pompowało wodę. Na górze stała maszyna, 
taka jaką używają pod budynkami Adelphi (grupa domów nad 
Tamizą w Londynie – przyp.) w tym celu. Widzieliśmy duży 

                                                           
112 W 1781 r. właściciele Cieszowa kupili złoże kopalniane i uruchomili 
tutaj kopalnię wapna. Z tego to okresu pochodzą też miejscowe piece służą-
ce do wypalania skał wapiennych w celu pozyskania wapna palonego. 
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blok marmuru wydobyty dawniej z kamieniołomu, był to nie-
bieskawy kamień, z bardzo małą domieszką białego, prawdo-
podobnie marmuru najpospolitszego gatunku. Pracowano tu 
około 30 lat.113 
   Opisane przez Adamsa wyrobisko, to dzisiejszy zbiornik 
„Warszawianka”, położony w pobliżu centrum miasta. Pierw-
sze próby wypalania wapna podjęto tutaj już w 1731 r. Całość 
produkcji wapienniczej kontynuowano w Świebodzicach do 
1864 r., kiedy to znajdujący się tu kamieniołom zdecydowano 
się wyłączyć z eksploatacji, a następnie zalać go wodą. W 1884 
r. na sztucznie powstałym zbiorniku wodnym utworzono ośro-
dek sportowo-rekreacyjny oraz kąpielisko (niem. Wilhelmsbad) 
wraz z restauracją, balustradą taneczną oraz wypożyczalnią  
gondoli i łódek. Jednak w dzisiejszym krajobrazie Świebodzic, 
nie znajdziemy już śladów po dawnych wapiennikach, które 
jeszcze 200 lat temu funkcjonowały w tej okolicy. Ostatni re-
likt wapienniczej tradycji w naszym mieście – tzw. wapienny 
domek na terenie „Warszawianki” – rozebrano w 1932 r. 
 
       4. Palmiarnia w Lubiechowie 

 
Palmiarnia lubiechowska wybudowana została w latach 1911 – 
1913, jako dar księcia Jana Henryka XV Hochberga dla swojej 
małżonki, księżnej Daisy (właść. Maria Teresa Oliwia Corn-
wallis–West). Początkowo miała ona zastąpić zespół szklarni 
przy zamku Książ, który zlikwidowano w 1905 r. Koszt budo-
wy palmiarni, jak na tamte czasy, był niewyobrażalnie wysoki i 
pochłonął prawie 7 milionów marek. Pierwotnie w jej skład 
wchodziła cieplarnia i palmiarnia otoczona ogrodem w stylu 
japońskim, rosarium, ogrodem owocowo-warzywnym i obsza-
rem do uprawy różnego rodzaju krzewów. Na kopule palmiar-
ni, o wysokości 15 metrów, umieszczona była niewielka gale-
ria widokowa. Całość otoczona była murem ceglanym, w któ-
                                                           
113 J. Q. Adams: Listy o Śląsku, Warszawa–Wrocław 1992, str. 81 
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rym znajdowały się trzy bramy wejściowe. Środkowa część 
obiektu, wznosząca się na wysokość czterech kondygnacji, 
otoczona była parterowymi przybudówkami (tzw. oranże-
riami), których ściany pokryte zostały lawą wulkaniczną, po-
chodzącą z najwyższego, czynnego wulkanu Europy – Etny 
(wys. 3263 m. n.p.m.).114 Przed wojną palmiarnia – obok po-
bliskiego zamku Książ – uważana była za największą atrakcję 
turystyczną tych okolic. Co roku tutejsze ogrody pod szkłem 
zwiedzało ponad 100 tysięcy turystów. Tutaj też, dwa razy do 
roku (w maju i wrześniu), organizowano wystawy kwiatów. 
Uprawa i hodowla egzotycznych roślin służyła różnym celom. 
Oprócz pielęgnacji roślin dla celów czysto turystycznych, ho-
dowano tutaj także winorośl i uprawy kultur morelowych, z 
których dorodne okazy przeznaczone były na obsadzanie ksią-
żęcych tarasów. Palmiarnia była również źródłem świeżych 
owoców i warzyw dla książęcej kuchni na zamku Książ. 
   W rękach magnackiej rodziny Hochbergów, palmiarnia po-
zostawała do początku lat 40-tych XX w. Podczas II wojny 
światowej część tutejszych upraw kwiatowych zostaje znisz-
czona i zaniedbana, co przyczynia się do bezpowrotnego wygi-
nięcia niektórych gatunków roślin. W 1963 r. palmiarnia, a w 
szczególności jej pomieszczenia, zostały odrestaurowane i czę-
ściowo przebudowane. W 1978 r. nastąpiła jej dalsza rozbudo-
wa. Wydłużono wówczas m.in. o 500 m. szlak jej zwiedzania. 
W latach 1994-2012 obiekt ten należał do Agencji Nierucho-
mości Rolnych Skarbu Państwa. Obecnie nadzorowany jest 
przez gminną spółkę Zamek Książ 
   Dzisiaj hoduje się tu rośliny wykorzystywane w gospodarce 
owocowej, warzywnej i kwiatowej, jak i rośliny tropikalne 
udostępniane dla zwiedzających. Między innymi można tu zo-
baczyć: bananowce, bambusy, eukaliptusy, palmy, araukarie, 

                                                           
114 W tym celu książę Hochberg zamówił na Sycylii siedem wagonów kole-
jowych, wypełnionych zastygłym tufem wulkanicznym, który następnie 
posłużył do budowania grot, wodospadów i ścian z kieszeniami dla roślin. 



 182

agawy, filodendrony, opuncje oraz liczne odmiany kaktusów i 
narośli. 
   W 1994 r. palmiarnia w Lubiechowie wpisana została na listę 
zabytków województwa dolnośląskiego. W jej skład obecnie 
wchodzi: palmiarnia i szklarnie, kotłownia, budynek admini-
stracyjny, budynek gospodarczy, budynek mieszkalny oraz 
ogród z lat 1911-1914. 
 
      5. Słowiańskie grodziska 
 
Prowadzone w okolicach Świebodzic badania archeologiczne, 
przyczyniły się do odkrycia i zbadania kilku grodzisk słowiań-
skich. Są to głównie pozostałości po dawnych osadach obron-
nych lub grodach, które zachowały się tutaj w postaci kolistego 
(w podstawie) lub wielobocznego wzniesienia. Osady te funk-
cjonowały na tych terenach przed wieloma wiekami, a ich da-
towanie zazwyczaj przypisuje się na okres wczesnego śre-
dniowiecza. 
   Wśród zachowanych grodzisk na wyróżnienie zasługują 
przede wszystkim resztki po dawnych osadach ludzkich, znaj-
dujących się na terenie Dobromierza, Pietrzykowa, Nowego 
Jaworowa i Starego Książa (chociaż te ostatnie nie zachowały 
się tak okazale jak trzy pozostałe, gdyż w późniejszym czasie 
wybudowano na ich pozostałościach romantyczną budowlę, 
wzorowaną na średniowiecznych zamkach – lata 1794-1797). 
   Grodziska – jak piszą M. i T. Kaletynowie – były to specjal-
ne, wielkie konstrukcje drewniano–ziemne. Były one budowane 
ze skrzyń, wiązanych na zrąb i wypełnianych ziemią, potem 
pojawiają się konstrukcje tzw. rusztowe – z układanych po-
dłużnie i poprzecznie nieruchomych pni drzewnych przy-
sypywanych ubijaną ziemią. Często spotyka się też kamienie, 
jako dodatkowy element umacniający wały. Właśnie te elemen-
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ty kamienne konstrukcji wałów są charakterystycznym zjawi-
skiem ówczesnego budownictwa obronnego na  Śląsku.115 
Dobromierz – znajdują się tu pozostałości grodu założonego 
na planie owalu, a datowanego na IX–X w. n.e. Ślady tego za-
łożenia usytuowane są nieopodal kościoła parafialnego. Gród 
ten był zamieszkiwany przez plemię Ślężan. Obecnie grodzisko 
w Dobromierzu, uważane jest za jedno z najlepiej zbadanych 
na ziemiach polskich, a prowadzone tutaj wykopaliska archeo-
logiczne (w latach 1976-1978) przyczyniły się m. in. do odkry-
cia przeszło tysiąca ułamków naczyń ceramicznych, zarówno 
ornamentowanych, jak i nieornamentowanych. Zrekonstruo-
wana zabudowa grodu wykazała, iż w jej skład wchodziły czte-
ry prostokątne chaty, wzniesione w konstrukcji zrębowej oraz 
duża budowla słupowa. Osada zamieszkiwana była przez ok. 
20-30 osób. 
Pietrzyków – literatura archeologiczna wspomina o kilku gro-
dach, które we wczesnym średniowieczu funkcjonowały w 
okolicach Pietrzykowa. Jeden z nich zlokalizowano m.in. na 
wzniesieniu Sosnowica. Badania naukowe przeprowadzone w 
początkach XX stulecia potwierdziły istnienie tutaj założenia 
obronnego, po którym do naszych czasów przetrwały jedynie 
ślady rowu obronnego. Na terenie grodziska archeolodzy odna-
leźli także liczne narzędzia wykonane z kamienia.  
   Pozostałości innego średniowiecznego grodu w okolicy Pie-
trzykowa znajdują się około 500 metrów dalej od wspomnia-
nego już wzgórza. Do dnia dzisiejszego zachował się po nim 
podwójny wał z fosą. 
Nowy Jaworów – niewielkie, ale dobrze zachowane grodzi-
sko, nieopodal biegu rzeki Pełcznicy, funkcjonujące w VIII – 
X w. n. e. Założone zostało na planie kolistego nasypu o pow. 
0,3 ha. Podczas prowadzonych na nim badań archeologicznych 

                                                           
115 M., T. Kaletynowie: Plemienne i wczesnopiastowskie grody na Dolnym 
Śląsku, Wrocław 1970 r. 
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odkryto kilkadziesiąt fragmentów ceramiki ze śladami obta-
czania, w tym ułamki ornamentowane. 
Stary Książ – prowadzone tutaj wstępne badania archeolo-
giczne w latach 1991 i 1992 wykazały dwie fazy funkcjonowa-
nia grodu (jako założenia obronnego). Pierwsza faza przypada 
na przełom IX i X w. (okres wielkomorowaski), natomiast dru-
ga wykazuje ślady osadnictwa, datowane na XIII–XIV stulecie. 
 
     6. Mauzoleum Hochbergów 
 
Tuż przy południowej bramie Książańskiego Parku Krajobra-
zowego (od strony palmiarni w Lubiechowie), wznosi się nie-
wielka budowla założona na planie wieloboku. Jest nią mauzo-
leum rodzinne Hochbergów, właścicieli Świebodzic i pobli-
skiego zamku Książ. 
   Początkowo wzgórze, na którym wznosi się obecny zabytek 
porośnięte było topolami. Dopiero w 1734 r. ówczesny zarząd-
ca tych okolic – Konrad Ernest Maksymilian von Hochberg 
(1705–1742) postanowił wznieść tutaj pawilon letni dla dwor-
skich uciech i miłosnych schadzek. Była to budowla dosyć 
masywna, pięcioboczna o grubych murach i neorenesansowym 
wystroju, która powstała wg projektu Feliksa Antoniego Ham-
merschmidta. W 1883 r., z polecenia Jana Henryka XI 
Hochberga (1855–1907), pawilon został przebudowany na 
mauzoleum rodzinne. Wówczas to w posadzce, wewnątrz bu-
dowli, wykuto wielką kryptę grobową z przeznaczeniem na 
pochówki właścicieli Książa, a także dokonano istotnych prze-
róbek budynku, nadając mu charakter kaplicy. Pracami murar-
skimi kierował Adam Rosnowski, a kamieniarskimi Julius 
Plischke ze Świebodzic (1844-1919). Rolę mauzoleum kaplica 
pełniła do 1945 r., kiedy to została splądrowana przez żołnie-
rzy Armii Czerwonej. 
   Obecnie jest to budowla w stylu barokowym zbudowana na 
planie wieloboku. Rzut centralny oparty jest na czworoboku z 
narożnikami przekształconymi w prostokątne ryzality. Kaplica 
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zbudowana jest z kamienia i cegły, otynkowana; mansardowy 
dach pokryty został dachówką. Nadokienniki obramień czte-
rech okien wypełnione są stiukowym ornamentem z motywem 
muszli i wstęg. W nadprożu północnego portalu wejściowego 
występuje barokowa dekoracja stiukowa.116 
   W 2013 r., dzięki środkom finansowym z Ministerstwa Kul-
tury, Urzędu Marszałkowskiego, Gminy Wałbrzych i spółki 
Zamek Książ, doszło do gruntownej renowacji kaplicy. Na 
ścianie odnowionego mauzoleum odsłonięto wówczas pamiąt-
kową tablicę, na której wyryto nazwiska członków rodu, którzy 
dawniej spoczęli w tutejszej krypcie.117 
   Nieopodal mauzoleum rozciąga się także zabytkowa aleja, 
wysadzana lipami drobnolistnymi, która założona została w 
1725 r. 
 
     7. Świebodzickie mosty 
 
Mosty, jako najważniejsze ogniwo szlaku komunikacyjnego, 
odgrywają doniosłą rolę w życiu gospodarczym Świebodzic. 
Zbudowane z kamienia i wsparte na określonej liczbie wspor-
ników, stanowią dzisiaj ciekawą formę architektury miejskiej. 
   Do najokazalszych mostów w naszym mieście można obec-
nie zaliczyć: 

                                                           
116 K. Jankowski, S. Junak, B. Kułaga, S. Piątek: Zamek Książ, Piechowice 
1994 r., str. 88. 
117 Był to m.in. Jan Henryk XI Hochberg oraz jego dwie żony Maria v. 
Kleist i Matylda Urszula v. Dohna Schlobbiten. Dawniej w podziemiach 
kaplicy spoczęły także zwłoki księżnej Daisy (1873-1943). Jednak niedługo 
potem, obawiając się ich profanacji, zostały one przeniesione do innego 
tajemniczego miejsca. Zwłoki księżnej Daisy ostatecznie spoczęły – jak się 
dzisiaj przypuszcza – na dawnym cmentarzu ewangelickim w Szczawienku. 
Niestety cmentarz ten został zlikwidowany w latach 80-tych XX stulecia, a 
na jego terenie wybudowano z czasem obwodnicę miejską. 
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- most przy parafii św. Franciszka z Asyżu (ul. Strzegomska) 
wybudowany w 1832 r. Obecnie uważany za jeden z najstar-
szych tego rodzaju zabytków w Świebodzicach; 
- most przy fabryce „Śnieżka-Invest” Sp. z o.o. na ul. Jelenio-
górskiej nazywany orlim mostem (niem. Adlerbrucke), który 
wybudowany został w XIX stuleciu i przebudowany w latach 
30-tych XX wieku. Był to zresztą jedyny most na terenie na-
szego miasta, który znacząco ucierpiał podczas ostatniej woj-
ny. Został wysadzony w maju 1945 r. przez wycofujące się 
oddziały niemieckie; 
- most na rzece Pełcznicy w Cierniach (przy posesji nr 132 a), 
który doczekał się w 2008 r. generalnego remontu (od czasów 
ostatniej wojny) według zaleceń dolnośląskiego konserwatora 
zabytków. Jak podaje internetowa strona Świebodzic: moderni-
zacja zabytkowego mostu otrzymała jako jedyna w Polsce na-
grodę indywidualną Ministra Infrastruktury w konkursie na 
zgłoszone inwestycje w roku 2008 w kategorii „Modernizacja 
roku” Konkurencja była duża, albowiem do konkursu zgłoszo-
no ponad 700 zadań w różnych kategoriach. Była to bardzo 
prestiżowa nagroda; 
- most na ul. Mikulicza w Pełcznicy (niem. Färberei Brücke), 
wybudowany z kamienia w 1867 r. i przebudowany na beto-
nowy w latach 60-tych XX stulecia; 
- most kamienny na ul. Ofiar Oświęcimskich (nieopodal SP nr 
4) został wybudowany z końcem XVIII stulecia (około 1785 
r.). W źródłach niemieckich wymieniany jako Keiser Brücke 
lub Hornig Brücke; 
- most drewniany przy ul. Leśnej, jest kolejnym obiektem tego 
rodzaju w naszym mieście, który w ostatnim czasie doczekał 
się generalnego remontu (w 2012 r.). 
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     8. Książański Park Krajobrazowy 
 
Wprawdzie trudno zaliczyć go do pomników architektonicz-
nych naszego miasta, to jednak ze względu na jego bogate wa-
lory turystyczne i przyrodnicze warto i jemu poświęcić kilka 
zdań. 
   KPK utworzony został w 1981 r. i obejmuje swoją po-
wierzchnią blisko 3.155 ha, a łącznie ze strefą ochronną (otuli-
ną) 5.933 ha. Natomiast swoim zasięgiem park obejmuje czę-
ściowo obszar pięciu gmin: Wałbrzycha, Świdnicy, Starych 
Bogaczowic, Dobromierza i oczywiście Świebodzic. Ze 
względu na rzeźbę terenu i budowę geologiczną park podzielo-
ny został na 3 podstawowe zespoły:  Dobromierski Zespół Kra-
jobrazowy (obszar otaczający sztuczny zbiornik wody), Ksią-
żański Zespół Krajobrazowy (przełomy rzeki Pełcznicy i 
Szczawnika) oraz Lubiechowski Zespół Krajobrazowy (obej-
mujący wschodnie obrzeża parku wraz z takimi atrakcjami jak 
Jeziorko Daisy czy Jaskinia Daisy). 
   W swoim pierwotnym założeniu KPK opierał się na natural-
nym krajobrazie starej puszczy sudeckiej (jej ślady na terenie 
parku to przede wszystkim kilkusetletnie buki) oraz na założe-
niu XVIII-wiecznych parków angielskich. Ze względu na swo-
je naturalne piękno, a także dużą ilość spotykanych tu okazów 
drzew, rezerwat ten uzyskał ochronę prawną jako park krajo-
brazowy. 
   Ekologicznie teren parku podzielony jest na dwa ekosystemy, 
a granicę tego podziału stanowi droga szybkiego ruchu Wał-
brzych – Świebodzice – Wrocław. Jego zachodnia strona to bez 
wątpienia najbardziej atrakcyjna część parku. Tutaj też usytu-
owany jest największy zamek Dolnego Śląska – Książ, wznie-
siony pod koniec XIII w., przez księcia świdnicko–
jaworskiego, Bolka I Surowego. Zamek wielokrotnie przebu-
dowywany i rozbudowywany osiągnął olbrzymią kubaturę, 
liczącą 150 tys. metrów sześciennych (446 komnat i pokoi). 
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   Terytorium rezerwatu przypadające na nasze miasto odzna-
cza się specyficznym klimatem tych okolic. Do tego należy 
dodać zróżnicowanie powierzchni terenu i rozległe, piękne 
widoki – to wszystko stanowi, iż obszar parku jest dla miesz-
kańców Świebodzic prawdziwą atrakcją rekreacyjno–
przyrodniczo–kulturową. Szczególnie pięknie wygląda KPK w 
maju i w czerwcu, kiedy to na skalnych i wyniosłych zboczach 
wąwozu rzeki Pełcznicy podziwiać można budzącą się do życia 
roślinność (szczególnie kwitnące rododendrony). 
   Dzięki wielopokoleniowej pielęgnacji i opieki nad tutejszym 
drzewostanem, można się domyślić, że to nie przyroda,  a 
człowiek właśnie przez ostatnie stulecia odgrywał przewodnią 
rolę w krajobrazie tego obiektu. Szczególnie duży wkład w 
opiekę nad parkiem wniosła magnacka rodzina Hochbergów, 
która przez ponad 400 lat sprawowała nad nim pieczę. Zatrud-
niani przez nią ogrodnicy, okazali się prawdziwymi architek-
tami – artystami, których zdolności możemy podziwiać po dziś 
dzień, w postaci zachowanych założeń parkowych. 
   Obecnie na terenie parku występuje około 200 gatunków 
roślin, z czego ponad 70 gatunków to drzewa i krzewy pocho-
dzące z obszarów Kanady, Chin, Kalifornii, Afryki, Australii, 
czy wybrzeży Morza Śródziemnego. Ciekawą atrakcję stano-
wią tu cisy, spośród, których kilkusetletni „Bolko” jest uwa-
żany za najstarsze drzewo w tym regionie. Z kolei fauna parku 
odznacza się wielkim bogactwem gatunkowym zwierząt. Wy-
stępuje tu 87 gatunków mięczaków i 199 gatunków pajęcza-
ków. Szczególnego uroku dodają zamieszkujące park ptaki 
oraz stada muflonów, dziko żyjących owiec, których ojczyzną 
jest Korsyka. 
   Poza tym na terenie parku można podziwiać inne ciekawe 
formy przyrody. W świdnickiej części parku zachowało się m. 
in. malowniczo położone Jeziorko Daisy (o ciekawej formie 
geologiczno-paleontologicznej) oraz Jaskinia Daisy, obiekt po 
dawnych pracach górniczych prowadzonych na tych terenach. 
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Godny uwagi jest tu także leśny rezerwat przyrody o nazwie 
Przełomy pod Książem, utworzony w 2010 r., którego celem 
jest zachowanie krajobrazu przełomów potoków Pełcznicy i 
Szczawnika. 
 
 
     9. Jeziorko Daisy 
 
Położone na południowy – wschód od Świebodzic, pomiędzy 
wsiami Mokrzeszów i Witoszów Górny (w pobliżu wzgórza 
Witosz – 483 m. n. p. m.), uznawane jest za jedno z większych 
atrakcji tych okolic. 
   Dawniej na terenie dzisiejszego jeziorka znajdowały się ka-
mieniołomy wapienia. W 1870 r., w wyniku zaprzestania dal-
szej eksploatacji, kamieniołomy zostały sztucznie zalane. 
Obecnie jeziorko (nazywane niekiedy „zielonym oczkiem” – 
od charakterystycznej, szafirowej barwy wody) stanowi rezer-
wat przyrody. Występująca tu skamieniała fauna morska z 
okresu dewonu (410–360 milionów lat temu) zawiera w sobie 
blisko 28 gatunków kopalnych zwierząt: gąbki, koralowce, 
liliowce czy szkarłupnie. Zbliżone do elipsy jeziorko, ma po-
wierzchnię 0,66 ha. i 23 m. głębokości, a jego nazwa przyjęta 
została od imienia księżnej Daisy von Pless, ostatniej właści-
cielki zamku Książ, która szczególnie upodobała sobie to miej-
sce. Za jej przyzwoleniem przebudowano również jeden ze 
znajdujących się tu starych pieców do wypalania wapna i urzą-
dzono w nim izbę myśliwych. 
   Współczesną osobliwością „zielonego oczka” jest fakt, iż 
poniżej 12 metrów od powierzchni lustra wody, panują całkiem 
inne właściwości hydrologiczne. Otóż zalegająca tutaj woda 
jest całkowicie pozbawiona tlenu, będąc jednocześnie nasy-
cona siarkowodorem. Taki stan rzeczy powoduje, iż przez cały 
rok (w zimie i w lecie) panuje tutaj stała temperatura wody, 
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+4°C (przyczyną tego jest brak cyrkulacji wody pomiędzy war-
stwami głębszymi a płytszymi). 
   Jako osobliwość przyrodnicza – jeziorko jest od dłuższego 
czasu odwiedzane przez turystów oraz naukowców, którzy 
przybywają tu  niekiedy z odległej Australii, Chin, Kanady czy 
Stanów Zjednoczonych. Jako ciekawostkę można tu podać 
fakt, iż pierwsze znaczące prace naukowe przeprowadził tutaj 
światowej sławy geolog polski – Władysław Dybowski (1838-
1910), który w roku 1873 badał występujące tu skamieliny. 
   W okolicy jeziorka Daisy występują liczne pomniki przyro-
dy, w postaci starych lip, buków, wiązów górskich, dębów i 
innych drzew oraz rzadkie, będące pod ścisłą ochroną rośliny 
(m. in. wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, zawilec, śnie-
życzka). 
 
     10. Jaskinia Daisy 
 
Na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego, pomiędzy 
Lubiechowem a Wałbrzyską Strefą Ekonomiczną, znajduje się 
stare wyrobisko górnicze, które potocznie nazywane jest Jaski-
nią Daisy. Jeden z przewodników turystycznych po tych okoli-
cach, dojście do wyrobiska opisuje następująco: droga leśna 
wytyczona w głębokim jarze obok strumienia, od strony Lubie-
chowa z lewej strony wąwozu napotykamy na niewielkie wznie-
sienie o wysokości około 35m licząc od poziomu drogi, poro-
śnięte lasem dębowym z domieszką świerka i sosny. Tu właśnie, 
w odległości 10m od drogi, widoczne jest wyrobisko skalne o 
rozmiarach 10m długości, 15m szerokości i 10m wysokości. 
Ten małych rozmiarów kamieniołom na pierwszy rzut oka, nie 
wyróżnia się niczym szczególnym i dlatego przechodzień mija 
obojętnie nie zdając sobie sprawy z tego, że na wysokości oko-
ło 15m w prawej górnej części wykonano przed laty kolejny 
poziom wydobywczy z wyrobiskiem wgłębnym, z którego roz-
poczęto właściwą eksploatację złoża po uprzednim wykuciu w 
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masywie skalnym co najmniej 2 sztolni kontrolno-
rozpoznawczych. Obsunięcie się ziemi na wschodniej ścianie 
wyrobiska górnego odsłoniło wejście do sztolni poziomej pro-
wadzącej do szybiku głównego i stromego otworu wejściowego 
do podziemnej części nazywanej potocznie Jaskinią Daisy.118 
   Na podstawie przesłanek źródłowych i śladów stosowania 
mechanicznej obróbki bloków skalnych, zachowanych na miej-
scu wyrobiska, można dojść do wniosku, że roboty wydobyw-
cze rozpoczęto tutaj w 2 połowie XVIII wieku i kontynuowano 
je do początków XIX stulecia. Prace zaprzestano po całkowi-
tym wyczerpaniu się złóż ołowiu i srebra. 
   Obecnie na terenie wyrobiska możemy zobaczyć dwie sztol-
nie. Większa ma długość 57m, przy głębokości 24m. Posiada 
trzy otwory. Jest to jedna długa upadowa sala, która następnie 
z powierzchnią łączy się pionowym szybem o wysokości 12m, z 
którego odchodzi korytarz, zakończony trzecim otworem. Na 
ścianach sali w kilku miejscach występują białe nacieki w po-
staci niewielkich kaskad. 
   Druga sztolnia jest znacznie mniejsza i ma 19,5 m długości. 
Jest w całości pozioma. Za ciaśniejszym wejściem mamy prosty 
korytarz, od którego odchodzą trzy niewielkie odnogi.119 
 
11. Kolejka wąskotorowa 
 
Na początku XX stulecia funkcjonowała w okolicach naszego 
miasta niewielka kolejka wąskotorowa o długości około 2,2 
km., którą wożono urobek skalny ze żwirowni w Mokrzeszo-
wie do betoniarni w Świebodzicach. Była to kolej typowo 
przemysłowa. Początkowo wykorzystywano w niej zaprzęgi 
konne, które w późniejszym czasie zastąpione zostały kolejką 

                                                           
118 T. Dziekoński: Wydobywanie i metalurgia kruszców na Dolnym Śląsku 
od XIII do połowy XX wieku, 1972 r. 
119 www.mokrzeszów.pl (oficjalna strona internetowa miejscowości Mo-
krzeszów). 
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parową. Najstarsi mieszkańcy Mokrzeszowa pamiętają, że 
jeszcze w latach 50-tych ubiegłego stulecia kursowała w kie-
runku Świebodzic niewielka lokomotywa, którą wożono żwir z 
miejscowego wyrobiska. Do dnia dzisiejszego po dawnej ko-
lejce wąskotorowej pozostało niewiele śladów. Na terenie Mo-
krzeszowa (przy drodze w kierunku Milikowic) zachował się 
przede wszystkim fragment starego wiaduktu, po którym nie-
gdyś kursowały wagoniki ze żwirem oraz nasyp  po nieistnie-
jącym już torowisku. 
 
 

12. Cis „Bolko” 
 
Na obrzeżach dzielnicy Pełcznica, wchodzących w skład Ksią-
żańskiego Parku Krajobrazowgo (obecnie teren rezerwatu 
przyrody „Przełomy pod Książem”), rośnie okazały cis (rodza-
ju żeńskiego), który przez wielu badaczy i dendrologów uwa-
żany jest za jedno z  najstarszych drzew w Sudetach. Jego wiek 
ocenia się dzisiaj na 400 do nawet 600 lat. Ta rozbieżność jest 
spowodowana złym stanem drzewa, które posiada wypalone 
korzenie. Dlatego trudno jest dzisiaj oszacować jego dokładny 
wiek. Cis „Bolko” wielkie zainteresowanie wzbudzał już w 
czasach przedwojennych (przed 1945 r.). Jeden z XIX-
wiecznych przyrodników niemieckich – Aleksander von Hum-
boldt (1759-1859) - twierdził nawet, że ma on ponad 800 lat. 
Nazwa drzewa została przyjęta od władcy świdnicko-
jaworskiego, Bolka II Małego (zm. 1368 r.), który według le-
gendy miał pod nim wypoczywać wraz ze swoimi wojami. W 
2006 r. wielowiekowe drzewo uznane zostało za pomnik przy-
rody, zaś kilka lat później (w 2010 r.), dzięki Gminie Świebo-
dzice, Nadleśnictwu Wałbrzych oraz Dolnośląskiemu Zespo-
łowi Parków Krajobrazowych uprzątnięto teren wokół drzewa, 
a sam pomnik przyrody został odpowiednio zabezpieczony 
(doczekał się drewnianego ogrodzenia). W jego sąsiedztwie 
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umieszczono także tabliczkę informacyjną, prezentującą histo-
rię drzewa oraz kosz na śmieci. 
   Poza cisem „Bolko”, na terenie naszego miasta, rósł jeszcze 
do niedawna inny osobliwy pomnik przyrody. Był nim ponad 
200-letni kasztanowiec „Krzyś”, o którym tak kiedyś pisał nie-
żyjący już przyrodnik i miłośnik Świebodzic, dr Henryk Urba-
nik: Spośród najstarszych drzew do szczególnie cennych nale-
ży, najgrubszy na terenie naszego miasta kasztanowiec biały 
nazwany Krzysiem. Rośnie on w ogrodzie przy posesji ul. Mic-
kiewicza 6 (między firmą Merateh a pałacem zakonnic).  Pień 
jego w pierśnicy ma 468 cm obwodu. Należy prawdopodobnie 
do najstarszych okazów tego gatunku w Polsce. O podobnych 
rozmiarach kasztanowiec zarejestrowany został jedynie w wo-
jewództwie gdańskim (obecnie woj. pomorskie). Kasztanowiec 
Krzyś charakteryzuje się jeszcze, pomimo wiekowości, dużą 
żywotnością. Corocznie obficie zakwita i wydaje znaczne ilości 
owoców. Niepokoi jednak to, że u nasady ma pień znacznie 
wypróchniały, co może grozić powaleniem drzewa. Niezbędna 
byłaby tu niezwłoczna i fachowa pomoc konserwatorska. W 
pełni zasługiwałby na uznanie jako pomnik przyrody.120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
120 H. Urbanik: Spacerkiem po mieście („Gazeta świebodzicka”, nr 10 z 
1995 r.) 
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1. Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu (szkic: Marzena Bednarczyk) 

 

2. Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu (grafika Theodora Blätterbauera 
z XIX wieku) 
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3. Fresk przedstawiający nad-
naturalną postać św. Krzysztofa 

(kościół pw. św. Franciszka z 
Asyżu). 

 

4. Ruiny kaplicy pw. św. 
Anny w Pełcznicy (szkic 
Marzeny Bednarczyk) 
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5. Przedwojenna pocztówka przed-
stawiająca kościół św. Mikołaja w 

Świebodzicach. 

 

6. Kaplica grobowa 
Hochbergów przy kościele 

pw. św. Mikołaja 
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7. Herb rodziny Hochbergów w późnorenesansowym portalu kaplicy grobowej przy 
kościele św. Mikołaja (pocz. XVII w.) 

 

8. Przedwojenne zdjęcie przedsta-
wiające wieżę kościoła pw. św. 

Piotra i Pawła 
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9. Wnętrze kościoła pw. św. Piotra 
i Pawła (stan przed 1945 r.) 

10. Kościółek pw. NMP Królowej 
Polski na Cierniach 
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11. Zdjęcie przedstawiające budowę kościoła pw. św. Brata Alberta Chmie-
lowskiego na Osiedlu Piastowskim w Świebodzicach (stan z 2009 r.) 

 12. Dawny Dom Modlitwy Baptystów przy dzisiejszej ul. Wiejskiej (stan z lat 
30-tych XX wieku) 
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13. Współczesny widok przedstawiający mury obronne Świebodzic (od strony 
ul. Piłsudskiego) 

 

14. Kamienica przy ul. Żeromskiego na miejscu, której istniał dawniej zamek 
miejski 
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15, 16 Zespół rynkowy w Świebodzicach (lata 30-te XX wieku) 
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17, 18.  Świebodzicka starówka (lata 30-te XX wieku) 
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20. Ratusz w Świebodzicach  

 

21. Ratusz i kościół pw. św. Piotra 
i Pawła (szkic: Marzena Bednar-

czyk) 
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22, 23 Pałacyk „Caritasu” dawniej i dziś 
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24. Ruiny pałacu późnobarokowego na Cierniach (szkic: Marzena 
Bednarczyk) 

 

25. Pałacyk Goethego na Cierniach (szkic: Marzena Bednarczyk) 
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26. Kaplica grobowa rodziny Kramstów na cmentarzu komunalnym w Świebo-
dzicach (szkic Marzeny Bednarczyk) 
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27.  Pomnik poświęcony ofiarom wojny austriacko-pruskiej z 1866 r. 
(szkic: Marzena Bednarczyk) 
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28. Epitafium  Georga Daniela Gossova i jego żony Anny znajdujące 
się w murze przykościelnym przy parafii pw. św. Mikołaja w Świebo-

dzicach (szkic Marzeny Bednarczyk) 
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29. Krzyż pokutny znajdujący się przy szosie świdnickiej w Świebodzicach 
(szkic Marzeny Bednarczyk) 

 

30. Krzyż pokutny na terenie gospodarstwa nr 40 w Cier-
niach 
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31. Ślady po dawnej zapadni (szubienicy)  na tzw. Wzgórzu Szubienicznym  
za stadionem  Victorii w Świebodzicach (szkic: Marzena Bednarczyk) 

32. Grobowiec familijny Gustawa Beckera na cmentarzu komunalnym w 
Świebodzicach (szkic Marzeny Bednarczyk) 
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33. Pałac rodziny Kramstów w Parku Miejskim w Świebodzicach wybudowa-
ny ok. 1878 r. (stan z początku XX stulecia) 

34. Budynek dawnej Łaźni Miejskiej przy Al. Lipowych 
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35. Rycina z około 1844 r. przedstawiająca pierwszy dworzec kolejowy 
w Świebodzicach (obecnie obiekt mieszkalny przy placu opałowym 

przy dzisiejszej ul. Strzegomskiej). Dworzec ten – zaliczany do najstar-
szych tego typu obiektów na ziemiach polskich -  funkcjonował w na-

szym mieście w latach 1843-1869 

36. W lipcu 1868 r. na posiedzeniu spółki Towarzystwa Kolei Wrocław-
sko-Świdnicko-Świebodzickiej zapadła decyzja o budowie drugiego 

dworca kolejowego w Świebodzicach. Oficjalnie został on oddany do 
użytku 25 grudnia 1869 r. W swojej niespełna 150-letniej historii był 

wielokrotnie remontowany i odnawiany. 
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37. Zabudowania dawnego Browaru w Świebodzicach 

38. Budynek administracyjny przy ul. Sienkiewicza 30. Na jego miejscu – już w 
czasach średniowiecza – istniała niewielka kaplica pw. św. Jana (rysunek Ma-

rzeny Bednarczyk) 
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39. Przedwojenny zajazd „Książę Blücher” (obecnie budynek miesz-
kalny przy ul. Jeleniogórskiej 9) 

40. Dawne koszary wojskowe przy ul. Polnej w Świebodzicach 
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41. Przedwojenna Wyższa Szkoła Realna w Świebodzicach (obecnie 
SP nr 3 przy ul. Świdnickiej) 

42. Kamienica Bartschów przy ul. Wiejskiej 1 (stan z lat 30-tych  XX 
stulecia) 
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43. XIX-wieczne zabudowania młyna „Conrad” przy ul. Ofiar Oświęcimskich 

44. Zabudowania gospodarcze Zimnego Dworu na Pełcznicy (początek XX w.) 
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45. Przedwojenne zdjęcie przedstawiające zabudowę obecnego Placu Jana 
Pawła II wraz z okazałym Pomnikiem Zwycięstwa 

46. Zabudowa ulicy Wałbrzyskiej na początku XX stulecia 
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47. Brama Lwów przy wjeździe na teren Książańskiego Parku Krajobra-
zowego (przed 1945 r.) 

48. Ulica Kolejowa na początku XX stulecia 
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49. Silos zbożowy „Conrad” (wy-
budowany w 1934 r.). Przed ostat-
nią wojną  stanowił jedną z głów-
nych atrakcji turystycznych  tych 

okolic 

 
 

50. Schronisko turystyczne „Nowa Szwajcarka” u podnóża zamku Książ 
(zdjęcie z początku XX w.) 
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51. Pomnik ku czci pole-
głych w I wojnie świato-
wej, odsłonięty w 1924 r. 

w Parku Miejskim w 
Świebodzicach (zdjęcie 

sprzed 1945 r.) 

 

52. Nieistniejący już po-
mnik Marcina Lutra, 

uroczyście odsłonięty w 
dniu 1 lipca 1934 r. przez 
wspólnotę ewangelicką w 
Świebodzicach. Pomnik 

ten znajdował się niegdyś 
w okolicach dzisiejszej ul. 
Wiejskiej (nieopodal ka-

mienicy Bartschów). 
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53. Przedwojenne zdjęcie przedstawiające „Orli most” (niem. Adler-

brucke”) przy dzisiejszej fabryce Śnieżka-Invest 

 

54. Fotografia przedstawiająca  stary  świebodzicki most z 1832 r. przy 
parafii św. Franciszka z Asyżu (na lewo). Na pierwszym planie widoczna 

jest także nieistniejąca już dziś kamienica  przy ul. Strzegomskiej 39 
(dawny zajazd „Pod Złotym Krzyżem”). 
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55. Pomnik poświęcony mieszkańcom Cierni, poległym na frontach I 
wojny światowej. Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpiło w 1922 r. 

 

56. Tablica upamiętniają-
ca poległych uczniów 

Wyższej Szkoły Realnej w 
Świebodzicach, ufundo-

wana w 1921 r. 
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56, 57. Pomniki wielkich Polaków w Świebodzicach: papieża Jana Pawła II oraz 
Jana Mikulicza-Radeckiego 

 

58. Cis „Bolko” uchodzi 
obecnie za najstarszy 

pomnik przyrody w okoli-
cach Świebodzic 
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59. Pamiątkowa tablica 
poświęcona Gustawowi 
Beckerowi i wmurowana 
w ścianę kamienicy nr 27 

w Rynku w Świebodzi-
cach. Uroczyste odsłonię-

cie tablicy z udziałem 
władz miasta odbyło się w 

2011 r. 

 

60. Kamień graniczny 
odkryty w 2011 r. podczas 

prac rewitalizacyjnych 
starówki Świebodzic 

 

61. Tkacz przy pracy – 
płaskorzeźba umieszczona 

na kamienicy przy ul. 
Żeromskiego 2 w Świebo-

dzicach 
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62. Jeden z najstarszych 
wizerunków herbu miasta, 
przedstawiony na pieczęci 
miejskiej Świebodzic z 1 

poł. XVI wieku. 

63. Widok na starówkę Świebodzic z lotu ptaka (stan sprzed 1945 r.) 
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64. Zabudowania przemysłowe przy ul, Kolejowej 34. Na pierwszym planie fabryka 
zegarów A. Willmann & Co. Z tyłu za nią budynki koncernu zegarowego Gustava 

Beckera. U dołu natomiast fragment dworca kolejowego. 

 

65. Zabudowa przemysłowa przy ul. Strzegomskiej 23-27 (główna siedziba koncernu 
zegarowego Gustava Beckera). 



 230

Źródła ilustracji: 
 
Zbiory autora: nr 1, 4, 5. 6, 7, 14, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 38, 58, 59, 61, 62, 64, 65. 
Pfr B. Berg: Mit den Augen der Liebe, Freiburg Schlesien, 
1957: nr 8, 15, 16, 17, 36, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 63. 
Miesięcznik „Świebodzice – dzieje miasta” nr 11(156) z 2010 – 
nr 56. 
www.dzikiesudety.bog.com nr 3. 
www.dolny-slask.org.pl nr 2, 10, 12, 13, 18, 34, 35, 37, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 56, 57. 
www.swiebodzicepp.parafialnastrona.pl nr 9. 
www.parafia-alberta.eu nr 11. 
www.panoramio.com nr 20. 
www.dpsswiebodzice.pl nr 23. 
www.swiebodzice.pl nr 60. 

 


