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Od Autora 
 
Na przestrzeni ostatnich kilkuset lat w Świebodzicach urodziło 
się, bądź w jakiś sposób na trwale związało się z naszym mia-
stem, wiele wybitnych osobistości. Byli to ludzie różnego stanu 
i pochodzenia: handlarze, kupcy, rzemieślnicy, lekarze, przed-
stawiciele władz miasta, kultury i sztuki, sportowcy, duchowni 
i inni – którzy przez swój wytężony wysiłek oraz karierę za-
wodową (głównie gospodarczą, społeczną lub naukową) mieli 
ogromny wpływ na przebieg toczącego się życia, zarówno w 
obrębie naszego miasta, jak i też daleko poza jego granicami. 
Niektóre z przedstawionych tutaj osób związały się ze świebo-
dzicką ziemią na stałe lub tylko przez chwilę. Inni z kolei zo-
stali niesłusznie zapomniani i przemilczani na kartach historii. 
Dlatego celem tej książki jest m.in. „odświeżenie” i przywró-
cenie pamięci o wielu wybitnych jednostkach, które wniosły 
ogromny wkład w rozwój i propagowanie wiedzy o naszym 
regionie. 
   Pomysł napisania tej książki rodził się u mnie przez wiele lat. 
Poprzedziły go mozolne poszukiwania i gromadzenie wiedzy o 
bardziej lub mniej znanych osobistościach, które przewinęły 
się przez karty lokalnej historii (czasami nawet przez samo 
miejsce urodzenia). W ciągu tych kilku lat wytrwałych poszu-
kiwań udało mi się zebrać istotne informacje na temat 100 
„ świebodziczan”. Jednak ze względu na ograniczony zakres 
mojej pracy, względy techniczne i możliwości finansowe, nie 
sposób tutaj zaprezentować biografie wszystkich bohaterów. 
Warto jednak wspomnieć, że o niektórych przedstawionych tu 
osobach miałem przyjemność pisać już wcześniej, między in-
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nymi na łamach lokalnych czasopism, stronach internetowych 
lub w swoich wcześniejszych pracach.  
   Przy pisaniu tej książki nie obyło się jednak bez dylematów. 
Pojawiły się bowiem kryteria doboru osób oraz ich liczba. 
Chciałem jednak zaprezentować tutaj postacie z wielu dziedzin 
życia i jednocześnie skierować moją pracę do szerokiego grona 
odbiorców, którzy choć trochę interesują się lokalną historią 
oraz innymi aspektami życia związanymi z naszym regionem. 
Życzę przyjemnej lektury. 
 
 
 
                                                                            Autor 
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1.       Henryk ze Świebodzic  
         Pierwszy światły świebodziczanin 

 
 

 
 

Henryk ze Świebodzic, wymieniany w średniowiecznych źró-
dłach jako: „Henricus de Friburgo in Polonia”, zaliczał się do 
pierwszych światłych świebodziczan. Wykształcenie zdobywał 

m.in. na uniwersytecie bolońskim. 
 

Przeglądając średniowieczne dokumenty uniwersytetu boloń-
skiego (północne Włochy),1 można natknąć się na studenta, 
który w tamtejszych rejestrach zapisany został pod 1293 ro-
kiem jako: d. Henricus de Friburgo in Polonia. Wielu współ-

                                                           
1 Uniwersytet boloński uważany jest dzisiaj za największy uniwersytet we 
Włoszech, a zarazem najstarszą uczelnię w zachodnim świecie. Jego po-
czątki sięgają końca XI stulecia. W wiekach średnich stanowił on również 
wzór i model dla innych powstających w Europie ośrodków uniwersytec-
kich. 
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czesnych badaczy uważa, że chodzi tu o postać, którą utożsa-
miać należy dzisiaj z naszym miastem. Sądzą oni, że jest to 
niejaki Henryk ze Świebodzic, który po skończeniu archigim-
nazjum w Bolonii, objął posadę proboszcza w miejscowym 
kościele pw. św. Mikołaja, by odegrać wkrótce znaczącą rolę w 
jego historii. 
   Nie znamy daty narodzin naszego bohatera. Nie wiemy rów-
nież nic na temat jego pochodzenia. Większość faktów z jego 
życia opiera się raczej na domysłach i kilku drobnych prze-
słankach źródłowych, z których niektórzy badacze próbowali 
„zlepić” życiorys Henryka. Sugerując się jednak jego zachod-
nim (germańskim) imieniem, można przyjąć, iż jego przodko-
wie stanowili ludność napływową na te tereny i byli częścią 
ówczesnej akcji kolonizacyjnej, która rozgrywała się w XIII 
stuleciu na obszarze Dolnego Śląska. Rodzice proboszcza ze 
Świebodzic musieli być bardzo majętni i zaliczać się do elity 
feudalnej ówczesnego społeczeństwa, skoro stać ich było na 
posłanie syna na zagraniczne studia do jednego z elitarnych 
ośrodków uniwersyteckich średniowiecznej Europy. Wcale też 
się nie wyklucza, że jeszcze przed wpisaniem go w poczet bo-
lońskich studentów, mógł on zostać przeznaczony do stanu 
duchownego i przyjąć święcenia kapłańskie. Być może jego 
naukę we Włoszech po części finansował też Kościół śląski. 
   Na kartach historii nasz bohater zapisał się jako jeden z wy-
różniających się proboszczów kościoła pw. św. Mikołaja w 
Świebodzicach, który skutecznie próbował zabiegać o jego 
prawa. A czasy nie były wtedy łatwe. Od połowy XIII wieku 
toczył się głośny spór kościoła w Świebodzicach ze świątynią z 
nieodległej Pełcznicy.2 Chodziło w nim o uzależnienie się 
świebodzickiej parafii oraz o przejęcie pewnego rodzaju dzie-
sięcin. Spór był na tyle głośny, że pewne jego echa docierały 
na dwór papieski, a w jego rozstrzygnięciu próbował brać 

                                                           
2 Obecnie jest to niewielki kościółek pw. św. Franciszka z Asyżu. 
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udział sam arcybiskup salzburski Władysław (1237-1270).3 
Rozwiązanie konfliktu nastąpiło dopiero na początku XIV 
wieku i to za sprawą właśnie proboszcza Henryka. Nasz boha-
ter na podstawie zebranych dokumentów z wcześniejszych lat, 
potrafił udowodnić słuszność swojej racji w długotrwałym spo-
rze. Dzięki temu, na podstawie ogłoszonego w maju 1301 r. 
wyroku, pełne prawa do dziesięcin zostały przyznane świątyni 
ze Świebodzic.   
   Skuteczna walka o prawa świebodzickiego kościoła została 
zapewne dostrzeżona na dworze książęcym w Świdnicy, skoro 
w późniejszych latach spotykamy Henryka w obecności same-
go księcia Bernarda Statecznego (1301-1326) oraz jego matki 
Beatrycze, wdowy po Bolku I Surowym. Na dworze świdnic-
kich władców pełnił on rolę książęcego kapelana oraz wystąpił 
w roli świadka na kilku dokumentach, sporządzonych przez 
książęcą kancelarię w latach 1305-1308. Jak długo jednak 
trwała jego kariera? Dziś nie wiadomo. Po raz ostatni jest wy-
mieniany w źródłach historycznych pod datą 5 lutego 1308 r. 
Potem słuch o nim ginie. Należy więc przypuszczać, że niedłu-
go po 1308 r. zmarł.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Kościół w Pełcznicy pełnił w XIII w. rolę nadrzędną w stosunku do znaj-
dujących się w okolicy kilku osad i świątyń (Świebodzic, Cierni czy Mo-
krzeszowa). Do niego też należał pewien rodzaj dziesięcin, które zostały mu 
przyznane w 1228 r. przez miejscowych możnowładców i duchowieństwo. 
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2.       Konrad z Cierni (XIV w.)  
            Bohater wojny z Czechami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alegoria przedstawiająca walkę rycerza Konrada z Czechami 

podczas oblężenia Świdnicy w 1345 r. 
 
 

Rycerz Konrad z Cierni, zaufany stronnik księcia świdnickie-
go, Bolesława II Małego, zapisał się w dziejach tych okolic 
jako bohater wojny polsko-czeskiej z 1345 r. To właśnie jemu 
władca śląski powierzył dowództwo nad obroną Bramy Dzier-
żoniowskiej w Świdnicy podczas oblegania miasta przez sa-
mego króla Czech – Jana Luksemburczyka. Oczywiście ze 
swojego zadania nasz bohater wywiązał się znakomicie, zapi-
sując się swoim wyczynem na kartach historii.  
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   Konrad z Cierni (właściwie Konrad von Czirne) wywodził 
się ze starego śląskiego rodu rycerskiego – Czyrnów,4 który 
miał prawdopodobnie swoje gniazdo w miejscowości „Cirne” 
nieopodal Świdnicy. Niektórzy historycy utożsamiają dzisiaj tą 
posiadłość z naszymi Cierniami, które niejako mogły być ko-
lebką tej zamożnej rodziny. Przemawiają za tym chociażby 
pierwsze wzmianki historyczne na temat Cierni (lata 1203 – 
1228 – 1255 - 1307), które wymieniają tutejszą osadę jako Tir-
ne, Cirna,  Cyrne oraz Cirla  (nazwa ta jest bardzo zbliżona do 
imienia rodu – von Czirne).5 Inni z kolei badacze sugerują, iż 
członkowie rodziny Czyrnów przybyli na te tereny pod koniec 
XII wieku z obszaru Bawarii, w orszaku świętej Jadwigi ślą-
skiej (żony księcia Henryka I Brodatego). Oni także mieli brać 
czynny udział w kolonizacji dzisiejszych okolic Świebodzic. 
   Przez kolejne lata XIII wieku ród Czyrnów (w późniejszym 
czasie piszący się von Tschirn), dzięki poparciu śląskich moż-
nowładców, znacząco rozrasta się, a jego włości obejmują pas 
od Jeleniej Góry poprzez Bolków aż do Strzegomia. Pod ko-
niec XIV wieku familia ta była już na tyle podzielona, że roz-
różniano w niej kilka klanów, m.in. Panów z  Wiadrowa (von 
Wederow), z Łąki (von Wiesen), z Borowa (von Bohrau), Im-
bramowic (von Ingramsdorf) czy z Rybnicy (von Reibnitz). 
Podobnie było z popularnością imion wśród członków tegoż 
rodu. Szczególnie upodobano sobie imię Konrad, dlatego roi 
się tutaj od Konradów Starszych (Grose, Magnus), Młodszych 
(Juvenis, Jungling) i Średnich (Mittilste). Zresztą podobnie 
było z imieniem Jan (Hans).6    
   Z powodu tych zawiłości, ilości imion i skąpych przekazów 
dziejowych, dziś trudno dojść do wniosku jak kształtowały się 
losy i kariera naszego rycerza. Do jakiego klanu i posiadłości 

                                                           
4 Sama nazwa CZIRN // CZIRNE – jak podają nawet sami badacze nie-
mieccy –  miała wywodzić się od słowiańskiego słowa „czarny”. 
5 Das Geschlecht von Czirne. (www.boehm-chronik.com).   
6 Rycerstwo śląskie (www.historycy.org). 
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można go dzisiaj przypisać? To, że występuje on na kartach 
historii jako Konrad z Cierni, wcale nie musi oznaczać, że był 
powiązany z dzisiejszą dzielnicą (częścią) Świebodzic. Po-
cząwszy od XIV stulecia znajdujemy wiele przesłanek źródło-
wych, które wspominają Konrada von Czirne. I tak m.in. w 
1323 r. jest wzmiankowany rycerz o tym  imieniu, który brał 
udział w wyprawie krzyżowców na wyspę Rodos.7 Z lat 1337-
38 r. mamy informacje, iż osoba o takim samym imieniu pro-
wadziła spór z klasztorem Cystersów w Lubiążu,8 zaś z 13 
czerwca 1338 r. pochodzi dokument (wydany przez księcia 
Bolka II świdnickiego), na którym widnieje – jako świadek – 
rycerz Konrad Mittilste v. Cyrna.9 Również z 1340 r. mamy 
wiadomości, iż niejaki Konrad von Czirn pełnił funkcję kaszte-
lana w pobliskim Strzegomiu.10 Z kolei na początku 1345 r. 
władca ze Świdnicy zezwolił trzem braciom z rodu Czyrnów – 
Konradowi, Kekelonowi i Wincentemu – na prowadzenie wy-
szynku (sprzedaży) wina. Czy można w związku z tym część 
wyżej wymienionych informacji powiązać z postacią naszego 
Konrada z Cierni? 
  W 1345 r. wybucha konflikt z Czechami. Król czeski Jan 
Luksemburczyk wyrusza ze swoją armią na księstwo świdnic-
kie, którego władca – Bolko II Mały, był uznawany za sojusz-
nika monarchy polskiego – Kazimierza Wielkiego. W kwietniu 
tegoż roku wojska czeskie podchodzą pod Świdnicę i rozpo-
czynają jej oblężenie. Zanim jednak doszło do starć o stolicę 
księstwa, jej władca zwołał wojenną naradę, na której powie-
rzył obronę południowej części miasta (przy Bramie Dzierżo-
niowskiej) jednemu ze swoich zaufanych stronników  – Konra-

                                                           
7 M. Chorowska, P. Błoniewski: Zamek Niesyto w Płoninie według badań 
architektonicznych z lat 2011-2012 (w: Architectus, nr 2(34) z 2013 r.) 
8 Schlesische Stammlinie der Familie Hoffmann (strona www). 
9 K. Wutke, E. Randt: Codex Diplomaticus Silesiae, tom 6 obejmujący 
dokumenty śląskie z lat 1338-1342, Wrocław 1930. 
10 Das Geschlecht von Czirne… 
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dowi z Cierni.11 W wojnie tej brali zapewne udział osadnicy ze 
Świebodzic, którym udało się umknąć przed zbliżającą się na-
wałą czeskich rycerzy. Wszyscy oni stawili zacięty opór w 
obleganym mieście. Pomimo 10-tygodniowych zmagań, Cze-
chom nie udało się poskromić mieszkańców księstwa. Miasto 
zdołało obronić się, chociaż pod jego murami niejednokrotnie 
dochodziło do dramatycznych wydarzeń. Warto tu także 
wspomnieć, iż zanim doszło do oblężenia Świdnicy, w kwiet-
niu 1345 r. rycerze księcia Bolka stoczyli nieopodal Świebo-
dzic, pod wsią Mokrzeszów, niewielką potyczkę z czeskim 
oddziałem zwiadowczym (?). Niestety zakończyła się ona klę-
ską rycerstwa polskiego. 
   Jak kształtowały się dalsze losy rycerza z Cierni po zakoń-
czeniu konfliktu z Czechami? Dziś trudno na to pytanie odpo-
wiedzieć. Można tylko domniemywać, że za swoją bohaterską 
postawę przy oblężeniu Świdnicy został on przez księcia świd-
nickiego w odpowiedni sposób doceniony.12 
 
 
                                                           
11 Nasz bohater  zaliczał się w tamtych czasach do jednych z najbardziej 
wyróżniających się rycerzy władcy świdnickiego. Uzupełniał on grono 
zaufanych stronników księcia, takich jak: Heineman de Adelingsbach (ze 
Strugi), Frynczko; Henry i Krystian von Atze (boczna linia von Betschau), 
Konrad Irre i jego syn Bartosz von Betschau (de Beczowe), von Bolzowie 
(Aleksander Kleryk, Tylon Czyras, Rypert von Grunau), inni Czyrnowie 
(Grozon, Jan, Kekelo), Reinczo Starszy i Ulryk Schaff (Ovis), a także naj-
bardziej znamienity rycerz - Mikołaj von Zeiskenberg (z zamku Cisów), 
który zapoczątkował linię boczną von Bolzów. 
12 Również po 1345 r. pojawiają się informacje źródłowe na temat istnienia 
Konrada von Czirne (bądź Czirn). Na przykład z 1349 r. pochodzą wzmian-
ki mówiące, że osoba o takim imieniu pełniła funkcję burgrabiego na zamku 
w Bolkowie. W 1351 r. pojawiają  się dwaj bracia:  Konrad i Hans von 
Czirn z Imbramowic, którzy zakupili  za 70 grzywien dwa młyny, zaś z 
1353 r. mamy wiadomości o niejakim Konradzie von der Czirle, który za-
rządzał majątkiem Conradiswalde (obecna wieś Mrowiny nieopodal Świd-
nicy). Trudno jednak dziś stwierdzić, czy któraś z tych wzmianek jest po-
wiązana z interesującą nas postacią Konrada z Cierni. 
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3.    Zygmunt Rosicz (1406-1470) 
        Średniowieczne dziejopisarstwo śląskie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zygmunt Rosicz, wybitny kronikarz śląski doby średniowiecza, 
był wymieniany w 1421 r. wśród uczniów szkoły parafialnej w 
Świebodzicach. Wielu współczesnych historyków uważa, że w 

naszym mieście mógł się również urodzić (około 1406 r.) 
 

Zygmunt Rosicz (z łac. Sigismund Rosicz), kronikarz wywo-
dzący się prawdopodobnie ze Świebodzic, jest uważany za 
jednego z najwybitniejszych śląskich dziejopisarzy doby śre-
dniowiecza. Zachowane po nim roczniki stanowią dziś dla wie-
lu badaczy i historyków podstawowe źródło do poznawania 
kościelnych, politycznych, społecznych i gospodarczych dzie-
jów Dolnego Śląska. Z jego prac korzystali z powodzeniem 
inni późniejsi dziejopisarze, a wśród nich Jan Długosz (1415-
1480), autor wiekopomnego dzieła: Annales seu cronicae incli-
ti Regni Poloniae (Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa 
Polskiego). 
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   Zygmunt Rosicz wywodził się ze starego rodu Różyców, 
którego początki – według tradycji - sięgały X wieku i były 
powiązane z dziejami czeskiego klanu Sławnikowiców (z tego 
samego rodu pochodził też św. Wojciech – jeden z głównych 
patronów Polski). Dokładnej daty narodzin naszego bohatera 
dziś nie znamy. Z zachowanych jednak dokumentów wiadomo 
nam, że Rosicz był w 1421 r. uczniem szkoły parafialnej w 
Świebodzicach. Na tej podstawie wielu badaczy przyjmuje 
dziś, że mógł on również urodzić się w naszym mieście około 
1406 r. W szkole, do której wówczas uczęszczał wykładały 
osoby duchowne, a jej poziom nauczania był sprowadzony do 
najniższego szczebla ówczesnego systemu szkolnego (tzw. 
„trivium”). Była to prawdopodobnie pierwsza elementarna 
szkoła naszego kronikarza, w której pobierał nauki w zakresie 
gramatyki, retoryki i dialektyki. 
   Kariera Zygmunta Rosicza nie należała do błyskotliwych. 
Prowadził on raczej skromny i bogobojny żywot, tak jak na 
duchownego przystało. Większość swojego życia spędził w 
stolicy Dolnego Śląska, gdzie poświęcał się gromadzeniu i spi-
sywaniu dziejów dotyczących stosunków kościelno-
politycznych, jakie panowały w okresie od XI do XV stulecia. 
Wiadomo nam, że w czasie wielkopostnym 1430 r. wyświęco-
ny został na kapłana w kościele NMP na Piasku we Wrocła-
wiu. Następnie, przez kilka kolejnych lat, pracował tutaj w roli 
wikariusza parafialnego. Kolejnym etapem w życiu naszego 
bohatera była funkcja kanonika, a następnie - od 1447 r. - 
urząd dziekana kapituły wrocławskiej.  
   Zygmunt Rosicz zapisał się w dziejach śląskiego średniowie-
cza przede wszystkim jako autor dwóch znaczących roczników 
historycznych. Pierwszym z nich była: Chronica et numerus 
episcoporum Wratislaviensium (Kronika i katalog biskupów 
wrocławskich), w której opisał dzieje biskupstwa wrocławskie-
go od 1051 do 1468 r. Drugim natomiast: Gesta diversa tran-
sactis temporibus facta in Silesia et alibi (Różne wydarzenia z 
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przeszłości na Śląsku i poza nim), w którym w bardzo przejrzy-
sty i rzetelny sposób przedstawił wydarzenia z lat 1237-1470, 
dotyczące dziejów Kościoła śląskiego, z uwzględnieniem także 
spraw polskich. Swoje kronikarskie relacje spisywał zazwyczaj 
w języku łacińskim lub niemieckim. Ostatnia wzmianka w jego 
zapisach dotyczy wydarzeń z 6 maja 1470 r., dlatego badacze 
przyjmują dziś, że niedługo po tym okresie zmarł. 
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4.   Gottfried Kleiner (1691-1767) 
        Wybitny kaznodzieja ze Świebodzic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strona tytułowa największego dzieła Gottfrieda Kleinera - 
Evangelische Prediger- und Hirten-Stimme (Głos Pasterza), 

wydanie z 1774 r. 

Gottfried Kleiner jest uważany za jedną z najbardziej wpły-
wowych postaci w historii świebodzickiego kościoła ewange-
lickiego. Odznaczający się wielką charyzmą pastor, dał się 
poznać jako wybitny kaznodzieja, mówca i poeta, który swoją 
posługą duszpasterską zaskarbił sobie wielki szacunek wśród 
ówczesnych mieszkańców Świebodzic. 
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   Urodził się 28 listopada 1691 r. w Ciechanowicach koło Ka-
miennej Góry. Swoją pierwszą naukę pobierał w nieodległym 
Szczawnie oraz w Twardocicach nieopodal Złotoryi. W latach 
1706-1713 był studentem na uniwersytecie w Lipsku, a od 
1723 r. mianowany pastorem w jednej z podlegnickich wsi. Ze 
Świebodzicami Kleiner związał się od 1741 r., kiedy to obrany 
został pierwszym pastorem nowego zboru ewangelickiego, 
usytuowanego wówczas w Rynku (na miejscu dawnego ratu-
sza). Świebodzickie kroniki piszą o słynnym kazaniu jakie wy-
głosił nasz bohater w dniu 10 grudnia 1741 r., kiedy obejmo-
wał patronat kościelny w naszym mieście: 
   „10 grudnia nadszedł w końcu tak upragniony dzień, kiedy 
znowu pierwsze ewangelickie kazanie w Świebodzicach zostało 
wygłoszone przez pastora Kleinera. Ponieważ jeszcze żaden 
lokal do urządzania nabożeństw nie był przygotowany, kazanie 
to więc musiało być wygłoszone na publicznym Rynku, pod 
drzewami, przed drzwiami domu Kretschmera. Kazania tego 
wysłuchały nie tylko władze miejskie, ale i kilka szlacheckich 
rodzin z okolicy. Nawet pogoda sprzyjała temu wydarzeniu, 
ponieważ, jak mówią kroniki, pomimo późnej pory roku, był 
cichy i pogodny dzień. Pastor Kleiner rozpoczął od słów "To 
Pana głos nad miastem będzie wołać” 
   Na rynku zgromadziły się rzesze ludzi. Był on jednak za mały, 
aby pomieścić znacznie więcej osób, dlatego wszystkie okna w 
okolicy tego miejsca, a nawet dachy domów, były wypełnione 
ludźmi, którzy chcieli widzieć i słyszeć kaznodzieję. Niekończą-
ce się podziękowania Bogu były zanoszone w tym dniu, ponie-
waż przez 88 lat świebodziczanie wyznania ewangelickiego nie 
zaznali wolności religijnej. 
   Po tym kazaniu pastor Kleiner został powołany za jedno-
myślną zgodą gminy kościelnej, na pastora w Świebodzicach 
przez jego ekscelencję hrabiego państwowego (…) 
   Postanowiono, że pastor będzie miał darmowe mieszkanie, 
potrzebne drewno na opał, 200 guldenów pensji i datki z tacy 
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(…). Nadzór nad realizacją tych postanowień powierzono wój-
towi Kretschmerowi.13  
   Poza talentem oratorskim nasz bohater dał się poznać rów-
nież jako zdolny pisarz i poeta. Jego największe dzieło, zbiór 
kazań, pt. Głos Pasterza, okazało się swego czasu bestsellerem 
i doczekało się co najmniej 30 wydań. Gottfried Kleiner jest 
również autorem ponad 130 pieśni kościelnych (wydanych w 
dwóch antologiach), które jeszcze w XIX stuleciu były bardzo 
popularne i często śpiewane w ewangelickich świątyniach. 
   Swoją posługę pasterską Kleiner pełnił w naszym mieście 
przez ponad 25 lat. Zmarł 1 lutego 1767 r. Po śmierci jego cia-
ło złożono w zborze ewangelickim, przy którym sprawował 
swoją posługę, zaś dziewięć lat później – po wielkim pożarze 
miasta, w którym spaliła się także świątynia ewangelicka – 
zwłoki Kleinera ekshumowano i pochowano na tutejszym 
cmentarzu miejskim (5 IV 1776). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 A. Rubnikowicz, J. Palichleb, M. Palichleb: Kronika Miasta Świebodzice 
1220-2010, Świebodzice 2010. 
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5.  Johann Gottlob Elter (1736-1791) 
         Rozwój nauki protestanckiej w Świebodzicach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sztych F.B. Wernera z połowy XVIII w. przedstawiający pierw-

szą świątynię protestancką na Rynku w Świebodzicach. Przy 
niej to właśnie swoją posługę pełnił początkowo pastor Elter. 
Świątynia ta niestety spłonęła doszczętnie w wielkim pożarze 

miasta z 1774 r. 
 

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-
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dzicach. Przeważająca zdecydowanie ludność wyznania ewan-
gelickiego, ponownie zaczyna organizować życie religijne w 
naszym mieście. Powstają nowe ośrodki kultu oraz szkoły 
ewangelickie zlokalizowane w samych Świebodzicach i naj-
bliższych okolicach (Ciernie, Pełcznica). Miasto staje się ty-
powym 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 
ewangelicki. W tym też okresie zawitało do nas dwóch wybit-
nych kaznodziei protestanckich: Gottfried Kleiner (1691-
1767), który sprawował swoją posługę w Świebodzicach aż do 
swojej śmierci oraz jego wielki następca – Johann Gottlob El-
ter, wybitny organizator życia religijnego w naszym mieście. 
   Dokładnych szczegółów z dzieciństwa i młodości pastora 
Eltera niestety nie znamy. Wiadomo jednak, że przyszedł na 
świat 9 lipca 1736 r. we wsi Grodziszcze nieopodal Świdnicy. 
Swoją posługę ewangelicką w Świebodzicach rozpoczął w 
wieku 28 lat, kiedy to mianowany został rektorem tutejszej 
szkoły ewangelickiej (1764). Funkcję głównego nauczyciela 
protestanckiego sprawował w Świebodzicach przez 3 lata (do 
1767 r.). Następnie – po śmierci Gottfrieda Kleinera – został 
głównym duszpasterzem wspólnoty ewangelickiej w naszym 
mieście (oficjalnie wprowadzony na to stanowisko 12 VI 1768 
r.). Johann Gottlob Elter należał do najwybitniejszych pasto-
rów w historii wspólnoty protestanckiej w Świebodzicach. Był 
również jednym z najdłużej sprawujących tą funkcję osób.14 W 
swojej posłudze duszpasterskiej dał się poznać jako wybitny 
kaznodzieja i organizator życia religijnego w mieście. Za jego 
to sprawą w 1770 r. wybudowano m.in. pierwszą plebanię dla 

                                                           
14 Elter sprawował swoją posługę w Świebodzicach przez 24 lata. Dłużej od 
niego duszpasterzami byli jedynie:  pastor Marschner (od 1850 do 1889), 
pastor Baumgart (od 1906 do 1931) oraz Gottrfried Kleiner (od 1741 do 
1767). 
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wspólnoty ewangelickiej w Świebodzicach. Nasz bohater był 
również jednym z inicjatorów budowy nowego kościoła ewan-
gelickiego w Świebodzicach (obecnie parafia pw. św. Piotra i 
Pawła),15 którego wzniesienie nie było zadaniem łatwym. Po-
tężny projekt trzeba było usadowić częściowo na miejscu daw-
nej średniowiecznej fosy (tuż przy Bramie Strzegomskiej), a 
częściowo na miejscu dawnego domu modlitwy, dlatego też 
najpierw wkopano bardzo głęboko solidne fundamenty pod 
przyszłą świątynię. Już w 1776 r. odbyło się uroczyste położe-
nie i poświęcenie kamienia węgielnego. Obiekt ten budowano 
przez trzy lata (1776–1779), nadając mu modny wówczas styl 
klasycystyczny. W 1778 r. pastor Elter dokonał uroczystej kon-
sekracji świątyni. Wydarzenie to upamiętnia niewielki witraż 
okienny z datą „1778”, umieszczony nad wejściem głównym 
do kościoła. Ostateczne prace budowlane zakończono uroczy-
stym zawieszeniem dzwonów na wieży kościelnej w 1781 r.   
   Nasz bohater cieszył się swoim wiekopomnym dziełem (no-
wą świątynią) jeszcze przez 10 lat. Zmarł nagle 11 marca 1791 
r. Jego ostatnie momenty życia opisała m.in. jedna z dawnych 
kronik Świebodzic: 11 marca o godz. 12.00 w nocy zmarł pa-
stor Elter. Piastował swój urząd od 24 lat, a umarł w wieku 55 
lat 8 miesięcy i 12 dni. W czasie głoszenia w tym dniu kazania 
wielkopiątkowego, będąc na ambonie doznał wylewu krwi i żył 
jeszcze tylko do najbliższej nocy. Kazanie, które głosił oparte 
było na tekście psalmu 116.16. 14 marca obył się jego uroczy-
sty pogrzeb, podczas którego mowę pożegnalną wygłoszono w 
oparciu o trzy wiersze, które miały być odśpiewane po tamtym 

                                                           
15 Pierwsza świątynia protestancka w Świebodzicach, znajdowała się w 
Rynku (od 1741 do 1774). Spłonęła ona jednak w wielkim pożarze miasta 
w dniu 26 lipca 1774 r. W 1776 r. dość liczna wspólnota ewangelicka w 
naszym mieście postanowiła wznieść nową świątynię, właśnie dzisiejszy 
kościół pw. św. Piotra i Pawła.    
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nieukończonym kazaniu wielkopiątkowym. To były trzy ostatnie 
wiersze z pieśni pasyjnej „Podzięka za Twoją opiekę”. 16  
   Ciało wybitnego pastora spoczęło na nieistniejącym już dziś 
cmentarzu miejskim, który niegdyś znajdował się przy daw-
nym kościele cmentarnym w Świebodzicach (okolica dzisiej-
szej ul. Szkolnej i B. Prusa). Warto tu na koniec wspomnieć, że 
Elter około 1770 r. poślubił młodszą od siebie o 12 lat Joannę 
Karolinę Schlegel (ur. 22.09.1747 r. w Dzierżoniowie). Z mał-
żeństwa tego doczekał się syna – Johanna Gottlieba Eltera, 
który urodził się w Świebodzicach w 1771 r. (zmarł natomiast 
w niewielkiej miejscowości Ręków k./ Sobótki w 1831 r.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16 A. Rubnikowicz, M. Palichleb, J. Palichleb: Kronika Miasta Świebodzice 
1220-2010, Świebodzice 2010. 
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   6.     Kreczmerowie (XVIII w.)  
        Znana rodzina kupców ze Świebodzic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogólny widok Świebodzic z połowy XVIII w. (sztych F.B. Wer-

nera) 
 

Rodzina Kreczmerów (niem. Kretschmer), której członkowie 
pełnili znaczące funkcje we władzach naszego miasta, uznawa-
na jest przez niektórych badaczy przeszłości za jeden z najbar-
dziej wpływowych rodów kupieckich i pionierów przemysłu w 
historii tych okolic. Tradycja głosi, że pierwsi przedstawiciele 
tej rodziny pojawili się na dolnośląskiej ziemi już w XVI stule-
ciu. Przybyli oni na te tereny z Saksonii i początkowo osiedlili 
się w Dusznikach Zdroju, gdzie zajmowali się produkcją papie-
ru. Do nich to należała m.in. znana stara papiernia (obecnie 
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju), którą z powo-
dzeniem prowadzili od 1562 do 1706 r. 
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 Po raz pierwszy na widowni dziejowej Świebodzic Kreczme-
rowie pojawiają się w 1 połowie XVIII stulecia, kiedy to w 
miejskich zapiskach wymieniany jest Ernest Joachim Kret-
schmer (lub Kreatschmer), pełniący rolę wójta.  To właśnie za 
jego kadencji i dzięki jego staraniom udało się wznowić w na-
szym mieście wypalanie wapna oraz zaczęto wydobywać na 
skalę przemysłową marmur w pobliskim kamieniołomie (obec-
nie zbiornik „Warszawianka”). Warto tu nadmienić, że wydo-
bywany w tamtych czasach w miejscowym wyrobisku marmur 
był używany m.in. do budowy zamku królewskiego w Pocz-
damie. W 1736 r., za pośrednictwem Kretschmera i dzięki wy-
gospodarowanym środkom pieniężnym, Świebodzice odkupiły 
od tutejszego mistrza murarskiego cegielnię nad, którą nadzór 
przejął właśnie nasz bohater. W 1741 r. został on także wybra-
ny do pierwszego kolegium kościelnego, przy tworzącej się 
wówczas w naszym mieście nowej wspólnocie ewangelickiej. 
   Drugim znanym przedstawicielem rodu był  doktor nauk me-
dycznych Ernest Gottlieb Kretschmer, który w latach 1757-
1764 pełnił urząd burmistrza Świebodzic. Czasy jego kadencji 
to niezbyt spokojny okres w dziejach tych okolic. Tocząca się 
wówczas wojna pomiędzy Prusami i Austrią o Śląsk, odbiła się 
także na sytuacji naszego miasta. Wcale to jednak nie prze-
szkadzało burmistrzowi Kretschmerowi podejmować w stycz-
niu 1758 r. w swoim domu samego monarchę pruskiego – Fry-
deryka II Wielkiego.  Ernest Gottlieb zmarł 14 lutego 1764 r., a 
jego miejsce na stanowisku burmistrza objął syn – Johann 
Friedrich Kretschmer. To właśnie jemu w udziale przyszło 
m.in. odbudować nasze miasto po wielkim pożarze z 1774 r. 
Urząd burmistrza Johann Friedrich pełnił ponad 40 lat, aż do 
swojej śmierci w styczniu 1805. 
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   7.   Kramstowie (od 1791 do 1945) 
             Śląscy Rockeffelerowie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wielka przędzalnia Kramstów w Świebodzicach wybudowana 

po 1835 r. (dawna Silena) 
 
 
Początki rodu i jego protoplasta: Chrystian Gottlieb Kra m-

sta (1744-1804) 
 

W ielu badaczy przeszłości Świebodzic uważa dzisiaj, że 
największe piętno na przeobrażeniach jakie w XIX stuleciu 
dokonały się w krajobrazie architektonicznym i przemysłowym 
tego miasta, położyła rodzina von  Kramsta - wielkich przemy-
słowców niemieckich, którzy swego czasu stali się jedną z naj-
bogatszych i najbardziej wpływowych rodzin Dolnego Śląska. 
   Kariera Kramstów jest naprawdę zdumiewająca. W ciągu 
kilku pokoleń z przeciętnej i niczym nie wyróżniającej się ro-
dziny, Kramstowie stali się wielkimi magnatami finansowymi 
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w posiadaniu, których znajdowało się wiele zakładów przemy-
słowych i  przędzalni mechanicznych na Dolnym Śląsku (fa-
bryki te przynosiły im ogromne zyski). Dzięki swojej ogromnej 
fortunie Kramstowie, niekiedy nazywani ŚLĄSKIMI 
ROCKEFFELERAMI, stali się bardzo szybko głównymi ini-
cjatorami wielu rozwojowych inwestycji na terenie Śląska. 
Możemy m.in. zawdzięczać im fakt, że linia kolejowa z Wro-
cławia w kierunku Sudetów, budowana na początku lat 40-tych 
XIX w., kończyła się właśnie w Świebodzicach. W okolicach 
naszego miasta znajdowała się wówczas większość ulokowa-
nego przez nich kapitału. O majętności tegoż rodu może 
świadczyć również fakt, że w ciągu kilkudziesięciu lat swojej 
działalności, dorobili się oni również 10 wielkich majątków 
ziemskich (dworów i pałaców) w rejonie Świebodzic, Świdni-
cy czy Strzegomia. W Świebodzicach Kramstowie wywarli 
również decydujący wpływ na społeczność, która je zamiesz-
kiwała. Jednak wpływ ten był czasami bardziej negatywny niż 
pozytywny. Wyzysk, nędza, głód i bunty tkaczy, to podstawo-
we przejawy rozwoju fabryk Kramstów oraz pomnażania ich 
rodzinnej fortuny. Za zarobione pieniądze rodzina kupiła sobie 
nawet na przełomie lat 50-tych i 60-tych XIX stulecia tytuły 
szlacheckie. 
   Za założyciela (protoplastę) świebodzickiej rodziny von 
Kramsta, jest dzisiaj uważany Chrystian Gottlieb (zw. Star-
szym, niem. Ältere), który przyszedł na świat w Świebodzicach 
w dniu 15 X 1744 r. w rodzinie miejscowego rzemieślnika-
kuśnierza Johanna Georga Kramsta oraz jego żony - Anny He-
leny.   
   Sama rodzina Kramstów wywodziła się z niewielkiego mia-
steczka Chramost, położonego w północno-zachodnich Cze-
chach, od którego zapewne przyjęła się nazwa samego rodu. W 
okresie Wojny Trzydziestoletniej (1618-1648), w wyniku prze-
śladowań protestantów, Kramstowie byli zmuszeni do opusz-
czenia rodzinnych stron i przeniesienia się w inne miejsce. 
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Osiedlili się wówczas (ok.1620 r.) na Dolnych Łużycach w 
miasteczku Wojrowice (niem. Hoyerswerda), gdzie trudnili się 
warzeniem piwa. W tym też okresie w zapiskach historycznych 
pojawia się dwuczłonowa nazwa rodziny jako Kramsta-
Slobodnik.  
   Na początku lat 40-tych XVIII w., po wkroczeniu do Świe-
bodzic wojsk pruskich i przywróceniu w naszym mieście swo-
bód praktyk religijnych, osiedlili się tu także członkowie ro-
dziny – Johann Georg Kramsta oraz jego małżonka Anna He-
lena z domu Ullman, którzy postanowili zająć się prowadze-
niem zakładu kuśnierskiego. Z zachowanych źródeł, pochodzą-
cych z końca XVIII wieku, wynika, że w Świebodzicach dzia-
łało wtenczas 9 kuśnierzy, którzy stanowili pod względem li-
czebności rzemieślników piątą grupę zawodową w naszym 
mieście (po szewcach – 20 członków, rzeźnikach i krawcach - 
po 12 osób oraz piekarzach – 10).  Z roku na rok biznes ro-
dzinny zapewne rozkręcał się, a sami Kramstowie zyskiwali 
coraz większe poparcie i uznanie wśród tutejszych mieszkań-
ców miasta. Przykładem tego może być chociażby Chrystian 
Gottlieb Kramsta, który swoją karierę zawodową zaczynał od 
wykonywania zawodu kuśnierza, aż w końcu stał się znanym 
lokalnym przedsiębiorcą oraz dosłużył się ważnej funkcji radcy 
prawnego (niem. Stadtvogt) w zarządzie naszego miasta. Ze 
swojego związku małżeńskiego z Marią Roseną Klein, docze-
kał się aż czterech synów, także wielkich przedsiębiorców, 
którzy poprzez swoje działania  będą kształtować wizerunek 
gospodarczy Dolnego Śląska w 1 połowie XIX stulecia. Chry-
stian Gottlieb Kramsta zmarł w Świebodzicach w dniu 9 VIII 
1804 r. Prawdopodobnie pochowany został na terenie nieistnie-
jącego już cmentarza, który dawnej znajdował się w okolicy 
dzisiejszej ulicy B. Prusa i ul. Szkolnej w Świebodzicach. 
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Chrystian Gottlieb Kramsta zw. Młodszym (1776-1838) 

Chrystian Gottlieb Kramsta zwany Młodszym (niem. Jünge-
re), nosił takie same imiona jak jego ojciec, dlatego w dzisiej-
szych czasach te dwie postacie są czasami mylone przez histo-
ryków. Nasz bohater urodził się 26 II 1776 r. w Świebodzicach 
i jest obecnie uważany za jedną z najbardziej wpływowych 
postaci w rodzinie wielkich przemysłowców. Wielu współcze-
snych badaczy uważa go za pierwszego wielkiego fabrykanta 
w dziejach naszego miasta, a także za seniora rodu, który 
przewodniczył założonej przez siebie pod koniec XVIII stule-
cia pierwszej znaczącej firmie handlowej w Świebodzicach 
zajmującej się handlem płótnem (niem. Leinengroßhandels C. 
G. Kramsta). 
   W sprawy rodzinnego biznesu Chrystian Gottlieb Kramsta 
był zaangażowany już od najmłodszych lat. Na przykład z roku 
1791 mamy informacje jak nasz bohater razem ze swoim oj-
cem prowadził działalność handlową polegającą na skupie 
przędzy włókienniczej, a następnie odsprzedawał ją dalej lo-
kalnym tkaczom-chałupnikom. Interes z roku na rok rozkręcał 
się, skoro kilka lat później – w 1797 r. – Kramstowie decydują 
się na otwarcie pierwszego domu handlowego w Świebodzi-
cach. Handlowano w nim głównie płótnem i materiałami zaku-
pionymi od miejscowych tkaczy.  Nieco później – na początku 
XIX wieku – rodzina przemysłowców ze Świebodzic postana-
wia rozszerzyć swoją działalność produkcyjną w pobliskiej 
Pełcznicy, gdzie około 1820 r. wybudowany zostaje kompleks 
budynków przemysłowych tj. farbiarnia, magiel wodny, su-
szarnia i folusz. Obiekty te posłużyły nie tylko do obróbki 
płótna, ale także do wyrobu materiałów lnianych i bawełnia-
nych.  
  Chrystian Gottlieb Kramsta nie ograniczał jednak swojej dzia-
łalności tylko do obszaru rodzinnych Świebodzic i jego naj-
bliższych okolic. Dzięki jego inicjatywie i zaangażowaniu 
przemysł włókienniczy rozkwitał także w rejonie Bolkowa 
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oraz Kamiennej Góry, gdzie powstało kilka dużych inwestycji 
rodowych. Już w 1809 r. – wraz ze swoim młodszym bratem 
Ernestem Heinrichem – zdecydował się na założenie fabryki 
lnu w nieodległym Bolkowie oraz bielarni w Wierzchosławi-
cach (1819 r.), zaś w 1832 r. udało mu się uruchomić drugą na 
Dolnym Śląsku wielką przędzalnię mechaniczną w Marciszo-
wie koło Kamiennej Góry.  Przędzalnia ta wyposażona w naj-
nowocześniejszą – jak na tamte lata – technologię angielską, 
stanowiła również istotny fenomen przemysłowy w historii 
dolnośląskiego włókiennictwa. W przeciągu kilkunastoletniej 
działalności nastąpił bardzo szybki (pomimo pożaru) rozwój 
fabryki, w której w 1849 r. było zatrudnionych 141 pracowni-
ków, a sama przędzalnia liczyła 2300 wrzecion.  
   Chrystian Gottlieb Kramsta zmarł 12 XI 1838 r. w Świebo-
dzicach. Jeszcze przed swoją śmiercią sporządził testament, w 
którym zapisał dość pokaźną darowiznę pieniężną dla najbar-
dziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta, tutejszych 
szkół (ewangelickiej oraz katolickiej), kościoła ewangelickiego 
oraz na budowę nowego cmentarza. Warto tutaj wspomnieć, że 
dzięki zarobionej fortunie Chrystian Gottlieb Kramsta kupił 
sobie również – tuż przed śmiercią – okazały pałac w Pastu-
chowie koło Świdnicy. Było to w lutym 1838 r. 
 
Karl Friedrich Kramsta (1779-1819) 

Urodził się w Świebodzicach w 1779 r. Z zawodu był kup-
cem, co w połączeniu z osobistą determinacją, zaangażowa-
niem i dążeniem do wyznaczonych sobie celów uczyniło go w 
niedługim czasie bardzo zamożną i cenioną osobą w tutejszym 
środowisku społecznym. Nie bez przyczyny można go uznać 
za jedną z najbardziej wpływowych i przedsiębiorczych osób w 
historii XIX-wiecznych Świebodzic. To właśnie on w 1809 r. 
uruchomił na terenie miasta wielką tkalnię lnu i płótna, w któ-
rej zatrudnienie znalazło z czasem 1300 tkaczy. Dzięki dobrze 
prosperującemu biznesowi Karl Friedrich Kramsta zdobył so-
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bie uznanie wśród lokalnych władz i mieszkańców miasta, co 
zaowocowało tym, że w 1809 r. – w pierwszych wolnych wy-
borach samorządowych do władz Świebodzic, został miano-
wany przewodniczącym tutejszej Rady Miasta (10 czerwiec 
1809 r.) 
   Wielka tkalnia Kramstów znajdowała się na miejscu dzisiej-
szej kamienicy przy ul. Żeromskiego 2. Dała ona początek 
wielkiemu koncernowi włókienniczemu w naszym mieście. 
Prawdopodobnie w 1835 r. fabrykę tą wizytowała nawet sama 
caryca Charlotta z rodu Hohenzollern (żona cara rosyjskiego – 
Mikołaja I Romanowa), która gościnnie zawitała wówczas do 
Świebodzic. O dawnej historii budynku (jako fabryki włókien-
niczej) przypominają dziś dwie płaskorzeźby umieszczone po 
bokach głównej bramy. Przedstawiają one prządkę i tkacza, 
dwa atrybuty przemysłu włókienniczego, który uczynił Kram-
stów najbogatszą rodziną na Śląsku. Kolejne godne uwagi pła-
skorzeźby widoczne są w górnej części kamienicy. Obrazują 
one proces powstawania tkaniny. 
   Powstanie tak wielkiej inwestycji na tych terenach było zba-
wienne dla wielu mieszkańców Świebodzic i okolic. Fabryka 
Kramsty nie tylko dawała zatrudnienie, ale także skutecznie 
potrafiła  sprostać konkurencyjnym wyrobom z Anglii, które w 
tym okresie zalewały tutejszy rynek. Produkty ze świebodzic-
kiej przędzalni już wówczas zdobywały swoje poczesne miej-
sce na wielu rynkach Europy, a także były w późniejszym cza-
sie eksportowane nawet za ocean – do Kuby, Meksyku i Ame-
ryki Południowej. Jednak warunki pracy w fabrykach Kram-
stów do łatwych nie należały. Zatrudnienie w nich znajdowała 
przede wszystkim ludność napływowa z terenów wiejskich 
oraz tkacze-chałupnicy z okolicznych wiosek, którzy nie mo-
gąc dostosować się do nowych technik produkcji, wymogów 
rynku oraz konkurencyjności zagranicznych towarów (głównie 
tych z Anglii, gdzie mechanizacja produkcji znacznie obniżyła 
koszty wytwarzania tkanin), zmuszeni zostali do zamknięcia 
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swoich domowych warsztatów i szukać zatrudnienia w powsta-
jących wówczas fabrykach bogatych kapitalistów. Praca w nich 
trwała nawet po kilkanaście godzin na dobę, a zarobki były 
nędzne. Tkacze dolnośląscy musieli nie tylko podjąć wyścig z 
postępującą mechanizacją produkcji, ale co gorsze, często zga-
dzali się na niższe płace i wydłużony czas pracy. To oczywi-
ście rodziło frustracje i niezadowolenie wśród rzeszy zatrud-
nionych, by w końcu doprowadzić do wielkich niepokojów 
społecznych, których kulminacja na Pogórzu Sudeckim nastą-
piła w latach 40-tych XIX stulecia.  
   Pomimo świetnie zapowiadającej się kariery znakomitego 
przedsiębiorcy, Karl Friedrich nie cieszył się zbyt długo ży-
ciem. Zmarł we wrześniu 1819 r., w wieku niespełna 40 lat. Po 
jego śmierci interes rodzinny poprowadzili pozostali członko-
wie rodziny wraz z wdową po zmarłym – Joanną Heleną z do-
mu Zimmer (1786-1859). 
 
Georg Gottlob Kramsta (1782-1850) 

Georg Gottlob Kramsta, wielki przemysłowiec i przedsię-
biorca ze Świebodzic, uważany jest dzisiaj za największego i 
najwybitniejszego przedstawiciela rodziny Kramstów. Urodził 
się w Świebodzicach 20 lipca 1782 r. Jego ojcem był Chrystian 
Gottlieb Kramsta zw. Starszym, matką zaś Maria Rosena Kle-
in. W 1805 r. Georg poślubił o dwa lata młodszą od siebie Kry-
stynę Dorotę z domu Krebs (1784-1837), córkę Johanna Gott-
frieda - skarbnika Hochbergów  z Książa. 
   Georg Gottlob z wielkim powodzeniem kontynuował rodzin-
ną tradycję pomnażania i inwestowania familijnego kapitału. 
Stojąc na czele utworzonej przez siebie spółki akcyjnej, pod 
nazwą „Kramsta i Synowie” (niem. Kramsta und Söhne), nasz 
bohater podjął się szeregu kolejnych dużych inwestycji w na-
szym mieście oraz poza jego granicami. Za jego to wstawien-
nictwem już w latach 20-tych XIX w. powstały w Lipsku i 
Hamburgu domy handlowe Kramstów. Nieco później rodzina 
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doczekała się także oddziału w Nysie, gdzie zajmowano się 
skupem przędzy od okolicznych tkaczy, a także przedstawiciel-
stwa w Nowym Jorku. W 1827 r. nasz bohater uruchomił w 
Świebodzicach  kolejny zakład – tym razem krochmalnię 
(niem. Stärkefabrik), w której produkowano krochmal dla po-
trzeb przemysłu włókienniczego, zaś kilka lat później - w 1835 
r. - Georg Gottlob postanawia na terenach odkupionych od 
świebodzickiego szpitala wybudować swoją następną wielką 
przędzalnię mechaniczną,  której lokalizacja nastąpiła przy 
dzisiejszej ulicy Strzegomskiej (dawny zakład „Silena” będący 
niegdyś spadkobiercą dawnych tradycji włókienniczych w na-
szym mieście). Dzięki pomysłowości i zaangażowaniu rodziny 
Kramstów, zakład ten w bardzo szybkim czasie stał się jednym 
z najnowocześniejszych przędzalni na terenie Dolnego Śląska, 
w którym zatrudnienie znalazło z czasem ponad 1000 pracow-
ników, a jego wyposażenie stanowiło 13.200 wrzecion. W 
1871 r. fabryka ta stała się częścią Śląskiego Przemysłu Lniar-
skiego. 
   Dzięki szybkiemu rozwojowi i unowocześnianiu produkcji, 
dokonywało się przejście z produkcji manufakturowej do czy-
sto przemysłowej, rozwijanej tutaj na szeroką skalę. Jednak 
rozwijający się w dolnośląski przemysł włókienniczy był przy-
czyną wyzysku i nędzy tysięcy zwykłych tkaczy. Sam rozwój 
zakładów w Świebodzicach odbywał się kosztem zatrudnio-
nych w nich ponad tysiąca robotników. W przeciągu kilku lat 
(1842-1844) zarobki pracowników w fabrykach rodziny Kram-
stów spadły z 23 do 15 groszy tygodniowo. Ten pogłębiający 
się kryzys i głód wśród tkaczy dolnośląskich był przyczyną 
wielkiego buntu, jaki miał niebawem nadejść. W 1844 r. całym 
światem wstrząsnęły wypadki, jakie rozegrały się na Pogórzu 
Sudeckim. Setki tkaczy z okolic Pieszyc i Bielawy (ok 30 km. 
na płd.-wsch. do Świebodzic) odmówiło świadczenia swoich 
usług pracowniczych, niszcząc przy tym sprzęt fabryczny i 
domagając się podwyższenia swoich nędznych zarobków. Po-
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wstanie bardzo szybko rozniosło się do innych ośrodków 
przemysłowych, docierając także do granic Świebodzic. Dopie-
ro na wezwanie nielicznej grupy bogatych kapitalistów, garni-
zony pruskie stłumiły krwawo bunt. Jedną z rodzin, która się 
przyczyniła do tych tragicznych wydarzeń byli Kramstowie. 
   Georg Gottlob Kramsta angażował się także w szereg innych 
znaczących przedsięwzięć gospodarczych rozwijanych na tere-
nie Dolnego Śląska. Między innymi w latach 40-tych XIX stu-
lecia opracował własny projekt budowy linii kolejowej, który 
miał połączyć Świebodzice z Wrocławiem przez Środę Śląską. 
Plan ten jednak nigdy nie doszedł do skutku. Ale to właśnie 
naszemu bohaterowi możemy zawdzięczać fakt, że linia kole-
jowa z Wrocławia w kierunku Sudetów, budowana na początku 
lat 40-tych XIX wieku, kończyła się właśnie w Świebodzicach. 
W okolicach naszego miasta znajdowała się wówczas znaczna 
część ulokowanego przez Kramstów kapitału. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Georg Gottlob Kramsta jako 
tajny królewski radca han-

dlowy. 
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   Za swoje wielkie osiągnięcia gospodarcze i rozwojowe 
Georg Gottlob Kramsta był dwukrotnie wyróżniany wysokimi 
odznaczeniami państwowymi (w 1827 i 1838 r.), zaś w 1827 r. 
odznaczony został honorowym tytułem tajnego radcy handlo-
wego. Znakomity przemysłowiec zmarł 15 kwietnia 1850 r. 
Jego ciało spoczęło w familijnym grobowcu na cmentarzu ko-
munalnym przy ul. Wałbrzyskiej w Świebodzicach. Po jego 
śmierci spółkę rodzinną poprowadzili jego dwaj synowie: Edu-
ard (1810-1875) oraz Gustav (1815-1869). Z rodzinnego inte-
resu wycofał się natomiast najmłodszy z braci Emil, który po 
śmierci ojca postanowił osiąść na swoich włościach w Udani-
nie. Warto tutaj wspomnieć, że Georg Gottlob Kramsta pozo-
stawił po sobie ogromną fortunę, która jeszcze za jego życia 
uczyniła go najbogatszym człowiekiem na Dolnym Śląsku. 
 
Ernest Heinrich Kramsta (1784-1845) 

Urodził się w Świebodzicach 12 VIII 1784 r. Był najmłod-
szym synem Chrystiana Gottlieba Kramsty oraz jego żony Ma-
rii. W wieku 27 lat poślubił swoją wybrankę – Henrietę E. 
Krebs. Cała uroczystość ślubna odbyła się 9 I 1811 r. oczywi-
ście w Świebodzicach. Z małżeństwa tego nasz bohater docze-
kał się trzech synów: Ernesta Friedricha, Ernesta Hugo (1826-
1860) oraz Ernesta Richarda (1829-1897) - wszyscy trzej przy-
szli na świat w Bolkowie. Od nich też wzięła swój początek 
tzw. bolkowska linia rodu von Kramsta.  
   Pomimo, że Ernest Henrich urodził się i spędził swoje dzie-
ciństwo oraz młodość w Świebodzicach, to jednak późniejsze 
lata swojego życia związał z oddalonym od nas o 20 km Bol-
kowem, gdzie kierował rodzinnym interesem. To właśnie w 
Bolkowie postanowili Kramstowie w 1809 r. uruchomić fili ę 
świebodzickiej przędzalni – swojej nowej komendantury - na 
czele, której miał właśnie stanąć Ernest Heinrich. Dobrze pro-
sperująca fabryka zaowocowała tym, że w 1814 r. Kramsta 
decyduje się na wybudowanie kolejnej przędzalni lnu w „gra-
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nicach” tego miasteczka. Dzięki temu Bolków bardzo szybko 
stał się prężnym ośrodkiem produkcji lnu, którego wyroby były 
szeroko eksportowane w świat. Do kolejnej wielkiej inwestycji 
Kramstów doszło tutaj w 1832 r., kiedy to postanowiono zme-
chanizować i zmodernizować bolkowski przemysł włókienni-
czy o najnowszą – jak na tamte czasy – technologię angielską. 
To przyczyniło się do tego, że przędzalnia z Bolkowa stała się 
wówczas jedną z najnowocześniejszych fabryk tego rodzaju na 
terenie Dolnego Śląska. 
   Świetnie prosperujący biznes włókienniczy przyczynił się 
także do wielu fundacji jakie poczynił Kramsta na rzecz bol-
kowskiej społeczności. W swoim testamencie zapisał duże su-
my pieniężne dla lokalnej biedoty, szkoły oraz kościoła, a tak-
że przekazał miastu dwa ogrody, na miejscu, których wybudo-
wano w późniejszych czasach kościół ewangelicki oraz szkołę. 
Ernest Henrich Kramsta zmarł 1 VI 1845 r.  
   Warto tutaj wspomnieć, że w 1858 r. jeden z synów Ernesta 
Heinricha – Ernst Hugo Kramsta - rozpoczął w Świebodzicach 
budowę okazałego pałacu w stylu eklektycznym (obecnie pałac 
„Caritasu” przy ul. Mickiewicza w Świebodzicach). Od niego 
również przyjęła się w późniejszym czasie nazwa obiektu jako 
„Hugoschloss” (zamek Hugona). Jednak ze względu na wcze-
sną śmierć hrabiego, budowa pałacu nie została do końca prze-
prowadzona. Ukończył ją dopiero Robert Seidl, właściciel 
świebodzickiego browaru, który odkupił od Kramstów niedo-
kończoną budowlę. 
 
Eduard Theodor Kramsta (1810-1875) 

Przyszedł na świat w 1810 roku w Świebodzicach jako naj-
starszy syn Georga Gottloba Kramsty. Pierwsze kroki w ro-
dzinnym biznesie zaczął stawiać już jako 28-latek, kiedy to w 
1838 r., razem ze swoim ojcem, postanowili wybudować w 
swoich posiadłościach w Pastuchowie (nieopodal Jaworzyny 
Śląskiej) bardzo nowoczesną – jak na tamte czasy – cukrownię 
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(niem. Fabrik von Kramsta & Sohne in Puschkau). Dzięki za-
stosowaniu nowoczesnej technologii produkcji i starannie do-
branej kadrze pracowniczej, cukrownia Kramstów rozwijała 
się, a jej produkty w bardzo krótkim czasie znalazły szerokie 
uznanie w ówczesnych Niemczech. Już w 1844 r. na 1-szej 
Niemieckiej Wystawie Przemysłowej w Berlinie (niem. Deut-
schen Gewerbeausstellung), produkty z Pastuchowa zdobyły 
główną nagrodę za cukier surowy, głowy cukrowe i cukier ra-
finowany o najwyższej czystości (uzyskiwany w procesie po-
dwójnej krystalizacji). Warto tutaj wspomnieć, że cukrownia 
Kramstów uważana była jeszcze do niedawna za najdłużej 
funkcjonujący zakład w powiecie świdnickim, którego za-
mknięcie nastąpiło dopiero w 2004 r. 
   Po śmierci ojca w 1850 r. Eduard Kramsta odziedziczył po 
nim (wraz z braćmi) olbrzymi majątek. W samych tylko Świe-
bodzicach Kramstowie posiadali już w tym czasie cztery 
świetnie prosperujące fabryki (tkalnię lnu, zakład maszyn bu-
dowlanych, fabrykę krochmalu i fabrykę apretury), w których 
było zatrudnionych ponad 1000 pracowników, zaś cały obrót 
tej znanej już wówczas na całym świecie spółki rodzinnej się-
gał 2-3 milionów talarów rocznie. W zakładach produkcyjnych 
Kramstów chętnie szkolili się również inni przyszli przedsię-
biorcy niemieccy, jak chociażby bracia Methnerowie z Ka-
miennej Góry, którzy wiedzę i doświadczenie niezbędne do 
uruchomienia własnej fabryki włókienniczej nabywali właśnie 
w Świebodzicach.  
   W 1871 r. wszystkie zakłady włókiennicze Kramstów zostały 
przejęte przez Spółkę Akcyjną Śląskiego Przemysłu Lniarskie-
go z głównym oddziałem we Wrocławiu. Pomimo, iż filie 
spółki działały w wielu miejscowościach Dolnego Śląska i nie 
tylko, to jednak najwięcej udziału w spółce miały przędzalnie 
ze Świebodzic. Na samym początku XX w. kapitał zakładowy 
spółki wynosił ponad 9 mln 300 tys. marek, a ponad 75% tego 
udziału przypadało na fabrykę w Świebodzicach. Posiadała ona 
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15 tysięcy wrzecion i nadal zaliczała się do największych przę-
dzalni na Dolnym Śląsku. 
   Idąc śladami swojego ojca Eduard Kramsta również skutecz-
nie pomnażał rodzinną fortunę, lokując środki pieniężne w 
różnego rodzaju inwestycje i nieruchomości – zamki, rezyden-
cje, kopalnie, a nawet miasteczka, czego przykładem może być 
nabycie w 1851 r. uzdrowiska Kudowy-Zdrój. W 1861 r. nasz 
bohater kupił sobie na własność nawet tytuł szlachecki. Zresztą 
rodzina Kramstów nigdy nie kryła faktu, że za zarobione w 
swoich fabrykach pieniądze stała się posiadaczem szlacheckich 
tytułów. W 1864 r. Eduard Kramsta stał się także właścicielem 
podstrzegomskiej Morawy, gdzie na miejscu wcześniejszego 
założenia należącego do sióstr benedyktynek, wybudował oka-
zały neoklasycystyczny pałac, który stał się wkrótce jego nową 
rezydencją.    
   Eduard Theodor Kramsta zmarł w 1875 r. Jeszcze za życia – 
jako filantrop - poczynił wiele fundacji na rzecz mieszkańców 
Świebodzic i okolic. Między innymi w 1874 r. wybudował 
nowe budynki szpitalne, które w darze przekazał miastu. 
Wdzięczne władze Świebodzic nadały mu w zamian tytuł ho-
norowego obywatela miasta, a w 1899 r. ufundowano mu rów-
nież na terenie naszego miasta pomnik. 
 
Christian Gustav Kramsta (1815-1869) 

Christian Gustav Kramsta, z wykształcenia prawnik, urodził 
się w Świebodzicach w 1815 r. Był drugim synem Georga Got-
tloba Kramsty oraz jego żony Krystyny Doroty Krebs. Nasz 
bohater podobnie, jak jego ojciec, uchodzi za  dość wpływową 
postać w historii śląskiego przemysłu. Już jako młody chłopak 
pełnił ważne funkcje w rodzinnej spółce „Kramsta & Syno-
wie”  założonej przez jego ojca. Warto tu wspomnieć, że z jego 
to inicjatywy doszło w 1852 r. do zorganizowania Śląskiej Wy-
stawy Wyrobów Przemysłowych we Wrocławiu pod hasłem 
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„Rzemiosło i Przemysł” (niem. Gewerbe und Industrie), w 
której wzięło udział ponad 1700 wystawców. 
   Poza przemysłem włókienniczym, który był rozwijany w 
okolicach naszego miasta, Christian Gustav zaangażował ro-
dzinny kapitał w Zagłębiu Dąbrowskim, gdzie niebawem stał 
się największym posiadaczem ziemskim. Za niewielkie pienią-
dze odkupił od polskiego ziemiaństwa znaczące majątki, za-
grożone konfiskatą z przyczyn politycznych przez władze car-
skie. Majątki te obfitowały w bogate złoża węgla i rud metali. 
Do niego przylgnął też niebawem przydomek „króla cynku”, 
gdyż to właśnie on uchodził w XIX stuleciu za największego 
producenta cynku na Śląsku. Poza tym był właścicielem m.in. 
kopalni węgla w Zagórzu, Ostrej Górce, Niwce (dziś dzielnice 
Sosnowca), kopalni galmanu w Bolesławiu (gmina w Małopol-
sce), fabryki bieli i walcowni blachy cynkowanej w Sosnowcu 
oraz huty w Zagórzu. W swojej bogatej karierze przemysłowej 
piastował urząd pruskiego radcy handlowego (1841 r.), a od 
1862 r. stał się posiadaczem tytułu szlacheckiego (dokładnie od 
30 VII 1862 r.). Christian Gustav von Kramsta zmarł 13 XII 
1869 r. Pochowany został w rodzinnym grobowcu na terenie 
cmentarza komunalnego w Świebodzicach. 
    Po śmierci naszego bohatera jego ogromny majątek odzie-
dziczyli dwaj synowie oraz córka, którzy w 1883 r. założyli 
Gwarectwo von Kramsta. Instytucja ta, borykająca się jednak z 
brakiem funduszy na utrzymanie licznych fabryk i dóbr ziem-
skich, przetrwała zaledwie 8 lat. Na początku lat 90-tych XIX 
w. sprzedana została Towarzystwu Kopalń i Zakładów Hutni-
czych Sosnowieckich. 
   Na koniec kilka słów należałoby tu jeszcze poświęcić naj-
starszemu synowi Christiana Gustava Kramsta, urodzonemu w 
1842 r. w Świebodzicach Christianowi Georgowi, który dzięki 
pewnemu mariażowi stał się również jedną z najbardziej ma-
jętnych osób tamtej epoki. To właśnie on we wrześniu 1879 r. 
poślubił Emmę Paulinę Scheiblerównę, córkę wielkiego poten-
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tata przemysłowego z Łodzi – Karola Wilhelma Scheiblera 
(1820-1881), który zaliczał się do najbogatszych osób w daw-
nym Królestwie Polskim. Nowożeńcy postanowili osiedlić się 
na Dolnym Śląsku, w słynącym z przepychu i bogactwa pałacu 
w Chwalimierzu (wybudowanym w latach 1884-1885 r.). Poza 
tym w ich posiadaniu były także inne majątki – m.in. nieru-
chomości we Wrocławiu czy też pałac w Maciejowcu.  
 
Maria von Kramsta (1843-1923) 

Rodzinę von Kramsta, która uchodziła za dość wpływową w 
historii Świebodzic i dokonała znaczących przeobrażeń w jego 
sylwetce, można scharakteryzować w dwóch obliczach. Pierw-
sze z nich to przedsiębiorczość, budowanie wizerunku własnej 
rodziny oraz pomnażanie ogromnej fortuny. Z drugiej jednak 
strony można wśród przedstawicieli tego rodu doszukać się 
osób szlachetnych, nie nastawionych wyłącznie na dobra mate-
rialne, lecz potrafiących z bezinteresownym poświęceniem 
nieść pomoc innym oraz dzielić się własnymi dobrami. Do 
takich właśnie ludzi należała Maria von Kramsta słynąca z do-
brego serca i hojności, fundatorka kościołów, przedszkoli oraz 
szkół. 
   Urodzona w Świebodzicach w dniu 25 lutego 1843 r., była 
trzecim dzieckiem znanego świebodzickiego przedsiębiorcy 
Eduarda Kramsta oraz jego żony Emilii. Dzięki majętności 
swojej rodziny udało się jej – w odróżnieniu od innych kobiet 
tamtej epoki – zdobyć dość solidne wykształcenie. Zresztą w 
swoim życiu nasza bohaterka wcale nie stroniła od nauki i 
książek, które – jak wspomina jej biograf – były najmilszym 
towarzystwem Marii  Poza Biblią, która zajmowała honorowe 
miejsce w jej życiu, nasza bohaterka czytała z uwielbieniem 
Goethego, Kanta i Schopenhauera. Wiele też czasu spędzała na 
studiowaniu historii i kultury rosyjskiej, a także na nauce języ-
ków obcych, które były dla niej niezbędne ze względu na czę-
ste podróże zagraniczne. A przyznać tu trzeba, że podróżowała 
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dużo. Dzięki odbytym wojażom, udało się jej zobaczyć prawie 
wszystkie kraje europejskie. Poza podróżami i studiowaniem 
literatury, Maria wspierała charytatywnie ludzi kultury i sztuki, 
a przede wszystkim śląskich poetów. W jej rodowej posiadło-
ści – podstrzegomskiej Morawie, którą odziedziczyła po śmier-
ci ojca – gościł często Karl Hauptmann (brat słynnego noblisty 
Gerharda) oraz powieściopisarz Richard Voss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Pomimo dość bogatego dziedzictwa, Maria nie była zanadto 
szczęśliwa w swoim życiu. W wieku trzech lat została osiero-
cona przez matkę. W roku 1870 i 1875 zmarły dwie kolejne jej 
najukochańsze osoby –  brat i ojciec. Jej jedyną najwierniejszą 
towarzyszką życia stała się teraz Emma Patthoff, która przez 
35 lat wiernie wspierała Marię w jej szlachetnych poczyna-
niach. A trzeba tu podkreślić, że niesienie pomocy najbardziej 
potrzebującym mieszkańcom tych okolic było bardzo szczyt-
nym celem i działaniem, z którego zasłynęła nasza bohaterka. 
To właśnie jej mogą mieszkańcy Świebodzic zawdzięczać 
utworzenie w 1877 r. zakładu opiekuńczego dla małych dzieci, 

 

Maria von Kramsta (1843-
1923) była kobietą o wielkim 
sercu i hojności. Zapisała się 
w historii jako znakomita fi-
lantropka, niosąca pomoc 
najbardziej potrzebującym 

mieszkańcom tych okolic. Nic 
zatem dziwnego, że w ponie-
mieckiej kronice Świebodzic 
jest opisywana jako Wielka 
dobrodziejka miasta, której 

przewodnim mottem życiowym 
stały się słowa: „całe moje 
życie jest czynieniem dobra” 
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a w dziesięć lat później zakładu dla dziewcząt-robotnic zatrud-
nionych w jej fabrykach oraz szpitala. Również pobliskie miej-
scowości, które leżały w jej dobrach, doczekały się szczytnych 
fundacji w postaci przytułków, mieszkań robotniczych, kościo-
łów, kaplic czy szkół. Przy czym sam sposób jej działalności 
charytatywnej miał w istocie „ręce i nogi”, ona dawała nie tyl-
ko by dawać, lecz w każdym przypadku rozważała dokładnie 
jak trwałe to przyniesie efekty.   
   W swoim życiu Maria nigdy nie okazywała na zewnątrz swo-
jego bogactwa, którego została spadkobierczynią. Starała się 
prowadzić skromny tryb życia nacechowany niesieniem pomo-
cy ludziom potrzebującym. Sama zresztą mówiła o sobie: całe 
moje życie jest czynieniem dobra. Maria von Kramsta zmarła 
27 lipca 1923 r. w Jeleniej Górze. Pochowana zaś została na 
wiejskim cmentarzu w Morawie u boku swojej najwierniejszej 
towarzyszki życia – Emmy Patthoff. 
 

*   *   * 

Po I wojnie światowej przedstawicieli rodziny Kramstów 
spotykamy w okolicach Jeleniej Góry i Legnicy. Już w 1913 r. 
Emma Kramsta (z domu Scheibler), pod naciskiem rodziny, 
zakupiła jeden z najpiękniejszych pałaców renesansowych na 
Dolnym Śląsku, który położony był w Maciejowcu nieopodal 
Jeleniej Góry. Obiekt ten został nabyty od spadkobierców ge-
nerała Oldwiga Antona von L'Estocq i pozostawał w dobrach 
rodzinnych do końca II wojny światowej. Pod koniec XIX w. 
inny z kolei przedstawiciel rodziny, Christian Georg Kramsta 
(mąż Emmy), zaczął budowę wspaniałego pałacu w Chwali-
mierzu (na wschód od Legnicy). Projekt według, którego 
wzniesiono rezydencję wykonał K. Schmidt, autor m.in. Bel-
wederu na Wzgórzu Partyzantów we Wrocławiu. 
   Chwalimierz przypominał schowanego w trawie ślimaka. 
Głowa - wieża wystawała daleko poza czubki drzew. Ślimak 
ciągnął powoli swój domek, manewrując pomiędzy stawem, 
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strumieniami, bażanciarnią, młynówką i domem kąpielowym. 
Z inicjatywy Emmy, niektóre zakątki parku nazwano jej imie-
niem, np. Zacisze Emmy. Postawione nieopodal pałacu stajnie 
i domek zarządcy przypominały malutkie zamki z Disneylan-
du. Kramstowie dbali, aby wszystko było tu lepsze, większe i 
bogatsze niż w rezydencjach starej szlachty. I chociaż pałac 
pobudowano jedynie z cegły klinkierowej, to czubek wieży 
właściciele kazali ozdobić kawałkiem...czystej platyny.  
   Ostatni przedwojenny właściciel pałacu w Chwalimierzu – 
Hans von Kramsta (1890-1943) nie skończył żywota najlepiej. 
W 1942 r. został aresztowany przez Gestapo pod zarzutem nie-
sienia pomocy Żydom, a następnie zesłany do obozu zagłady w 
Oświęcimiu. Dzięki wstawiennictwu swojej rodziny został po 
kilku miesiącach wykupiony z obozu za bagatela 3,5 miliona 
marek. Zmarł jednak z wycieńczenia zaraz po wyjściu na wol-
ność pod koniec 1943 r. 
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   8.   Anna Emilia Anhalt von  
         Kothen-Pless (1770-1830) 

    Zapomniana księżniczka z zamku Książ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portret Anny Emilii Anhalt von Kothen Pless (1770-1830), 

namalowany przez Christiana Wilhelma Tischbeina, nadwor-
nego malarza i architekta na dworze Hochbergów z Książa. 

 

Na terenie Placu Kościelnego, przy parafii pw. św. Mikołaja 
w Świebodzicach, znajduje się okazała kaplica grobowa z cie-
kawym późnorenesansowym portalem z XVII w. Spoczywają 
w niej przedstawiciele jednego z najbardziej wpływowych ro-
dów w historii tych okolic – Hochbergów. Była to rodzina, 
która przez kilka stuleci odgrywała istotną rolę w historii na-
szego miasta. W latach 1509-1830 byli oni prywatnymi właści-
cielami Świebodzic, a do ich głównej posiadłości rodowej zali-
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czał się także pobliski zamek Książ. Obok pochowanych w 
kaplicy wybitnych osobistości takich jak: Jan Henryk I 
Hochberg, Konrad II von Hochberg czy Jan Henryk VI von 
Hochberg, znajduje się tu również trumna zapomnianej księż-
niczki Anny Emilii Anhalt von Kothen Pless, która spoczęła w 
podziemiach krypty w 1830 r. 
   Anna Emilia urodziła się 20 maja 1770 r. w Pszczynie na 
Górnym Śląsku. Była córką księcia pszczyńskiego Friedricha 
Erdmanna von Anhalt-Köthen-Pleß, wywodzącego się z kró-
lewskiego rodu Askańczyków (1731-1797) oraz jego żony Lu-
izy Ferdynandy Ludwiki z pochodzącej rodu Stolberg-
Wernigerode (1744-1784). Mając 21 lat poślubiła hrabiego 
Jana Henryka VI Hochberga (1768-1833), któremu wniosła w 
posagu Księstwo Pszczyńskie. Dzięki temu Hochbergowie stali 
się jednym z najpotężniejszych rodów magnackich w tej części 
Europy. Z małżeństwa tego nasza bohaterka doczekała się kil-
koro dzieci, w tym m.in. syna Jana Henryka X Hochberga 
(1806-1855) - kolejnego dziedzica dóbr ksiąskich, a także 
dwóch córek: Luizy (1804-1851) oraz Szarloty (1806-1882).  
  Księżna Anna Emilia zasłynęła przede wszystkim jako wielka 
filantropka. Prowadziła szeroko zakrojoną akcję charytatywną i 
pomagała dobroczynnie podwładnym w swoich dobrach. Bar-
dzo często, wbrew woli swojego męża, wspierała po kryjomu 
chłopów i tkaczy z podsudeckich wiosek, którzy niejednokrot-
nie, z przyczyn ekonomicznych, buntowali się przeciwko wy-
zyskowi i biedzie. Dzięki temu podejściu już za życia zdobyła 
sobie głęboki szacunek wśród ludu książańskiego. Nic zatem 
dziwnego, że kiedy zmarła (1 XI 1830 r.) była mocno opłaki-
wana przez tutejszych mieszkańców, którzy o swojej dobro-
dziejce pamiętali przez kolejne lata. Jej pogrzeb był wielką 
manifestacją żałobną w naszym mieście: W uroczystościach 
pogrzebowych uczestniczyło całe miasto. Kondukt pogrzebowy 
był bardzo długi. Wzięli w nim udział także duchowni obu wy-
znań, władze miasta, uczniowie miejscowych szkół. Trumnę 
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przeniosło z Książa do Świebodzic 36 obywateli. Kondukt po-
suwający się przez miasto przy dźwiękach muzyki żałobnej od 
Bramy Świdnickiej skierował się przez Rynek do kościoła. Po 
przemówieniu pastora Hoffmanna trumnę złożono w grobowcu. 
Zmarła była osobą bardzo lubianą i szanowaną. Opiekowała 
się ubogimi, a zwłaszcza kobietami z okolicznych wsi. Robiła to 
dyskretnie, nie nadając swym czynom rozgłosu, a więc z praw-
dziwie szlachetnych pobudek, nie na pokaz.17  
   Na wschodniej ścianie świątyni pw. św. Mikołaja w Świebo-
dzicach do dziś widnieje niewielkie epitafium w kształcie że-
liwnego krzyża poświęcone naszej zapomnianej damie, której 
postać została z czasem przyćmiona przez osobę księżnej Dai-
sy z Książa (1873-1943). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17 M. Palichleb: Vanitas vanitatum et omnia vanitas (Marność nad marno-
ściami i wszystko marność) czyli refleksi kilka o przemijaniu, związanych z 
otwarciem krypty Hochbergów, (w: „ Świebodzice – dzieje miasta”, nr 11 
(204) z listopada 2014, s. 3-6). 
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   9.     Gustaw Becker (1819-1885) 
                  Twórca wielkiego koncernu zegarowego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gustaw Becker (1819-1885) uważany jest za kultową postać w 
dziejach regionu wałbrzyskiego. Twórca przemysłu zegarmi-

strzowskiego był tą osobą, której dzieło - świebodzickie fabryki 
zegarów - szeroko w świecie rozsławiło nazwę Świebodzic. 

 

Zapewne nie każdy z mieszkańców Dolnego Śląska wie, że 
zaszczytny przydomek Śląskiego Miasta Zegarów przysługiwał 
niegdyś Świebodzicom. A to wszystko za sprawą jednego 
człowieka – Gustawa Beckera, który właśnie tutaj postanowił 
uruchomić zakład produkcji czasomierzy. W ciągu kolejnych 
kilkunastu lat ten niewielki warsztat rzemieślniczy przekształ-
cił się w potężny koncern zegarowy, dając w ten sposób począ-
tek wielkiej gałęzi przemysłu w tym regionie, która przetrwała 
przez ponad 100 lat (1847-1952), i która godnie rozsławiała 
nazwę Świebodzic na całym świecie.  
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   O Gustawie Beckerze i jego słynnych czasomierzach napisa-
no już wiele artykułów i niejedną książkę. Jednak wciąż wiemy 
niewiele na temat jego dzieciństwa. Urodził się 2 maja 1819 r. 
w Oleśnicy. Był drugim synem Johanna Beckera, nadwornego i 
miejskiego muzyka księcia Brunszwiku. Dziś nie wiadomo 
również, co tak naprawdę skłoniło twórcę świebodzickiego 
przemysłu zegarowego, aby zgłębiać tajniki wiedzy właśnie na 
temat zegarowego rzemiosła. Jednak przyznać tu trzeba, że 
zapał do tego miał niebywały. Już jako młody chłopak opuścił 
swoją rodzinną Oleśnicę, by przez następne kilka lat podróżo-
wać i  praktykować u najlepszych zegarmistrzów w Europie. 
Uczył się m.in. w Wiedniu, Frankfurcie nad Menem, Dreźnie, 
Monachium i Berlinie. W latach 1841-1845 pracował jako po-
mocnik w warsztacie wybitnego wiedeńskiego mistrza - Philli-
pa Happachera, gdzie nabrał profesjonalnej praktyki w produk-
cji zegarów wahadłowych o napędzie obciążnikowym. 
   Po 1845 r., mając w rękach fach zegarmistrzowski, młody 
Becker wraca na Śląsk. Wstępuje w związek małżeński ze swo-
ją wybranką - Luizą Seelig, a następnie decyduje się na prze-
niesienie do Świebodzic, by tutaj móc wkrótce rozpocząć sa-
modzielną działalność zegarmistrzowską. Głównym czynni-
kiem, jaki wtenczas decydował o lokalizacji wytwórni zegarów 
w naszym mieście, była  tania siła robocza. Postępująca w tym 
czasie mechanizacja przemysłu na Dolnym Śląsku, powodowa-
ła, że wielu tkaczy-chałupników z tych okolic traciło pracę, 
popadając w skrajne ubóstwo. Jedyną szansą dla nich było 
wówczas znalezienie innego zarobkowego zajęcia.  
   Za oficjalną datę rozpoczęcia produkcji zegarów w Świebo-
dzicach przyjmuje się dziś 1 kwietnia 1847 r., kiedy to w gaze-
cie miejskiej Freiburger Amtsboten pojawiła się reklama nowo 
otwartego zakładu zegarmistrzowskiego. Ów zakład mieścił się 
przy dawnej ulicy Dworcowej (obecnie ul. Strzegomska) w 
domu mistrza murarskiego Edwarda Juliusa Paslera (1807-
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1881). Było to niewielkie, dwuizbowe pomieszczenie, gdzie 
obok mistrza pracował 1 pomocnik oraz 6 uczniów. 
   Przedsiębiorcze zamierzenia Gustawa Beckera nie kończyły 
się jednak na kilkuosobowym warsztacie pracy. Wraz z upły-
wającym czasem rozrastała się także produkcja zegarów w 
Świebodzicach. Oczywiście wielkim wsparciem miały się tu 
okazać kredyty państwowe przyznane przez rząd. Ale trzeba 
było spełnić szereg dodatkowych wymagań aby je dostać, a 
przede wszystkim stworzyć nowe miejsca pracy. Widać więc 
tutaj wielki zapał i determinację naszego bohatera do pozyska-
nia rządowej pomocy. Becker postanowił na własny koszt wy-
ciągnąć z biedy, utrzymywać i uczyć zawodu zegarmistrza 80 
chłopców z rodzin tkaczy.18 Ryzykowne przedsięwzięcie przy-
niosło oczekiwany rezultat. Rząd oraz król Fryderyk Wilhelm 
IV – widząc zaangażowanie świebodzickiego przemysłowca - 
zdecydowali się przyznać wsparcie finansowe.  
   Przełomowym momentem dla działalności wytwórni zega-
rów w Świebodzicach okazał się 1852 r. i udział w Śląskiej 
Międzynarodowej Wystawie Przemysłowej we Wrocławiu. 
Tam właśnie po raz pierwszy dostrzeżono i nagrodzono pro-
dukty Beckera. Zegary ze Świebodzic zdobyły wówczas złoty 
medal, a sam ich twórca odznaczony został Medalem Pruskim 
za całokształt swojej działalności. Od tego momentu przed fa-
bryką zegarów w tym niewielkim miasteczku otwierały się 
nowe, lepsze możliwości. Zaczęło przybywać zamówień, 
wzrastała produkcja, tworzono nowe miejsca pracy. 
   W ciągu pierwszych piętnastu lat swojej działalności nie-
wielka firma Beckera rozwinęła się w bardzo dobrze prosperu-
jącą fabrykę. W 1863 r. świebodzicka kompania zegarowa za-
trudniała przeszło 100 pracowników, zaś w latach 70-tych 
funkcjonowało tutaj już pięć wyselekcjonowanych zakładów 

                                                           
18 A. Mroziuk: Świebodzickie fabryki zegarów [Dawne i nowsze zegary w 
Polsce, wydane przez Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 
Toruń 2009, s.83-100]. 
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pracy, w których m.in. tworzono klucze zegarowe, szlifowano 
szkło oraz zbijano obudowy drewniane do zegarów. W tym też 
czasie łączna liczba zatrudnionych sięgała blisko 1000 osób. 
Byli to przede wszystkim chałupnicy, którzy przed zatrudnie-
niem w fabrykach Beckera trudnili się tkactwem. Ale na tym 
nie koniec. Zapotrzebowanie na każdą parę rąk do pracy było 
już wtedy tak odczuwalne, że zdecydowano się nawet na za-
trudnienie 152 więźniów z pobliskiego Strzegomia oraz Brze-
gu. Warto tutaj wspomnieć, że Becker był też prekursorem 
nowoczesnych metod pracy. W swoich fabrykach stosował 
motywację płacową oraz gwarantował swoim pracownikom 
opiekę medyczną. 
 

 
 

Karta reklamowa przedstawiająca fabryki zegarów należące 
do koncernu G. Beckera w Świebodzicach. 

 
   Oczywiście wraz z rozwojem zakładów rosła z roku na rok 
liczba wyprodukowanych w nich zegarów. W 1872 r. mury 
fabryki opuścił 50-tysięczny zegar. W trzy lata później liczba 
wzrosła do 100 tysięcy, by w 1885 r. mogła już wynieść pół 
miliona wyprodukowanych sztuk. Ta bardzo szybka produkcja 
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wynikała przede wszystkim z tego, że rosło zapotrzebowanie i 
zbyt na te wartościowe przedmioty. Czasomierze produkowane 
w zakładach Gustawa Beckera w Świebodzicach cieszyły się 
bardzo wielką popularnością. Mimo dużej konkurencji, zegary 
z naszego miasta były często poszukiwane na wielu rynkach 
Europy i poza nią. Produkcji i sprzedaży produktów sprzyjały 
oczywiście również medale, które przyznawano świebodzickim 
zegarom na światowych wystawach. Tak było m.in. w Londy-
nie w 1862 r., w Paryżu w 1867, Stanach Zjednoczonych w 
1872 r., Wiedniu w 1873, odległej Australii 1879 i 1881 r. czy 
w krajach Beneluxu (1883 i 1885). 
   Produkty zegarowe ze Świebodzic szczyciły się na tyle so-
lidnym wykonaniem i przyzwoitą ceną, że coraz bardziej wy-
pierały z  krajowego rynku importowane czasomierze z Austrii, 
Anglii, Szwajcarii i Francji. Zegary z fabryk Beckera produ-
kowane były w drewnianych skrzynkach, na których znajdowa-
ły się bardzo charakterystyczne inicjały: kotwica i skrót G.B. 
W świebodzickich fabrykach można było nabyć zegary różne-
go rodzaju, począwszy od czasomierzy kominkowych i stoło-
wych a skończywszy na gabinetowych oraz ściennych.  Spe-
cjalnością był tzw. zegar roczny nakręcany raz do roku. W 
1849 r. rozpoczęto również produkcję regulatorów czyli zega-
rów w kształcie półszafki lub szafki ściennej. Ich drewniane 
obudowy odznaczały się bogatymi wzorami ornamentowymi o 
motywach roślinnych oraz mosiężnymi tarczami zegarowymi. 
   Tworzone w świebodzickich zakładach czasomierze były 
oczywiście znakomitą wizytówką dla tego miasta. Rozsławiały 
one w całym świecie nazwę Świebodzic do tego stopnia, że 
niespełna 10-tysięczne miasteczko z Dolnego Śląska było w 
XIX i XX stuleciu kojarzone wyłącznie ze sławnymi zegarami. 
Nic zatem dziwnego, że przylgnęły do nas bardzo zaszczytne 
nazwy: Małej Szwajcarii czy też Śląskiego Miasta Zegarów. 
Doprowadziło to z czasem do takiej sytuacji, że inni producen-
ci zaczęli lokować w Świebodzicach swoje filie tylko po to, by 
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móc umieszczać na swych produktach sygnaturę z nazwą „Fre-
iburg”, co w ówczesnych czasach gwarantowało sukces na 
rynku sprzedaży. „Frejburskie” regulatory zazwyczaj kojarzyły 
się z dobrą jakością, estetyką, fachowym wykonaniem, no i 
przede wszystkim przystępną ceną. 
   Dziś trudno sobie wyobrazić jak w czasach bez elektryczno-
ści, bez precyzyjnych maszyn i przyrządów, udało się Gusta-
wowi Beckerowi stworzyć gałąź przemysłu, w której powsta-
wały tak znakomite wyroby. Podstawowym napędem maszyn – 
jak pisze Adam Mroziuk, badacz świebodzickich zegarów –były 
wówczas mięśnie ludzkie, później dopiero maszyny parowe, 
które poprzez przekładnie i pędnie, rozmieszczone pod sufitem 
hal fabrycznych, za pomocą pasów transmisyjnych napędzały 
tokarki, frezarki, wiertarki, szlifierki i inne niezbędne maszyny. 
Maszyny parowe w Świebodzicach były doskonale znane, po-
nieważ stosowano je w tutejszych tkalniach lnu. Prąd elek-
tryczny podłączono w Świebodzicach dopiero w 1898 r. Obec-
nie zegary z okresu, kiedy nie używano prądu, osiągają wyso-
kie ceny na rynku antykwarycznym. Często w tych najstarszych 
zegarach spotkać można mechanizmy ze śladami po cyrklu do 
zazębień, którymi ręcznie rozmieszczano otwory łożyskowe w 
płytach. Dziś tylko można podziwiać dawnych mistrzów, którzy 
bardzo prymitywnymi metodami, produkowali zegary działają-
ce do dziś i mające przed sobą wiele lat pracy.”19 W później-
szym czasie wielu z tych „mistrzów” zegarmistrzowskiego 
rzemiosła, wykształconych  w fabrykach Beckera, pójdzie na 
swoje, założy własne warsztaty i będzie produkować pod inną 
już marką świebodzickie zegary.   
   Obecnie trudno ustalić ile tak naprawdę wyprodukowano 
zegarów w całej historii istnienia świebodzickich zakładów. 
Numer seryjny na jednym z nich z 1926 r. informuje nas o 
2.244.868 egzemplarzach. Jednak trzeba tu pamiętać, że pro-
dukcja zegarów w tym miasteczku była kontynuowana aż do 
                                                           
19 Tamże. 
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1952 r. Widać więc, że dzieło Gustawa Beckera przeżyło swo-
jego twórcę o dobre 65 lat. Założyciel świebodzickich fabryk 
zegarów zmarł 14 września 1885 r. podczas urlopu w kurorcie 
Berchtesgarden w Bawarii. Po śmierci jego ciało przetranspor-
towano do Świebodzic i pochowano na cmentarzu komunal-
nym przy ul. Wałbrzyskiej. Gustaw Becker jeszcze za życia 
osiągnął wielką popularność i był uważany za żywą legendę 
związaną ze świebodzickim przemysłem zegarowym. 
 
 

 
 
Grobowiec rodzinny Gustawa Beckera z 1885 r. na cmentarzu 
komunalnym w Świebodzicach (szkic Marzeny Bednarczyk). 
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   10.  Karol Felsmann (1822-1892) 
                   Wybitny botanik ze Świebodzic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Panorama Dziećmorowic z końca XIX wieku. 
 

K arol Felsmann jest obecnie uważany za jednego z najwybit-
niejszych botaników śląskich XIX stulecia. Wprawdzie z za-
wodu był doktorem nauk medycznych (chirurgiem), to jednak 
znaczną część swojego wolnego czasu poświęcał badaniu lo-
kalnej flory, występującej na obszarze Gór Wałbrzyskich i 
Kamiennych. Jego zaangażowanie i praca nad prawem zmien-
ności roślin nie tylko przyniosły mu wielkie uznanie w świecie 
nauki, ale zaowocowało tym, że był on również członkiem 
wielu międzynarodowych towarzystw naukowych. 
   Karol Felsmann urodził się 20 kwietnia 1822 r. w Cierniach 
nieopodal Świebodzic. Tutaj też, aż do 13-go roku życia, 
uczęszczał do wiejskiej szkoły, gdzie pobierał pierwszą naukę. 
Od 1835 r. był uczniem szkoły gimnazjalnej w pobliskich 
Świebodzicach. Jednak nauka pod okiem miejscowych księży-
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nauczycieli nie przychodziła mu z łatwością. Zachowane do-
kumenty z tamtych lat informują nas, że nasz bohater miał pro-
blemy z Greką i Łaciną, co w znacznej mierze utrudniało mu 
dalszą drogę na studia. Młody Felsmann postanowił jednak 
kontynuować edukację - najpierw w świdnickim gimnazjum 
(lata 1836-1837), a po jego ukończeniu – w katolickiej szkole 
Św. Mateusza we Wrocławiu. Widać więc tu wielkie zaanga-
żowanie i determinację świebodziczanina, który swoje braki w 
edukacji postanowił uzupełniać w jednych z najlepszych swego 
czasu gimnazjów na  Dolnym Śląsku. To właśnie w wrocław-
skiej placówce kształciły się m.in. tak znaczące osobliwości 
jak: Józef Wittig – wybitny historyk Kościoła, Jan Dzierżon – 
znany polski przyrodnik, zwany „ojcem pszczelarstwa”, czy też 
Ferdynand Lassale – myśliciel i działacz rewolucyjny.  
   Na tym jednak nie koniec. Na początku lat 40-tych XIX wie-
ku Felsmann został studentem Instytutu Medyczno-
Chirurgicznego w stolicy Dolnego Śląska (znanej szkoły chi-
rurgów), gdzie udało mu się zdobyć praktyczne wykształcenie 
chirurgiczne. Natomiast po zakończeniu studiów medycznych 
rozpoczął pracę jako lekarz-praktykant w Śląskim Batalionie 
Strzelców we Wrocławiu,20 którą kontynuował aż do 1847 r.  
   W 1848 r. w wyniku niepokojów społecznych jakie nawie-
dziły niemal całą Europę (tzw. „Wiosna Ludów”), Felsmann 
jest zmuszony ponownie wstąpić w szeregi armii. Jednak nie-
bawem zostaje z niej zwolniony ze względu na egzamin pań-
stwowy z chirurgii.  
   W sierpniu 1849 r. postanawia osiedlić się w Dziećmorowi-
cach koło Wałbrzycha, gdzie zaczyna prowadzić własną prak-
tykę chirurgiczną. Tutaj również, w wolnym czasie, poświęca 
się swoim zainteresowaniom, związanym z badaniem lokalnej 

                                                           
20 Jako ciekawostkę można tu podać, że 2 Śląski Batalion Strzelców został 
w 1860 r. przeniesiony z Wrocławia do Świebodzic. Jego dowódcą został 
wówczas książę Ernst von Sachsen-Altenburg. W naszym mieście batalion 
ten urzędował aż do 1873 r. 
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roślinności. W Dziećmorowicach do dziś znajduje się dom 
(przy obecnej ul. Sienkiewicza 33), gdzie przed laty mieszkał i 
pracował sławny uczony. W utworzonym przez siebie przydo-
mowym ogrodzie posiadał wiele gatunków roślin, nad którymi 
przeprowadzał badania. Miały one za zadanie przybliżyć Fels-
manna do poznania praw rządzących się zmiennością roślin. 
Poza pracą badawczą nasz bohater utrzymywał bogate kontakty 
ze światem nauki. Był członkiem wielu międzynarodowych 
towarzystw, w tym dyrektorem Śląskiego Klubu Botanicznego 
we Wrocławiu oraz członkiem Śląskiego Towarzystwa Kultury 
Patriotycznej (od 1855 r.). Do jego bliskich znajomych zalicza-
li się m.in. Teodor Emil Schummel (1786-1848), znany wro-
cławski entomolog, który był także jego nauczycielem i wy-
kładowcą podczas studiów oraz Rudolf von Uechtritz (1838-
1886), wybitny badacz flory Sudetów.  
   Karol Felsmann zmarł 11 listopada 1892 r. w Dziećmorowi-
cach. Po jego śmierci cała naukowa kolekcja (tzw. Zielnik 
Felsmanna) trafiła do zbiorów Instytutu Botanicznego Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. Warto tu na koniec wspomnieć, że na 
cześć naszego uczonego niemiecki botanik Berthold Stein 
(1867-1899), upamiętnił nazwisko świebodziczanina w nazwie 
wyhodowanego przez siebie goździka, nazywając go  po łaciń-
sku: Dianthus felsmanni (tzw. goździk Felsmanna). 
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   11.     Rudolf Ley (1839-1901) 
                  Wynalazca i przemysłowiec niemiecki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rudolf Ley wybitny przemysłowiec niemiecki urodził się w 
Świebodzicach w 1839. W naszym mieście ukończył także szko-

łę podstawową. 

Z  naszym miastem jest związany jeden z najwybitniejszych 
przedsiębiorców niemieckich - Rudolf Ley. Uchodzi on obec-
nie za jednego z prekursorów rozwoju przemysłu obuwniczego 
w XIX-wiecznych Niemczech. Jego pomysłowość i zaangażo-
wanie w unowocześnianie procesów produkcyjnych obuwia nie 
tylko przyniosło mu uznanie, sławę i pieniądze, ale także za-
pewniło jego rodzinie i fabryce poczesne miejsce w historii 
przemysłu niemieckiego. 
   Rudolf Ley przyszedł na świat w Świebodzicach w dniu 13 
października 1839 r. Po ukończeniu miejscowej szkoły, wyru-
szył w podróż po Niemczech, gdzie jako praktykant uczył się 
zawodu ślusarza.  Zdobywanie nowego zawodu zajęło mu kil-
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ka lat. Po tym okresie, jako 18-letni chłopak, postanowił osie-
dlić się w niewielkim miasteczku Arnstadt (na północy Nie-
miec), gdzie rozpoczął pracę w fabryce Eduarda Schmidta pro-
dukującej maszyny do szycia (1857 r.) Przez kilka kolejnych 
lat nasz bohater dał się poznać jako  rzetelny pracownik, co 
zaowocowało awansem na stanowisko brygadzisty. 
   Przełomowym momentem w karierze zawodowej Rudolfa 
Leya okazał się rok 1868. Wówczas to świebodziczanin posta-
nowił przejąć upadającą fabrykę od swojego pracodawcy i po-
prowadzić ją na własny rachunek. Ryzyko opłacało się. W 
okresie 1879-1885 Ley zaprojektował i opatentował kilka no-
wych maszyn do szycia z tzw. „regulowanymi stelażami”, któ-
re okazały się pionierskim rozwiązaniem. Dzięki temu w fa-
bryce Rudolfa Leya mógł rozpocząć się  wielki proces uprze-
mysłowienia produkcji obuwia na szeroką skalę, co w znacznej 
mierze wpłynęło na rozwój  miejscowego zakładu.  Istotnym 
elementem w tym sukcesie okazał się patent maszyny 
THURINGIA służącej  „do wbijania gwoździ do butów”. Ma-
szyna ta, nie tylko zrewolucjonizowała produkcję obuwia, ale 
przyczyniła się także do wyparcia szeroko rozpowszechnio-
nych w Niemczech amerykańskich systemów produkcji butów. 
Przez ponad 70 kolejnych lat była ona systematycznie udosko-
nalana i unowocześniana, co znacząco wpływało na jej sukces 
komercyjny i popularność wśród innych producentów obuwia.  
Maszyny typu THURINGIA  były eksportowane daleko w 
świat i różniły się w zależności od rodzaju silnika oraz samego 
wykonania. Najlepsze z nich potrafiły wbijać nawet 700 gwoź-
dzi na minutę. Urządzenia te stosowane były zarówno przy 
masowej produkcji, jak i służyły do prostych czynności szew-
skich. 
   Sukces zawodowy Rudolfa Leya to nie tylko produkcja bu-
tów (a właściwie obcasów) i specjalistycznych maszyn, ale 
także inne dziedziny działalności. Poza rozbudową swojego 
zakładu, Ley zaangażował się również w handel rowerami. 
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Zaowocowało to tym, że zakłady Leya („Rud. Ley Maschinen-
fabrik” ) zwiększały także swoje moce produkcyjne. W 1889 r. 
w fabryce niemieckiego przedsiębiorcy zatrudnionych było 30 
pracowników, a w niespełna rok później już 75 osób. W 1895 
r. do rodzinnego biznesu dołączył także najstarszy syn Rudolfa 
– Alfred, który jako inżynier elektryk postanowił rozszerzyć 
działalność swojego ojca, angażując się w powstanie Oddziału 
Inżynierii Elektrycznej w swoich zakładach. Dzięki temu – w 
1896 r. – rodzina Leyów otrzymała pozwolenie na wybudowa-
nie zakładu energetycznego (elektrowni) w Arnstadt, który 
zasilał w energię elektryczną to niewielkie miasteczko. 
    Za swoje wybitne zasługi i osiągnięcia (jako producent i 
wynalazca)  Rudolf Ley był wielokrotnie wyróżniany. M.in.  
11 sierpnia 1877 r. władze Arnstadt nadały mu tytuł honoro-
wego obywatela miasta. Poza tym był on również kuratorem w 
tutejszej szkole handlowej.  
   Rudolf Ley zmarł 13 lipca 1901 r. w wieku 62 lat. Po jego 
śmierci cały interes rodzinny przejęli  jego synowie, którzy z 
powodzeniem prowadzili  biznes  ojca aż do 1947 r. Warto tu 
wspomnieć, że w 1905 r. fabryka Leyów przekształciła się w 
zakład produkujący pojazdy silnikowe (samochody) pod marką 
Loreley oraz Ley. 
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   12.    Eduard Becher (1841-1896) 
                         Piewca dolnośląskiej ziemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eduard Becher (1841-1896), śląski poeta urodzony w Świebo-
dzicach, zapisał się w historii literatury przede wszystkim jako 

autor pięknego poematu pt. „O du Heimat lieb und traut” 
(„Ojczyzno moja, kochana i wierna”) 

 

Dnia 27 czerwca 1841 r. w niewielkiej kamienicy przy dzi-
siejszej ul. Sienkiewicza 25 w Świebodzicach przyszedł na 
świat wybitny poeta, kompozytor, pedagog  i nauczyciel – Carl 
Gustav Eduard Becher. Zapisał się on w historii literatury nie-
mieckiej jako autor wielu wierszy i pieśni okolicznościowych 
opisujących piękno i życie codzienne na dolnośląskiej ziemi.  
   Eduard Becher był związany z naszym miastem przez okres 
blisko 20 lat. Tutaj dorastał, wychowywał się i pobierał swoją 
pierwszą naukę w miejscowej szkole. W 1861 r. wyemigrował 
do nieodległej Głuszycy Górnej, gdzie do 1865 r. pracował 
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jako nauczyciel w wiejskiej placówce edukacyjnej. W 1865 r. 
nasz bohater postanawia po raz kolejny zmienić adres swojego 
zamieszkania i przybywa do miasta Wałbrzycha, gdzie dostaje 
posadę nauczyciela, najpierw w szkole ewangelickiej, a na-
stępnie w szkole średniej dla dziewcząt. W wolnych chwilach 
Becher poświęca się również prowadzeniu miejscowego chóru. 
To właśnie w Wałbrzychu, przy obecnej ulicy Słowackiego 
mieścił się prężnie działający chór, którego dyrygentem od 
1874 r. był świebodzicki poeta.  
    W 1883 r. Becher wydał najbardziej znany zbiór swoich 
wierszy  zatytułowany: „Der Polterabend” („ Wieczór kawaler-
ski”).21 Jednak w historii literatury zapisał się przede wszyst-
kim jako autor znakomitego poematu pod tytułem: O du Hei-
mat, lieb und traut („Ojczyzno moja, kochana i wierna”). To 
właśnie w tym utworze Becher dał wyraz swojej największej 
miłości do wałbrzyskiej ziemi: 
 
Ojczyzno moja, kochana i wierna, dla oczu rozkoszy niezmier-
na, Ziemio, gdzie kolebka moja stała, młodość wesoła szybko 
przebiegała - Tyś moją, śląska ziemio ukochana. Gdzie kopia-
ste grzbiety gór sterczą wchodząc w morze chmur, gdzie legen-
dę, światu znaną, o Duchu Gór opowiadano - Tutaj jesteś, mo-
ja ziemio śląska. Gdzie Chełmiec dumny, wytworna głowa, 
porośnięta lasami, czyste źródła chowa, gdzie czarny diament, 
co pod ziemią znika, ogląda światło przez ręce górnika - Tutaj 
jesteś, moja ziemio śląska. Gdzie pieśń pełna uczucia dźwięczy 
niosąc serdeczne słowo i ton najświętszy, gdzie w duszach po-
krewnych lekko wije się przyjaźni wstęga - Tu jesteś ty, moja 
ziemio śląska. Czy wiosenne słońce świeci, czy róże pokryte 
okazałym kwieciem, czy listowie kraj ten już ozłaca, czy śnie-
gowa szata go wzbogaca - Tyś wciąż piękną, moja ziemio ślą-

                                                           
21 Tomik wierszy Der Polterabend został wydany w oficynie znanego wał-
brzyskiego wydawcy książek – Otto Augusta Carla Georgi (ur. 1855). To-
mik ten liczył niespełna 64 strony. 
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ska. Myślę o tobie zawsze z przyjemnością wielką, gdy jesteś 
blisko, gdy jesteś daleko. Pozostań moją krainą do Boga zwró-
coną i Jego ręką na zawsze chronioną, Moja kochana ziemio 
śląska. 
   Wybitny poeta zmarł w Wałbrzychu 2 marca 1896 r. i po-
chowany został na tutejszym cmentarzu ewangelickim. Na jego 
nagrobku wyryto słowa: O du Heimat, lieb und traut,22 które 
świadczyły o pamięci i szacunku wałbrzyszan, jakim obdarzyli 
największego piewcę tej ziemi. Warto tutaj wspomnieć, że 
przed ostatnią wojną postać Eduarda Bechera była także zna-
cząco kultywowana w jego rodzinnych Świebodzicach. Między 
innymi w 1932 r. doczekał się on tu tablicy pamiątkowej, którą 
wmurowano w ścianę domu, w którym się urodził. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
22 W 1925 r. w drukarni wałbrzyskiego wydawcy książek – Maxa Klein-
wachtera wydano pierwszą książkę o ziemi wałbrzyskiej. Tytuł tego dzieła - 
O du Heimat lieb und traut – Bilder aus dem Waldenburger Berglande – 
zaczerpnięto od pierwszych słów utworu Eduarda Bechera. Oczywiście 
treść całej książki została poprzedzona słynnym poematem świebodzickiego 
poety. 
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13.  Martin Kirschner (1842-1912) 
                  Wielki rozwój niemieckiej stolicy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Świebodziczanin  dr Martin Kirschner, był nie tylko wybitnym 
prawnikiem i politykiem. W latach 1899-1912 godnie również 

sprawował urząd burmistrza miasta Berlina 
 

M artin Kirschner, wybitny burmistrz Berlina oraz ceniony 
adwokat i polityk, przyszedł na świat w Świebodzicach w dniu 
10 listopada 1842 r. Był jedynym dzieckiem znanego świebo-
dzickiego lekarza Juliusza Kirschnera oraz jego żony Matyldy 
z domu Langemayr. W naszym mieście młody Martin spędził 
10 lat swojego życia, by następnie – w 1852 r. przenieść się 
wraz z rodzicami do stolicy Dolnego Śląska. We Wrocławiu 
nasz bohater wstępuje do Gimnazjum Św. Marii Magdaleny, 
które kończy – ze względu na nienajlepszy stan zdrowia – do-
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piero w 1863 r. Pomimo problemów zdrowotnych i śmierci 
ojca, Kirschner postanawia kontynuować swoją edukację i robi 
to z dużym powodzeniem. W ciągu kilku następnych lat koń-
czy wydziały prawa aż na trzech uniwersytetach: we Wrocła-
wiu, Heidelbergu i Berlinie. W 1868 r. udaje mu się zdobyć 
posadę miejskiego urzędnika Trybunału we Wrocławiu, a w 
trzy lata później asesora w tutejszym sądzie (1871). W 1872 r. 
Martin Kirschner zawiera związek małżeński z Margaret Kal-
beck, siostrą znanego pisarza i krytyka wrocławskiego Maxa 
Kalbecka. Z małżeństwa tego doczekał się pięcioro dzieci: 
czterech córek oraz jedynego syna, również Martina, który w 
późniejszym czasie dał się poznać jako jeden ze zdolniejszych 
chirurgów niemieckich przełomu XIX i XX stulecia.     
   Przez następne lata Martin Kirschner pnie się powoli po 
szczeblach kariery zawodowej we władzach Wrocławia. W 
1873 r. zostaje wybrany radnym tegoż miasta, sześć lat później 
mianowano go syndykiem miejskim, a niedługo potem został 
obrany na posiedzeniu Rady Miasta jej wiceprzewodniczącym 
oraz przedstawicielem władz miasta Wrocławia na Śląsk. W 
tym też okresie zostaje zauważony i doceniony przez ówcze-
snego burmistrza stolicy Dolnego Śląska, Maxa Forckenbecka, 
który w 1878 r. zostaje wybrany na urząd Burmistrza Berlina. 
Jak się niedługo potem okaże, w ślady Forckenbecka pójdzie 
również nasz bohater.  
   Poza działalnością we władzach Wrocławia, Kirschner czyn-
nie uczestniczy również w Niemieckiej Partii Postępu (DFP) - 
założonej w czerwcu 1861 r, by w 1887 r. zostać wybranym na 
jej głównego przewodniczącego. DFP uchodziła swego czasu 
za jedną z pierwszych nowoczesnych partii politycznych w 
Niemczech. 
   Przełomowym momentem w życiu Kirschnera okazał się 
1892 r., kiedy to na zaproszenie Maxa von Forckenbecka nasz 
bohater przybywa do Berlina, by niedługo potem, w wyniku 
wyboru, objąć urząd vice burmistrza tego miasta. Stanowisko 
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to Kirschner piastował przez kolejne sześć lat - do 1898 r. W 
dniu 23 czerwca tegoż roku, po rezygnacji Roberta Zelle z 
funkcji Burmistrza Berlina, został powołany na jego miejsce 
jako następca. Powołanie Kirschnera na urząd burmistrza naj-
większej niemieckiej metropolii, a zarazem stolicy Cesarstwa 
Niemieckiego, stanowiło kulminacyjny punkt w długoletniej 
karierze wybitnego świebodziczanina. Nie mniej na samo po-
twierdzenie tego stanowiska przez cesarza Wilhelma II, Kir-
schner musiał czekać przez kolejne 18 miesięcy (do końca 
1899 r.),co było wyrazem sporu jaki wówczas panował między 
monarchą a radą miasta.  
   Obejmując urząd burmistrza stolicy Niemiec, Kirschner sta-
wał przed ogromnym wyzwaniem, jakie na niego czekało. 
Przede wszystkim trzeba było nadążyć za ogromnym przyro-
stem ludności miasta, będącego następstwem uprzemysłowie-
nia. Już w 1877 r. liczba mieszkańców Berlina przekroczyła 1 
mln obywateli, by w trzy dekady później dojść do ponad 2 mln 
(1905). Za tak postępującym ożywieniem miasta starano się 
przede wszystkim nadążyć z problemem kanalizacji Berlina 
oraz wzmożonego ruchu komunikacyjnego. To właśnie za ka-
dencji Kirschnera stolica Niemiec doczekała się nowoczesnej 
sieci kanalizacyjno-wodociągowej, którą ostatecznie ukończo-
no w 1894 r., po niespełna 20 latach budowy. W lutym 1902 r. 
Berlin doczekał się otwarcia swojej pierwszej linii metra, w 
1905 r. wprowadzono do komunikacji miejskiej autobusy, a 
nieco wcześniej przeprowadzono także elektryfikację linii 
tramwajowej.  
   W okresie rządów Kirschnera metropolia berlińska doczekała 
się również wielu innych inwestycji. Wybudowano m.in. nowy 
szpital im. Rudolfa Virchowa oraz oddano do użytku szpital 
psychiatryczny. Nowy budynek otrzymała też Akademia Sztuk 
Pięknych oraz wybudowano gminne sierocińce, obiekty służby 
ubogim, a także kilka miejskich szkół. Przebudowano w tym 
czasie tzw. East Harbour ("Port Wschodni"), Plac Paryski oraz 
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Muzeum Historii Berlina (tzw. Markische Muzeum). Oddano 
również do użytku kilka obiektów rekreacyjnych dla miesz-
kańców metropolii jak np. Park Schillera, Victoria Park czy 
Ogrody Botaniczne (przebudowane w latach 1897-1903 na 
całkiem nowe). W sferze społecznej Kirschner wprowadził 
również nowe uregulowania w szkolnictwie wyższym oraz 
zawodowym.  
   Martin Kirschner za swoje osiągnięcia w życiu zawodowym i 
społecznym został w 1910 r. odznaczony tytułem doktora ho-
noris causa Wydziału Prawa na Uniwersytecie Berlińskim. W 
marcu 1911 r. ponownie wybrano go na burmistrza Berlina. 
Jednak rok później, ze względu na zły stan zdrowia, zrezygno-
wał z piastowania tego stanowiska, udając się na zasłużoną 
emeryturę. Martin Kirschner zmarł w wyniku choroby serca 13 
września 1912 r. w kurorcie Ehrwald w Tyrolu. Po jego śmierci 
władze Berlina przyznały mu honorowe obywatelstwo miasta, 
a od 1967 r. jedna z ulic stolicy Niemiec nosi również jego 
imię. 
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14.      Richard Tamm (1846-1909) 
                         Pionier sowiogórskiej turystyki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richard Tamm przy pracy. Jest to prawdopodobnie jedyne za-
chowane zdjęcie przedstawiające wielkiego popularyzatora 

turystyki w Górach Sowich. 
 

Richard Tamm zalicza się dzisiaj do tych osób, którym mo-
żemy wiele zawdzięczać w zakresie promowania turystyki gór-
skiej na terenie Dolnego Śląska. Dał się on poznać jako dobry 
pedagog, społecznik, organizator i popularyzator. Dzięki swo-
jemu zaangażowaniu, wniósł wiele pozytywnych rozwiązań, 
które przyczyniły się do rozwoju i poznawania walorów krajo-
znawczych tutejszych terenów. Tamm zasłynął przede wszyst-
kim jako pionier turystyki w Górach Sowich. To dzięki niemu 
rozwijały się schroniska i powstawały nowe szlaki turystyczne. 
On również przyczynił się do wybudowania na szczycie Wiel-
kiej Sowy (najwyższym szczycie Gór Sowich – 1015 m. 
n.p.m.) okazałej murowanej wieży widokowej, która w nie-
zmienionym kształcie przetrwała do dnia dzisiejszego. Poza 
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tym warto tu zaznaczyć, że Richard Tamm przez ponad 7 lat 
swojego życia (1877-1884) był związany z naszymi Świebo-
dzicami, gdzie mieszkał i pracował jako nauczyciel w jednej z 
miejscowych szkół. 
   Urodził się 7 marca 1846 r. w niewielkim Chocianowie na 
Dolnym Śląsku. Kształcił się natomiast w Akademii Rycerskiej 
w Legnicy (1862-63) oraz na Uniwersytecie Wrocławskim 
(1864-1871). Po ukończeniu studiów podjął swoją pierwszą 
pracę zawodową jako nauczyciel w znanym wrocławskim 
gimnazjum św. Elżbiety. Pracował tutaj przez rok czasu 
(1875/1876), nauczając języka łacińskiego, niemieckiego, ma-
tematyki oraz religii. 
   Na początku 1877 r. Richard Tamm otrzymuje propozycję 
objęcia posady nauczyciela w nowo otwartej Miejskiej Szkole 
Realnej  na terenie Świebodzic. Była to – jak na tamte czasy - 
bardzo nowoczesna i dobrze wyposażona placówka, którą po-
wołano do życia w 1876 r. (po 2-letnim okresie budowy).  
Szkoła ta zaliczała się wtenczas do wybornych szkół w tej oko-
licy, której grono pedagogiczne stanowili starannie dobrani 
nauczyciele. Również sam poziom nauczania był tutaj bardzo 
wysoki i spełniał wszystkie wymagania niedawno przyjętej 
reformy w szkolnictwie niemieckim. Ucząca się tu młodzież 
nastawiona była głównie na szlifowanie nowożytnych języków 
obcych oraz na przyswajanie wiedzy z nauk matematycznych i 
przyrodniczych.  
   Nasz bohater propozycję nauczyciela w świebodzickiej pla-
cówce oczywiście przyjął i na 7 lat związał się z naszym mia-
stem. Przybył do Świebodzic już w kwietniu 1877 r. Zamiesz-
kał wówczas w jednej z kamienic w Rynku. Warto tutaj wspo-
mnieć, że Tamm był jednym z najbardziej wyróżniających się 
pedagogów w całej przedwojennej historii tej placówki. Uzu-
pełniał grono wybitnych i wszechstronnych pedagogów tej 
szkoły, a do jego podstawowych zadań należało nauczanie 
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niemieckiego, łaciny, francuskiego, geografii i religii. Był też 
wychowawcą jednej z tutejszych klas.  
   W 1884 r. Tamm przenosi się ze Świebodzic do oddalonego 
o 40 km. Dzierżoniowa, gdzie otrzymuje stanowisko powiato-
wego inspektora szkolnego. Tutaj też wstępuje w szeregi To-
warzystwa Sowiogórskiego (niem. Eulengebirgsverein) i za-
czyna aktywnie udzielać się w jego strukturach. Wkrótce zosta-
je mianowany przewodniczącym Towarzystwa. Mieszkając w 
Dzierżoniowie nasz bohater czynnie też uczestniczy we wła-
dzach samorządowych. Wybrany zostaje na miejskiego radne-
go, pełni obowiązki sekretarza rady miejskiej, otrzymuje też 
tytuł radcy szkolnego. Do jego osiągnięć zawodowych należy 
stworzenie funduszu pomocowego na rzecz biedniejszych 
uczniów z powiatu dzierżoniowskiego, a także zaangażowanie 
się w ochronę przyrody. 
    Największe jednak sukcesy przyniosło mu promowanie ru-
chu turystycznego i walorów krajoznawczych na obszarze Gór 
Sowich. Richard Tamm nie tylko dbał o zachowanie i konser-
wację istniejących tu szlaków turystycznych, ale sam wytyczał 
nowe ścieżki dla przemierzających te tereny turystów. Wielo-
krotnie brał udział w negocjacjach z posiadaczami ziemskimi, 
aby ci bez przeszkód udostępniali najciekawsze obszary gór-
skie dla ruchu turystycznego. Dbał też o rozwój zaplecza tury-
stycznego na górskich szlakach, poprzez modernizację i budo-
wę schronisk turystycznych (m.in. w Sokolcu i Srebrnej Gó-
rze). Swoim działaniem wspierał wydawanie lokalnej gazetki 
pt. Przyjaciel Gór Sowich (niem. Der Eulengebirgsfreund). Do 
jego największych sukcesów należy zaliczyć również wybu-
dowanie w 1906 r. na szczycie Wielkiej Sowy okazałej muro-
wanej wieży widokowej (na miejscu starej drewnianej).  
   Richard Tamm zmarł nagle na atak serca 21 maja 1909 r. 
podczas samotnej wyprawy górskiej na Wielką Sowę. Jego 
ciało spoczęło na terenie nieistniejącego już cmentarza ewan-
gelickiego w Dzierżoniowie. Na pamiątkę jego zasług na rzecz 
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promowania ruchu turystycznego, wdzięczne społeczeństwo i 
lokalni działacze z kilku stowarzyszeń górskich, postanowili 
uczcić pamięć o nim. Między innymi jego imieniem nazwano 
jeden z górskich szlaków turystycznych (prowadzący z Ka-
mionek do Przełączy Kozie Siodło – tzw. Droga Tamma).  We 
wrześniu 1909 r. doczekał się on również pamiątkowego ka-
mienia wraz z tablicą informacyjną, który usytuowano na miej-
scu jego śmierci (przy drodze do Kamionek).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedwojenna Szkoła Realna w Świebodzicach (obecnie SP nr 3 przy ul. 
Świdnickiej). To właśnie w tej placówce Richard Tamm przepracował 7 lat 

jako nauczyciel. 
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15.  Jan Mikulicz-Radecki (1850-1905) 
              Światowej sławy chirurg polski  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Mikulicz–Radecki, światowej sławy chirurg polski, na 
ostatnie 10 lat swojego życia związał się z naszym miastem. 

 

Jan Mikulicz-Radecki, jedna z najwybitniejszych postaci 
światowej chirurgii przełomu XIX i XX w., związał się z na-
szym miastem na ostatnie dziesięć lat swojego życia. To wła-
śnie w Świebodzicach znajduje się jego grób oraz pałac, w któ-
rym mieszkał niegdyś wielkiej sławy uczony. 
   Mikulicz był światowej sławy chirurgiem. Uczonym - jak 
pisze o nim W. Roszkowska - o którego ubiegały się Wiedeń i 
Halle, którego wykładów słuchano w Ameryce, stał się dla chi-
rurgii tym kim dla dermatologii był Neisser. Dokonał jednej z 
pierwszych resekcji żołądka, autor cenionych prac z zakresu 
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ortopedii, wychowawca, sprawił przewrót w swej dyscyplinie, 
domagając się wszechstronnych badań chorego organizmu, 
współpracy różnych gałęzi medycznych23. Jego prace i badania 
naukowe przyczyniły się do powstania licznych metod opera-
cyjnych z różnych dziedzin chirurgii, jak i do zastosowania 
wielu nowych narzędzi chirurgicznych. Jako jeden z pierw-
szych przyczynił się do rozwoju nowych nauk medycznych - 
czofagoskopii i gastroskopii, mających istotne zastosowanie 
przy badaniu i obserwowaniu przełyku oraz żołądka. Prowa-
dzone przez niego badania w zakresie antyseptyki przyczyniły 
się m.in. do zastosowania jodoformu przy leczeniu ran. Miku-
licz był również wspaniałym organizatorem. Przyczynił się do 
wprowadzenia podczas operacji nicianych rękawiczek, białych 
fartuchów, masek zakrywających usta oraz czepków na głowę, 
używanych w medycynie po dziś dzień. Był również prekurso-
rem w zwalczaniu złośliwych nowotworów oraz właściwej 
sterylizacji, pod którą stworzył fundamenty naukowe. 
   Jan Antoni Mikulicz-Radecki urodził się 16 maja 1850 r. w 
Czerniowcach w byłym Cesarstwie Austro-Węgierskim. W 
dzieciństwie był pod przemożnym wpływem swojej matki - 
Austriaczki, która starannie zadbała o wychowanie syna 
(oczywiście w tradycji niemieckiej). 
   Rodzice widzieli w nim studenta prawa Wiedeńskiej Akade-
mii Orientalistyki i przyszłego dyplomatę, jednak sam Miku-
licz postanowił, wbrew ich woli, rozpocząć studia medyczne na 
uniwersytecie wiedeńskim. Jego wykładowcą był wówczas 
Teodor Billroth, ceniony chirurg austriacki, twórca nowocze-
snej chirurgii krtani, przełyku i jamy brzusznej. Studia Miku-
licz zdał z wyróżnieniem, toteż niedługo potem zaproponowa-
no mu pracę w tutejszej Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu 
Wiedeńskiego. Podczas pierwszych lat pobytu w klinice, za-
błysnął po raz pierwszy jego talent. Odznaczał się zarówno w 
pracach organizacyjnych jak i czysto naukowych. Udało mu się 
                                                           
23 Z. Antkowiak: Pomniki Wrocławia, Wrocław 1985, s.63 
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znacznie zreorganizować powierzoną mu klinikę, do której 
wprowadził nowe działy medyczne. Tutaj również wydał kilka 
swoich pierwszych rozpraw naukowych, które przyniosły mu 
uznanie wśród ówczesnych naukowców. 
   W 1882 r. Jan Mikulicz- Radecki otrzymał propozycję obję-
cia Katedry na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie. Mikulicz propozycję przyjął, jednak senat 
uczelni był w pewien sposób zirytowany w powoływaniu na tą 
katedrę człowieka, który zdaniem tutejszego środowiska nau-
kowego (Polaków), nie znał dobrze języka polskiego. Mikulicz 
więc postanowił udowodnić swoje umiejętności w posługiwa-
niu się polszczyzną. Bardzo szybko przypomniał sobie - w cią-
gu jednego tygodnia - jak się mówi po polsku, a w ciągu jednej 
nocy przetłumaczył na polski swoją rozprawę habilitacyjną, 
którą wygłosił w dniu otwarcia kliniki. 
   Pobyt Mikulicza na Uniwersytecie Jagiellońskim zbiegł się z 
ogromnym rozwojem medycyny na tej uczelni. Wydział lekar-
ski tutejszego uniwersytetu skupiał wówczas tak wybitne oso-
bistości jak Ludwika Teichmanna - współtwórcę nowoczesnej 
medycyny sądowej i znakomitego badacza układu limfatycz-
nego, Napoleona Cybulskiego - fizjologa, odkrywcę pierwsze-
go hormonu - adrenaliny, czy też Tadeusza Browicza, prof. 
anatomii patologicznej, odkrywcę zarazka tyfusu brzusznego. 
Poza tym wykładali tu również inni badacze i klinicyści, któ-
rych sława znacznie przekraczała mury tejże uczelni. Swoją 
karierę naukową w Krakowie Mikulicz kontynuował przez 5 
lat, do 1887 r. W tymże roku dostrzegł go senat uniwersytetu w 
Królewcu, na którym przebywał przez kolejne trzy lata swoje-
go życia. 
   W 1890 r. doceniając zasługi Mikulicza w reorganizacji po-
szczególnych klinik na wydziałach medycznych wielu uniwer-
sytetów, powołano go na Katedrę Chirurgii Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Jak się później okazało, na uniwersytecie tym Mi-
kulicz spędził najwięcej swojego naukowego czasu. Obejmując 
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w 1890 r. Katedrę Chirurgii we Wrocławiu, polski uczony od 
samego początku przystąpił do budowy i wyposażenia całego 
zespołu budynków oraz do organizacji tutejszych klinik. Wyra-
zem wdzięczności za dokonanie tego dzieła jest poświęcenie 
prof. Mikuliczowi kamiennej płaskorzeźby znajdującej się przy 
wejściu do jednej z wrocławskich klinik. Płaskorzeźba ta, wy-
konana w cztery lata po śmierci uczonego, przez niemieckiego 
rzeźbiarza Artura Volkmanna, przedstawia naszego bohatera, 
na którego skroni jedna z dwóch stojących przed nim bogiń 
greckich kładzie wieniec laurowy. 
   Na lata pobytu Mikulicza we wrocławskiej klinice przypada 
również największe pasmo jego naukowych sukcesów. Prze-
prowadzając skomplikowane operacje oraz poświęcając się 
pracy badawczej, Mikulicz z roku na rok zyskuje międzynaro-
dową sławę. Jako jeden z pierwszych przeprowadził resekcję 
żołądka oraz skutecznego wycięcia raka krtani, a wyodrębnio-
ny i opisany przez niego twardy, symetryczny obrzęk gruczo-
łów łzowych i ślinianek przeszedł do historii medycyny pod 
nazwą "choroby Mikulicza". Będąc doskonałym wykładowcą i 
nauczycielem, stworzył pokolenie wspaniałych lekarzy, swoich 
następców. 
   W 1895 r. Jan Mikulicz chcąc kontynuować swoje prace na-
ukowe w zaciszu domowym, postanawia zamieszkać w pała-
cyku na Pełcznicy nieopodal Świebodzic.24 W tym też okresie 
                                                           
24 Około 1960 r. w willi Mikulicza na Pełcznicy pojawił się prof. Zdzisław 
Wiktor (1911-1970), pracownik Zakładu Historii Medycyny Wydziału 
Lekarskiego Uniwersytetu Wrocławskiego, a zarazem wybitny biograf Jana 
Mikulicza-Radeckiego. Celem jego wizyty było  szukanie materiałów i 
źródeł do pracy naukowej, która w późniejszym czasie nosiła tytuł: Jan 
Mikulicz. Działalność naukowa i rys życia ze szczególnym uwzględnieniem 
okresu wrocławskiego. Przyjazd Wiktora do Świebodzic okazał się bardzo 
owocny. Udało mu się wtenczas odnaleźć na poddaszu willi wiele pamiątek 
i cennych dokumentów związanych z osobą Mikulicza. Były to rysunki, 
rękopisy, prace naukowe, notatki i korespondencja wielkiego uczonego. 
Obecnie cała ta kolekcja jest przechowywana w Muzeum Uniwersytetu 
Wrocławskiego pod nazwą „Zbiór Mikuliczianów”. 
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powstają podstawowe dzieła z zakresu chirurgii, których jest 
współautorem (m.in. klasyczne dzieło " Podręcznik praktycznej 
chirurgii"). 
   Pod koniec swojego  życia Mikulicz był wielokrotnie wyróż-
niany za swoje zasługi w medycynie. Otrzymał tytuł szlachec-
ki, a Akademia Nauk w Rzymie przyjęła go w poczet swoich 
członków honorowych. Jan Mikulicz-Radecki zmarł na raka 14 
czerwca 1905 r., będąc u szczytu powodzenia. Pochowany zo-
stał na cmentarzu komunalnym w Świebodzicach.  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Willa Mikulicza przy ul. Sikorskiego 43 na Pełcznicy (lata 
70-te XX w.) 



 76

16.     Alfred Zucker (1852-1913) 
                       Wybitny architekt ze Świebodzic 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alfred Zucker mimo, że urodził się w Świebodzicach, to jednak 
większą część swojego życia spędził za oceanem – w Stanach 
Zjednoczonych i Argentynie – gdzie został doceniony jako wy-

bitny architekt. 
 

A lfred Zucker uważany jest dzisiaj za jedną z najbardziej 
wpływowych postaci w historii architektury przełomu XIX  i 
XX stulecia. Chociaż w Europie nie za bardzo znany, pozosta-
wił on jednak swoje wiekopomne dzieła po drugiej stronie oce-
anu – w Stanach Zjednoczonych i Argentynie – gdzie żył i pra-
cował przez blisko 40 lat. 
   Alfred J.R.E. Zucker przyszedł na świat w Świebodzicach w 
dniu 23 stycznia 1852 r. w rodzinie inżyniera mechaniki - Ju-
liusa Johanna Ch. Zuckera (1814-1907). Kształcił się w szkole 
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technicznej w Brzegu, a następnie studiował na uczelniach w 
Aachen i Hanowerze (od 1868 do 1872 r.). W 1873 r. przenosi 
się na krótko do Berlina, gdzie kończy Akademię Techniczną, 
a następnie wraca do Hanoweru i podejmuję pracę w kolejach 
państwowych. Zajęcie to jednak nie pociąga go, dlatego też po 
kilku miesiącach decyduje się na emigrację zarobkową za oce-
an. Dziś trudno dojść do wniosku, co skłoniło Zuckera do pod-
jęcia wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Być może tak jak 
większość jego rodaków w tym okresie, widział on duże per-
spektywy dla siebie w Ameryce. Zresztą Stany Zjednoczone w 
tamtych czasach rozwijały się w ogromnym tempie. Amery-
kański przemysł potrzebował dużo nowych rąk do pracy, ku-
sząc emigrantów dobrymi zarobkami i zapewniając im dobre 
warunki życia. Tak, więc decyzja o emigracji za ocean okazała 
się bardzo owocna i przyniosła niebawem świebodziczanowi 
dużą sławę i zaszczyty. 
   Po przyjeździe do Ameryki Zucker osiedlił się w Waszyng-
tonie, gdzie w 1873 r. podjął pracę w Biurze Nadzoru Archi-
tektonicznego w Wydziale Skarbu pod kierunkiem Alfreda 
Mulleta i W.A. Pottera. Po trzech latach pracy – w 1876 r. de-
cyduje się jednak przenieść na krótko do Teksasu, a następnie 
do miejscowości Vickburg w Missisipi, gdzie znajduje zatrud-
nienie, jako konsultant ds. kolei. Duże zaangażowanie w pro-
jekty budowlane i pomysłowość Zuckera zostają wkrótce zau-
ważone i docenione. Bardzo szybko udaje mu się pozyskać 
kilka znaczących projektów architektonicznych. Są wśród nich 
m.in. siedziba Państwowego Collegium A&M w Starkville 
(1877-1880), Państwowy Instytut dla Niewidomych w Jackson 
(1879-1880) oraz Ośrodek dla Psychicznie Chorych w Meri-
dian (1880-1882). 
   W 1882 r. Alfred Zucker – ze względów zdrowotnych – po-
stanawia na krótko wrócić do Europy. Na starym kontynencie 
spędza niespełna rok, by w 1883 r. ponownie wyjechać do 
Ameryki (tym razem do Nowego Jorku). Tutaj udaje mu się 
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nawiązać współpracę z amerykańskimi architektami: Henrym 
Dernbachem, a nieco później z Johnem Hinchmanem, z którym 
pracował aż do 1888 r. W tym też czasie nasz bohater uczestni-
czy w kilku ważnych przetargach budowlano-projektowych na 
różnego rodzaju kluby, teatry, hotele, apartamenty i budowle 
administracyjne. Kilka z nich udaje mu się wygrać. Jest wśród 
nich ekskluzywny „Progress Club” – dla niemieckojęzycznej 
społeczności żydowskiej, Uniwersytet w Nowym Jorku oraz 
rezydencje dla tak majętnych rodzin jak: Rotschildowie, Lau-
terbachowie czy Goldembergowie. 
   W latach 80-tych XIX wieku Alfred Zucker angażuje się w 
rozwój architektoniczny nowej dzielnicy kupieckiej w zachod-
niej części dolnego Broadwayu. Ma to związek z panującym 
wówczas w Nowym Jorku boomie budowlanym, który przyno-
si świebodziczanowi wiele intratnych kontraktów na różnego 
rodzaju budynki, budowle i domy kupieckie. To właśnie w 
jego biurze projektowym powstają konstrukcje i plany archi-
tektoniczne tak majestatycznych budowli jak: Cohnfield Buil-
ding (1884), Decker Building (1892) oraz Rouss Building 
(1889). Budowle te charakteryzowały się wykorzystaniem ele-
wacji żeliwnych z zastosowaniem popularnych stylów epoki. 
W 1891 r. Zucker tworzy też jeden z najwybitniejszych projek-
tów architektonicznych w Nowym Jorku – potężny (jak na 
tamte czasy) Majestic Hotel, którego budowę rozpoczęto w 
1894 r. To właśnie przy jego wznoszeniu użyto nowatorskich 
w tamtym okresie stalowych rusztowań ramowych, produko-
wanych przez znaną firmę Milliken Brothers Company. 
   Po 1896 r. prowizje z projektów architektonicznych Zuckera 
nieco się zmniejszyły. Być może był to powód, aby w 1902 r. 
zawiązać spółkę ze znanym architektem amerykańskim Jame-
sem Riely Gordonem. Współpraca nie układała się jednak po-
myślnie. Po dwóch latach – w czerwcu 1904 r. – Alfred Zucker 
zdecydował się zbiec do Ameryki Południowej (najpierw do 
Montevideo w Urugwaju, a później do Buenos Aires w Argen-
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tynie), zabierając ze sobą 100 tysięcy dolarów. Gordon nie 
mógł mu tego wybaczyć. Wniósł sprawę do sądu oskarżając 
swojego byłego wspólnika o oszustwa i defraudację dużej su-
my pieniędzy. 
 

 
 

Majestatyczny Plaza Hotel w Buenos Aires otwarty w 1909r. 
Został wzniesiony według projektu świebodziczanina Alfreda 
Zuckera. Swego czasu uchodził za najnowocześniejszy i naj-

bardziej luksusowy hotel w Ameryce Płd. Jego fundatorem był 
milioner i bankier argentyński – Ernesto Tornquista, który nie 

doczekał się jego otwarcia. Zmarł w 1908 r. 
 
    Na nowym kontynencie Alfred Zucker postanowił ponownie 
ułożyć sobie życie, angażując się w intratne projekty architek-
toniczne. Zresztą świebodziczanin był postrzegany w Ameryce 
Południowej jako prekursor amerykańskiej architektury i stylu, 
którego był propagatorem w Nowym Jorku przez ostatnie 20 
lat. To dzięki jego architektonicznym pomysłom i projektom, 
Argentyna stała się po części lukratywnym rynkiem dla amery-
kańskich eksporterów nowych technologii budowlanych. Pod-
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czas swoich ostatnich 9 lat życia, które przyszło mu spędzić w 
Ameryce Południowej, Zucker zaprojektował tu wielkie bu-
dowle architektoniczne, które na trwale wpisały się w historię 
architektury Argentyny i które przyniosły mu nieśmiertelną 
sławę. Do nich można przede wszystkim zaliczyć najbardziej 
luksusowy i nowoczesny w tamtych czasach Plaza Hotel w 
Buenos Aires wybudowany w 1909 r. z funduszy argentyń-
skiego milionera i bankiera – Ernesta Tornquisty. Poza tym 
świebodziczanin był autorem jeszcze wielu innych znakomi-
tych projektów, wśród których brylowały: Villalonga Building 
w Balcarcare,  Grand Hotel Casino w Belgrano czy Avenida 
Palace Hotel w jednej z  luksusowych dzielnic Buenos Aires. 
    Alfred Zucker zmarł 2 sierpnia 1913 r. w Buenos Aires i po-
chowany został na tamtejszym cmentarzu brytyjskim. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grób Alfreda Zuckera w 
brytyjskiej części cmenta-

rza ”La Chacarita” w 
Buenos Aires (Argentyna) 
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17.        Otto Werner (1854-1923) 
                    Przemiany w architekturze krajobrazu  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otto Werner zalicza się do najbardziej wyróżniających się ar-
chitektów krajobrazu w Niemczech przełomu XIX i XX stulecia. 
 

Otto Werner należy do najbardziej wpływowych architektów 
krajobrazu w XIX-wiecznych Niemczech. Jego umiejętności 
organizatorskie i pomysłowość w zagospodarowaniu terenów 
zielonych w architekturze miejskiej, przyniosły mu duże uzna-
nie i zaszczyty. Jest on również uważany za założyciela jedne-
go z pierwszych uniwersyteckich ogrodów botanicznych w 
byłym Cesarstwie Niemieckim (tzw. Sächsischen Schulp-
flanzgarten w Chemnitz). 

 



 82

   Otto Ernst Hugo Werner przyszedł na świat w Świebodzi-
cach 17 marca 1854 r. W naszym mieście uczęszczał także do 
szkoły elementarnej, gdzie pobierał swoją pierwszą naukę. Ja-
ko kilkunastoletni chłopak został w 1868 r. posłany na trzylet-
nią praktykę zawodową do pobliskiego zamku Książ, by w 
ogrodach rodziny Hochbergów szkolić się na przyszłego 
ogrodnika. Po ukończeniu praktyki wyruszył w 1871 r. do Ber-
lina, gdzie przez kilka kolejnych miesięcy pracował jako asy-
stent ogrodnika u wpływowej rodziny Deckerów – słynnych 
wydawców książek. Tutaj również udało mu się nawiązać zna-
jomość z Fryderykiem Bouché – synem prominentnego botani-
ka Carla Davida Bouché, dyrektora i inspektora Królewskich 
Ogrodów w Berlinie-Schonebergu. Dzięki tej znajomości Wer-
ner uzyskał posadę w berlińskich ogrodach botanicznych, gdzie 
pracował do 1873 r. Następnie, po odbyciu 2-letniej służby 
wojskowej, rozpoczął pracę w Ogrodach Królewskich w Dreź-
nie, gdzie przyszło mu spędzić kolejne sześć lat życia (1876-
1882).  
   Dzięki dużemu zaangażowaniu i pomysłowości Werner bar-
dzo szybko zdobywa awans na głównego ogrodnika w Dreźnie 
(1877 r.). To z kolei pozwala mu na zdobycie bogatego do-
świadczenia i wzięcie udziału w konkursie na prominentne 
stanowisko zarządcy ogrodów w Chemnitz. Pomimo licznej 
kandydatury (110 uczestników), Wernerowi udaje się pozyskać 
tą pracę. 16 października 1882 r. nasz bohater zostaje oficjalnie 
mianowany ogrodnikiem miejskim w Chemnitz. Uzyskanie 
powyższej posady od razu skłoniło naszego bohatera do dzia-
łania. W ciągu kilku najbliższych lat Werner stworzył wiele 
interesujących projektów, które znacząco wpłynęły na  rozwój 
i transformację miejskich terenów zielonych. To właśnie w tym 
niemieckim mieście wykreował swoje największe i najbardziej 
doskonałe założenia ogrodowe (w tym najbardziej znany Ku-
chwald). W ponad 40-letniej działalności w Chemnitz Werne-
rowi udało się stworzyć co najmniej 14 znaczących projektów 
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krajobrazowych, które zostały następnie wyposażone w nie-
zbędną infrastrukturę (korty tenisowe, ścieżki rowerowe, kluby 
społecznościowe, kawiarnie, itp.). Dzięki jego pracy Chemnitz 
zyskało miano jednego z najbardziej zielonych miast Cesar-
stwa Niemieckiego, co dodatnio wpłynęło na poprawę zdrowia 
jego mieszkańców, a także znacznie poprawiło komfort ich 
życia. 
     Za swoją pracę Otto Werner został doceniony i wyróżniony 
przez władze miejskie. W 1895 r. został Inspektorem Ogrod-
nictwa, rok później ogłoszono go przewodniczącym tutejszego 
Towarzystwa Ogrodniczego, zaś w 1900 r. nominowano na 
dyrektora miejskiego ogrodu. Otto Werner zmarł 7 maja 1923 
r. w Chemnitz i został pochowany na tutejszym cmentarzu. 
Niestety, jego nagrobek nie dochował się do naszych czasów.25  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
25 Warto tutaj wspomnieć, że w 2004 r. miasto Chemnitz uroczyście obcho-
dziło 150-lecie urodzin Otto Wernera. 

 

Założenie ogrodowe Kuchwald w Chemnitz zaprojektowane przez 
świebodziczanina Otto Wernera w 1903 r. 
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18.  Gerhard Eberlein (1858-1923) 
             Uznany badacz dziejów Kościoła śląskiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urodzony w Świebodzicach Gerhard Eberlein jest uważany 
za jednego z najwybitniejszych historyków i badaczy dziejów 
Kościoła śląskiego. Jego dorobek intelektualny obejmuje kil-
kadziesiąt opracowań naukowych z tego zakresu, które stawia-
ją go w gronie najpłodniejszych pisarzy niemieckich przełomu 
XIX i XX stulecia. Poza pracą naukową (m.in. był wykładowcą 
historii Kościoła na Uniwersytecie Wrocławskim), Eberlein dał 
się również poznać jako wpływowa postać w życiu Kościoła 
Ewangelickiego na Śląsku w początkach XX wieku. 
   Gerhard Viktor Friedrich Johannes Eberlein przyszedł na 
świat 16 stycznia 1858 r. Był najmłodszym26 synem miejsco-
                                                           
26 Dwóch starszych braci naszego bohatera miało całkiem odmienne charak-
tery. Pierwszy z nich – Wilhelm (1845-1899), żądny przygód, już jako mło-
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wego nauczyciela – Friedricha Wilhelma Ernesta Eberleina 
(1800-1872) oraz jego żony Joanny Henrietty z domu Hübler 
(1812-1884). Zapewne za namową swoich rodziców postano-
wił studiować teologię na Uniwersytecie Wrocławskim, a po 
jej ukończeniu służył jako pastor w zborach ewangelickich: 
najpierw w Rybniku, następnie we wsi Ruja nieopodal Legnicy 
oraz w Strzelcach Opolskich.  Swoją posługę duszpasterską 
pełnił tam aż do 1 listopada 1906 r. kiedy to mianowany został 
kuratorem kościelnym w Strzelinie. 
   Przełomowym momentem w życiu Gerharda Eberlaina oka-
zała się jego nominacja na Superintendenta27 Kościoła Ewan-
gelickiego na Śląsku, którą otrzymał na posiedzeniu śląskiego 
synodu prowincjonalnego, a następnie jego udział w General-
nym Synodzie w Berlinie. Eberlein był także założycielem oraz 
przewodniczącym Związku Księży Śląskich. Poza tym nasz 
bohater dał się poznać jako wybitny badacz dziejów Kościoła. 
Był członkiem Stowarzyszenia Historii Kościoła Ewangelic-
kiego na Śląsku i przez ponad 30 lat był redaktorem wszystkich 
publikacji naukowych tego stowarzyszenia. Oprócz tego zaini-
cjował m.in. wydanie monumentalnego „Zbioru hymnów ślą-
skich”, którego nakład ukazał się w 1908 r., a także promował 
wpływowe czasopismo: „Biuletyn Kościoła Ewangelickiego na 
Śląsku”, na łamach, którego opublikował wiele znaczących 
artykułów. W 1918 r. – po zakończeniu I wojny światowej i 
upadku Cesarstwa Niemieckiego – Eberlein został członkiem 
Zgromadzenia Konstytucyjnego i Komisji Konstytucyjnej Ko-
ścioła Starego Związku Pruskiego. 
    W 1884 r. nasz bohater poślubił w Rybniku Annę Luizę Ka-
rolinę z domu Pyrkosz (1865-1937). Z małżeństwa tego docze-

                                                                                                                           
dy chłopak zdecydował się na wyjazd do Ameryki, gdzie osiadł w miejsco-
wości Grand Rapids w stanie Michigan. Drugi natomiast – Lienhard (1847-
1923), został proboszczem w Obornikach Śląskich i dał się poznać jako 
wybitny filozof. 
27 Odpowiednik biskupa w Kościele Ewangelickim. 
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kał się aż siedmioro dzieci: dwie córki oraz pięciu synów, któ-
rzy idąc śladami swojego ojca, również zostali pastorami Ko-
ścioła Ewangelickiego. Wśród nich wyróżnił się szczególnie 
Hellmut Eberlein (1890-1957), który postanowił kontynuować 
spuściznę naukową po swoim ojcu. Wynikiem tego była opu-
blikowana w 1952 r. książka pt. „Śląska historia Kościoła”. 
   Gerhard Eberlein zmarł 20 sierpnia 1923 r. w Strzelinie w 
wieku 65 lat. 
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19.    Otto Dornblüth (1860-1922) 
           Świebodzicka praktyka wybitnego lekarza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Słownik medycyny klinicznej” autorstwa dr Ottona Dorn-
blütha zalicza się dzisiaj do najpoczytniejszych fachowych po-
zycji medycznych w Niemczech. Pierwsze wydanie ukazało się 
już w 1894 r., a więc w okresie, kiedy jego autor sprawował 

funkcję dyrektora szpitala psychiatrycznego w Świebodzicach. 
 

K iedy na początku lat 90-tych XIX wieku ważyły się plany 
utworzenia w Świebodzicach Szpitala Prowincjonalnego, nikt 
wtedy nie przypuszczał, że kierowanie tą placówką przypadnie 
wkrótce jednemu z wyróżniających się lekarzy niemieckich 
tamtej epoki – Ottonowi Dornblüthowi. Był to człowiek, który 
zapisał się w dziejach medycyny jako zdolny wykładowca, 
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organizator i zarządca placówek leczniczych. Jest on także au-
torem wielu fachowych publikacji, które mimo upływu czasu, 
nie straciły na swoim znaczeniu i są publikowane dla potrzeb 
medycyny po dziś dzień.  
   Otto Dornblüth urodził się 19 marca 1860 r. w Rostocku. 
Studiował medycynę na uniwersytetach w Tybindze i Mona-
chium. W 1886 r. wyemigrował na Dolny Śląsk, by m.in. od 
1892 r. piastować urząd dyrektora nowo tworzącego się zakła-
du leczniczego w naszym mieście. 
   Decyzja o powołaniu do życia Szpitala Prowincjonalnego w 
Świebodzicach dla osób psychicznie chorych zapadła na po-
czątku lat 90-tych XIX wieku,28 kiedy to do istniejących już 4 
ośrodków psychiatrycznych w Prowincji Śląskiej (Krośnica, 
Leśnica, Legnica i Wrocław), miały dołączyć trzy kolejne: w 
Katowicach, Lublińcu oraz w naszym mieście. Już latem 1892 
r. odbyły się wstępne rozmowy, których celem miał być zakup 
budynków po dawnych koszarach przy ulicy Polnej w Świebo-
dzicach.29 Negocjacje te zakończyły się pomyślnie i niedługo 
potem przystąpiono do modernizacji pokoszarowego komplek-
su, który zamienił się w profesjonalny ośrodek leczniczy. Jego 
kierowanie powierzono wówczas niespełna 33-letniemu, 
świetnie zapowiadającemu się doktorowi Ottonowi Dorn-
blüthowi, który został pierwszym lekarzem oraz jednocześnie 
głównym dyrektorem całego przedsięwzięcia. 

                                                           
28 Ostateczną decyzję i akceptację wcześniej opracowanego pomysłu posze-
rzenia i rozbudowy zakładów leczniczych dla osób psychicznie chorych w 
prowincji śląskiej, podjęto na XXXV posiedzeniu sejmu prowincjonalnego, 
który obradował w 1893 r. 
29 Był to kompleks budynków przy dzisiejszej ul. Polnej, który wybudowa-
no tu w 1868 r. dla stacjonujących wtenczas w Świebodzicach żołnierzy  z 2 
Śląskiego Batalionu Strzelców. W 1873 r. batalion ten przeniesiono do 
Oleśnicy, a na jego miejsce jeszcze w tym samym roku sprowadzono Bata-
lion Fizylierów Pierwszego Śląskiego Regimentu Grenadierów nr 10. Woj-
sko to stacjonowało w naszym mieście do 1890 r. 
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   Prowincjonalny Zakład Leczniczy w Świebodzicach zaliczał 
się wówczas do największych ośrodków medycznych tego typu 
w Niemczech, a jego dalsza modernizacja i nadzorowanie wca-
le nie należały do łatwych rzeczy. Dlatego należy tu dostrzec i 
docenić determinację naszego bohatera, który potrafił dość 
sprawnie zarządzać powierzonym mu zadaniem. Sam szpital 
miał docelowo pomieścić 340 chorych (w tym 160 osób w 
dawnych koszarach), a jego całkowity koszt wyniósł 520 tysię-
cy marek niemieckich (RM). Do jego obsługi zatrudniono 
również liczny personel wyższego i niższego szczebla. Do 
pierwszej grupy zaliczono: dyrektora, pierwszego i drugiego 
lekarza, zarządcę obiektu, poborcę podatkowego, kontrolera, 
rejestratora (zwanego też sekretarzem), dwóch nauczycieli oraz 
dwóch kapłanów (katolickiego i ewangelickiego). Drugą grupę 
stanowili: opiekuni i opiekunki, szef kuchni, pomoc kuchenna, 
dozorca oraz palacz obiektu. Z zachowanych dokumentów z lat 
20-tych XX w. wynika, że przy obsłudze zakładu w Świebo-
dzicach zatrudnionych było aż 108 pracowników administracji.  
   Dokładnego przebiegu pracy zawodowej Ottona Dornblütha 
w naszym mieście nie znamy. Wiadomo natomiast, że spędził 
on tutaj trzy lata swojego życia. W 1895 r. powrócił do rodzin-
nego Rostocku, gdzie pracował jako neurolog. W późniejszym 
czasie pracował także we Frankfurcie nad Menem oraz w 
Wiesbaden, gdzie zarządzał prywatną kliniką. Zmarł 29 grud-
nia 1922 r. Nasz bohater zasłynął w historii medycyny przede 
wszystkim jako autor fachowego słownika pojęć medycznych i 
słownictwa specjalistycznego, wraz z krótkim wskazaniem 
pochodzenia i znaczenia tych słów (oryginalny tytuł: Wörter-
buch der klinischen Kunstausdrücke). Wprawdzie dzieło to nie 
było kompletnym słownikiem medycznym i ograniczało się 
tylko do znaczących pojęć w zakresie praktyki medycznej i 
klinicznej, to jednak szybko zyskało uznanie i doczekało się 
wielu wznowień  wydawniczych. W samych tylko Niemczech 
pozycja ta doczekała się od 1894 do 2006 r. aż 254 wydań. 
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Poza tym niemiecki uczony był również autorem takich publi-
kacji jak: Kompendium medycyny internistycznej (1892), Kom-
pendium Psychiatrii (1894), Dietetycznej książki kucharskiej 
(1897), Podręcznika nowoczesnej terapii (1906), czy dzieła pt. 
Psycho-nerwice (1911). Zapewne część jego dorobku nauko-
wego powstawała także w Świebodzicach, gdzie pełnił funkcje 
dyrektora tutejszego szpitala psychiatrycznego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Zabudowa dawnego Zakładu Prowincjonalnego w Świebodzicach 
(wraz z zespołem pokoszarowym). Zdjęcie z początków XX stulecia. 
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20.    F. Wilhelm Niepelt (1862-1936) 
                          Wybitny znawca motyli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strona tytułowa największego dzieła F.W. Niepelta – Lepidop-

tera Niepeltiana – wydanego w 1914 r. 

 

Przed ostatnią wojną światową z naszym miastem był zwią-
zany wielki przyrodnik niemiecki – Fryderyk Wilhelm Niepelt, 
którego dom oraz warsztat naukowy znajdowały się pobliskich 
Cierniach. Zaliczał się on do tych osób, które potrafiły przekuć 
swoją życiową pasję w dobrze prosperujący biznes. Dzięki 
swoim wielkim zainteresowaniom i odkryciom przyrodniczym 
Niepelt zdobył sobie szacunek i sławę jeszcze za życia, stając 
się jednym z najwybitniejszych entomologów przełomu XIX i 
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XX stulecia. O jego karierze oraz pasji do poznawania i od-
krywania nowych gatunków owadów, pisała nawet jedna z 
poniemieckich kronik Świebodzic: Wilhelm Niepelt pomimo, iż 
zaczynał swoją karierę zawodową jako praktykant introligator-
ski, stał się wkrótce słynnym na cały świat biegłym entomolo-
giem. Miejscowy przyrodnik dosyć sporo czasu poświęcał ba-
daniu motyli. To właśnie na przedmieściach naszego miasta, 
poza prywatnym mieszkaniem, znajdował się sklep z okazami, 
fabryczka osprzętu oraz niewielkie wydawnictwo naszego 
uczonego.30   
   Fryderyk Wilhelm Niepelt urodził się 10 listopada 1862 r. w 
nieodległym Strzegomiu. W wieku 10 lat przeprowadził się 
wraz z rodzicami w okolice naszego miasta, do pobliskich 
Cierni, gdzie jego ojciec prowadził gospodę o nazwie Grüner 
Adler (Zielony Orzeł).31 W 1876 r. Niepelt podjął się nauki 
zawodu jako introligator. Praktyka ta odbywała się w niewiel-
kim zakładzie introligatorskim, który znajdował się dawniej 
przy ulicy Strumykowej w Świebodzicach (obecnie ul. Szkol-
na). Nauka trwała cztery lata. Po jej zakończeniu zdecydował 
się opuścić swoje rodzinne strony i wyruszył w świat. Podró-
żował krótko po Niemczech, by w końcu, na kilka kolejnych 
lat, osiąść w mieście Kassel na północy Niemiec. Tutaj odbył 
też służbę wojskową. Po jej zakończeniu w 1884 r. powrócił do 
Świebodzic i zamieszkał w niewielkim domu na Cierniach.  
   Wilhelm Niepelt od dzieciństwa marzył o dalekich podróżach 
do egzotycznych krajów, gdzie mógłby realizować swoją ży-
ciową pasję – odkrywać i badać nowe gatunki owadów. Nic 
więc dziwnego, że za zarobione pieniądze po powrocie z Kas-
sel, decyduje się na podjęcie swojej pierwszej egzotycznej wy-
prawy na Kubę w poszukiwaniu cennych okazów motyli. 

                                                           
30 Dawny dom Niepelta znajduje się obecnie przy posesji nr 158 na Cier-
niach. 
31 Obecnie jest to dawny budynek Domu Ludowego w Cierniach (posesja nr 
130) 
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Dzięki temu przedsięwzięciu udało mu się stworzyć dosyć war-
tościową kolekcję owadów, którą sprzedał po powrocie z Kuby 
znanemu niemieckiemu kolekcjonerowi dzieł sztuki – Eduar-
dowi G. Honrathowi z Berlina (1837-1893). Uzyskane w ten 
sposób fundusze, pozwoliły mu na otwarcie własnej firmy w 
Cierniach, w której produkował sprzęt entomologiczny, two-
rzył kolekcje cennych motyli dla prywatnych kolekcjonerów, 
naukowców i muzeów oraz pisał fachowe artykuły na potrzeby 
czasopism przyrodniczych. Z roku na rok biznes rozkręcał się i 
przynosił pokaźne zyski. Dzięki temu było go stać na nowe 
podróże (m.in. do Kolumbii i Ekwadoru) oraz na zatrudnienie 
gosposi domowej (Niepelt nigdy się nie ożenił!). Koło domu 
świebodziczanin prowadził także okazały sad, w którym ho-
dował rzadkie gatunki roślin. 
   Dzięki swojej życiowej pasji naszemu bohaterowi udało się 
zgromadzić dosyć pokaźną kolekcję motyli egzotycznych, któ-
rej znaczną grupę stanowiły okazy z Ameryki Południowej, 
Sumatry i tropikalnej Afryki. Niemiecki uczony utrzymywał 
również szerokie kontakty z gronem innych naukowców z 
branży, o czym świadczy zachowana korespondencja. Pisał 
chociażby ze spółką Bang-Haas, ojcem i synem, którzy w tam-
tych latach prowadzili największy na świecie sklep entomolo-
giczny w Dreźnie. Warto tutaj wspomnieć, że ów spółka była 
blisko spokrewniona z Ottonem Staudingerem (1830-1900), 
najwybitniejszym niemieckim badaczem owadów. To właśnie 
Staudinger stanowił niejako autorytet w swojej dziedzinie dla 
mieszkańca Świebodzic. Innym wybitnym naukowcem, z któ-
rym przyjaźnił się nasz bohater był norweski profesor Embrik 
Strand (1876-1947). Współpraca ta zaowocowała wspólnym 
wydaniem 2-tomowego dzieła pt. Lepidoptera Niepieltana, 
gdzie obaj badacze opisali ważne dla nauki gatunki owadów 
(wyd. 1914). Poza tym Niepelt był autorem także kilku innych 
cennych publikacji. Zaliczały się do nich np.: Neue südameri-
kanische Papilionen (1907 r.),  Neue paläarktische Macrolepi-
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dopteren (1911 r.), Ein neuer Papilio von Halmaheira (1924), 
Neue exotische Rhopaloceren (1927) czy też Neue papuanische 
Papilio (Troides) - Formen (1934). Za wkład w rozwój nauki o 
owadach Niepelt zyskał sobie szacunek wśród innych znanych 
entomologów. Niektórzy z nich postanowili nawet dodać do 
nazwy nowych gatunków motyli specjalnie stworzony na cześć 
świebodziczanina epitet „Niepeltiana”, co było wyrazem 
uznania dla naszego bohatera. W 1920 r. uznany badacz motyli 
brał także czynny udział w światowym zjeździe entomologów 
w Zurichu (Szwajcaria). 
   Fryderyk Wilhelm Niepelt zmarł po długiej chorobie na raka 
w dniu 26 maja 1936 r. w Cierniach. Do dziś pozostała po nim 
m.in. ogromna kolekcja motyli przechowywana w zbiorach 
Muzeum Historii Naturalnej Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Kolekcja ta była przez niego częściowo przekazywana do mu-
zeum w latach 1932-1936. Składa się ona z blisko 4 tysięcy 
gatunków owadów. 

 

 
 

Reklama sklepu z owadami Wilhelma Niepelta w Cierniach 
opublikowana w jednym z przedwojennych austriackich czaso-

pism przyrodniczych. 
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21.      Gustav Renner (1866-1945) 
                      Nazistowski poeta ze Świebodzic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gustav Renner, niemiecki poeta i dramaturg, był bardzo popu-
larną osobą w Świebodzicach w latach 30-tych XX w. Doczekał 
się on tytułu honorowego obywatela naszego miasta oraz jed-

nej z tutejszych ulic, która nosiła jego imię. 
 

Pochodzący ze Świebodzic Gustav Hermann Paul Renner, 
mimo, że jest uważany za jednego z wyróżniających się poet-
ów i dramatopisarzy niemieckich, nie zaskarbił sobie dzisiaj 
znaczącej sympatii wśród potomnych. A wszystko za sprawą 
swoich nazistowskich poglądów i entuzjastycznej postawy do 
Adolfa Hitlera, z którym ponoć znał się osobiście. Jak przyzna-
je Maria Palichleb, jedna z mieszkanek naszego miasta oraz 
badaczka dorobku literackiego naszego bohatera: …w przeszło-
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ści spotykamy różne postacie, które były wytworem czasów i 
ideologii epok, w jakich przyszło im żyć. Jedną z nich jest Gu-
stav Renner. Interesujące i pełne uroku są jego modernistyczne 
wiersze, ze sztafażem tak typowym dla przełomu wieków. Jest 
to jednak osoba bardzo kontrowersyjna. Jako człowiek, ze 
względu na swoje poglądy, nie może liczyć na naszą sympatię, 
ponieważ był nazistą. Nie wiemy, jakie czynniki na to wpłynęły: 
fascynacja ideologią faszyzmu i haseł głoszonych przez Hitle-
ra? Czy była to konieczność życiowa i rodzaj determinacji?32   
   Dzięki zachowanej metryce chrztu, znamy dziś bardzo do-
brze datę urodzin świebodzickiego poety. Przyszedł on na 
świat 17 października 1866 r. w kamienicy przy dzisiejszej 
ulicy Henryka Sienkiewicza 43 w Świebodzicach. Był synem 
miejscowego rzeźnika Henricha Traugotta Rennera oraz jego 
żony Christiany Ernestyny z domu Mosig. W swoich rodzin-
nych Świebodzicach Renner pobierał pierwszą naukę i wyu-
czył się zawodu. Gdy miał kilkanaście lat posłano go na prak-
tykę introligatorską do warsztatu Adolfa Krausego, który znaj-
dował się na tej samej ulicy, co dom naszego bohatera.33 Po 
skończonej praktyce Renner postanowił opuścić swoje rodzin-
ne strony i przenieść się do Wrocławia, gdzie kontynuował 
swoją edukację. Następnie udał się w podróż po Niemczech. 
Odwiedził wówczas kilka ośrodków uniwersyteckich, w tym: 
Monachium, Stuttgart i Dusseldorf. Kolejnym znaczącym eta-
pem w jego życiu było osiedlenie się na terenie samego Berli-
na, gdzie przyszło mu spędzić większą część swojego życia (aż 
do 1941 r.).  
   Dzięki zamiłowaniu do poezji, teatru, książek i języków ob-
cych, dostał w 1901 r. posadę bibliotekarza w szkole artystycz-

                                                           
32 M. Palichleb: Gustav Renner i jego miasto (w: Świebodzice – dzieje mia-
sta, nr 2(159) z lutego 2011). 
33 Warsztat ten znajdował się przy obecnej ulicy Sienkiewicza 14. W cza-
sach Rennera ulica ta nosiła nazwę Kamiennogórskiej (niem. Landeshu-
terstrasse). 
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nej w jednej z dzielnic Berlina – Schonebergu. W stolicy Nie-
miec Gustav Renner miał również swój literacki debiut. W 
1896 r. wydał tutaj swój pierwszy tomik poezji. Zachęcony 
tym sukcesem, w latach następnych napisał i opublikował kilka 
innych klasycznych dramatów, m.in. Merlin (1904 r.), Alkeste 
(1909), Francesca (1909) oraz Ciemne moce (1911), które 
przyniosły mu znaczący rozgłos. Jego rosnąca sława dotarła 
również w jego rodzinne strony. W 1932 r. władze Świebodzic 
przyznały mu nie tylko tytuł honorowego obywatela naszego 
miasta, ale również jedna z tutejszych ulic otrzymała jego imię 
(obecna ulica Stawowa nieopodal popularnego zbiornika 
„Warszawianka”). Także niektóre dramaty Rennera były z po-
wodzeniem wystawiane w Świebodzicach. Dowodem na to jest 
chociażby sztuka Alkeste, która była przed ostatnią wojną nie-
jednokrotnie grana na terenie Parku Miejskiego (przy dzisiej-
szej ul. Żwirki i Wigury).  
   Pomimo dużej popularności, cieniem na życiu naszego poety 
kładą się lata 30-te XX wieku. Renner, przesiąknięty wówczas 
ideologią nazistowską, wstępuje w szeregi NSDAP oraz staje 
się gorącym zwolennikiem poglądów samego Adolfa Hitlera. 
Zresztą hitlerowską propagandą były ogarnięte wtenczas całe 
Niemcy. W świebodzickiej prasie (w lokalnej gazecie: Der 
Freiburger Bote), drukowano tylko te materiały, które wcze-
śniej przeszły przez nazistowską cenzurę. Oczywiście na ła-
mach miejscowej gazety nie mogło zabraknąć wierszy naszego 
poety, który cieszył się dużą popularnością w swoim rodzin-
nym  mieście. W Świebodzicach Renner obchodził z wielką 
pompą również 75-lecie swoich urodzin (17 X 1941 r.). Głów-
ne uroczystości z tej okazji – z udziałem władz miasta – odbyły 
się wówczas w nieistniejącym już Zajeździe pod Złotą Kotwicą 
(niem. Gasthof Zum Goldenen Anker, który przed ostatnią woj-
ną funkcjonował przy zbiegu dzisiejszych ulic Wałbrzyskiej i 
Mickiewicza). 
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   Ostatnie lata swojego życia Gustav Renner spędził wraz ze 
swoją żoną Bertą (1869-1945) na terenie Świebodzic. Mieszkał 
wówczas w domu przy dzisiejszej ulicy Parkowej u swojego 
przyjaciela, nauczyciela dr Gerharta Reckzeha (1905-1945). 
Tutaj również zmarł w dniu 29 maja 1945 r. Przypuszcza się, 
że jego ciało spoczęło na cmentarzu komunalnym przy ulicy 
Wałbrzyskiej w Świebodzicach. 
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22.     Walther Kausch (1867-1928) 
                         Pionier chirurgii wewnętrznej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. dr Walther Kausch był cenionym chirurgiem niemieckim. 

Pochowany został w Świebodzicach. 

 

W  zacisznym zakątku świebodzickiego cmentarza, tuż obok 
grobu Jana Mikulicza-Radeckiego, jest pochowana wielka po-
stać światowej chirurgii z początku XX stulecia - prof. Walther 
Kausch. Przyćmiony przez osobowość swojego wielkiego mi-
strza i nauczyciela - prof. Mikulicza, Walther Kausch nie jest 
powszechnie znanym i rozpamiętywanym naukowcem w histo-
rii medycyny. Niemniej jego dorobek naukowy oraz wkład i 
udział w pionierskich badaniach z zakresu chirurgii wewnętrz-
nej, znalazły szerokie uznanie w świecie lekarskim i przyczyni-
ły się do przyznania mu poczesnego miejsca w gronie wybit-
nych lekarzy-naukowców przełomu XIX i XX wieku. 

 



 100

   Walther Carl Eduard Kausch przyszedł na świat 17 lipca 
1867 r. w Królewcu (obecnie Kaliningrad w Rosji) w domu 
urzędnika kolejowego. W 1872 r. cała rodzina Kauschów prze-
niosła się do Strasburga, gdzie młody Walther podjął swoją 
pierwszą edukację. Warto tu dodać, że był on osobą bardzo 
utalentowaną, skoro już w wieku 18 lat wstąpił na Uniwersytet 
Fryderyka Wilhelma w Strassburgu i zaczął studiować medy-
cynę. Studia zajęły mu 5 lat i zakończyły się przyznaniem mu 
licencji na uprawianie zawodu lekarza w dniu 8 lipca 1890 r. 
   Pierwsze lata swojej kariery zawodowej Kausch spędził w 
Strassburgu, gdzie praktykował w klinice psychiatryczno-
neurologicznej pod kierunkiem dwóch wybitnych niemieckich 
profesorów: Fryderyka Jolly i Karola Furstnera, zaś w 1892 r. 
zaczął pracę w klinice medycznej prof. Bernarda Naunyna, 
którą kontynuował do 1896 r. 
   W tym też okresie pojawiają się pierwsze awanse w życiu 
naukowym młodego, zdolnego lekarza. W 1891 r. uzyskał on 
tytuł doktora, a w 1896 r. został habilitowany w zakresie me-
dycyny wewnętrznej. Jego rozprawa habilitacyjna nosiła tytuł: 
"Über den Diabetes mellitus der Vögel" i poświęcona była róż-
nym objawom cukrzycy występujących wśród ptaków. Niedłu-
go potem Kausch postanowił zmienić zakres swoich specjali-
zacji i przeszedł do chirurgii. Jak się potem okazało, dziedzina 
ta przyniosła mu największe sukcesy w jego czterdziestoletniej 
karierze naukowej. 
   Przełomowym momentem w życiu Kauscha okazał się 1887 
r. Wówczas to, jeszcze jako 20-letni student, spotkał się on po 
raz pierwszy z Janem Mikuliczem-Radeckim. Polski chirurg, 
który w tym czasie objął posadę ordynatora Kliniki Uniwersy-
teckiej w Królewcu, zrobił duże wrażenie na młodym i utalen-
towanym studencie. Mikulicz pod opieką, którego wykształciło 
się pokolenie wybitnych lekarzy, od razu wykrył talent do nauk 
medycznych u młodego Kauscha. On to również - jak się póź-
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niej okazało - będzie miał największy wpływ na dalsze losy 
kariery zawodowej niemieckiego chirurga. 
   W 1896 r. Mikulicz, będąc już wtenczas kierownikiem Chi-
rurgicznej Kliniki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, postanawia 
ściągnąć również do siebie Kauscha. Praktykując pod kierun-
kiem znakomitego naukowca, Kausch zdobywa kolejne laury 
w zakresie medycyny. W 1899 r. uzyskuje habilitację z chirur-
gii, a w grudniu 1902 r. - tuż przed Bożym Narodzeniem - tytuł 
samego profesora (20 XII). W następnym roku, czyli w 1903 r., 
Walther Kausch wchodzi w związek małżeński z córką swoje-
go promotora - Marią Mikulicz. Dzięki temu przyjaźń między 
nauczycielem i jego zdolnym uczniem zacieśnia się jeszcze 
mocniej. 
   W życiu prywatnym Kausch okazał się także przykładnym 
mężem i ojcem. Ze swojego związku małżeńskiego doczekał 
się aż dziewięcioroga dzieci. Jednak życie czasami przyprawia-
ło go o osobiste tragedie, jak chociażby śmierć 7-letniego syna 
Wolfganga, którego nie udało mu się uratować pomimo wła-
snoręcznie przeprowadzonej operacji. W swojej działalności 
naukowej zajmował się również radiologią (rentgenografią), do 
tego stopnia, że poprzez szkodliwe promieniowanie uszkodził 
lewą dłoń. Dolegliwość ta towarzyszyła mu potem aż do końca 
jego życia. W okresie I wojny światowej Kausch służył w ar-
mii niemieckiej jako lekarz oddziałowy, ale w wyniku odnie-
sionej rany przeniesiony został po 1,5-rocznej służbie do re-
zerwy. 
   Kolejne wielkie sukcesy zawodowe Kausch zanotował w 
1905 r., kiedy to po śmierci swojego teścia stał się ordynatorem 
Kliniki Wrocławskiej, a nieco później objął on również stano-
wisko dyrektora Szpitala Miejskiego Augusty-Victorii w Berli-
nie-Schonebergu (będącego wówczas w budowie). Tą ostatnią 
placówką przyszło mu kierować aż do śmierci. Walther Kausch 
zmarł w nocy 24 marca 1928 r. w Berlinie w wyniku zapalenia 
wyrostka robaczkowego. Pomimo przeprowadzonej operacji, 
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nie udało się go uratować. Odszedł w 12 dniu po przeprowa-
dzonym zabiegu. Na prośbę rodziny zwłoki jego zostały prze-
transportowane i pochowane na cmentarzu komunalnym w 
Świebodzicach, tuż obok grobowca Jana Mikulicza-
Radeckiego. 
   Pomimo bogatego życia intelektualnego, Walther Kausch 
pozostaje w znacznym stopniu nieznany ze swojego dorobku 
naukowego. Również na jego dzieła powoływano się spora-
dycznie. Ale to właśnie Kausch jest uznawany w świecie me-
dycznym za pioniera w obrębie chirurgii wątroby, żółci, czy 
trzustki, zaś przeprowadzona przez niego w dniu 21 sierpnia 
1909 r. resekcja raka głowy trzustki okazała się pierwszym 
tego typu zabiegiem w historii medycyny - stąd często w defi-
nicji lekarskiej można spotkać zwrot "Kauscha-Whipple'a ope-
racja" (drugi człon nazwy pochodzi od amerykańskiego chi-
rurga, Allena O. Whippla, który równo 25 lat po Kauschu do-
konał podobnego wyczynu operacyjnego). 
   Pionierskie badania Kauscha zostały natomiast docenione w 
jego ojczyźnie - Niemczech. Co dwa lata jest tam przyznawany 
medal jego imienia, jako wyróżnienie dla lekarzy-naukowców, 
których badania doprowadziły do znaczących osiągnięć me-
dycznych w obrębie chirurgii narządów wewnętrznych (wątro-
by, trzustki i żółci). Na przykład w 2004 r. Medal Walthera 
Kauscha został przyznany szwedzkiemu prof. Ingemarowi Ih-
se, za jego zasługi w leczeniu schorzeń trzustki. 
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23.      Emil Krebs (1867-1930) 
                           Poliglota wszech czasów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emil Krebs (1867-1930), największy poliglota wszech czasów, 

urodził się  oczywiście w Świebodzicach. 
 

K toś kiedyś powiedział, że wielcy geniusze rodzą się tylko w 
małych miasteczkach. Gdyby słowa te skierować pod adresem 
Emila Krebsa, to z całą pewnością była by to prawda. Nie ma 
chyba w całej historii ludzkości drugiej takiej osoby, która by z 
taką łatwością przyswajała języki obce. Bez wątpienia we 
wszystkich źródłach literatury dotyczącej językoznawstwa, 
Krebs uchodzi za przykład doskonałości językowej, dzięki któ-
rej udało mu się opanować do poziomu biegłości ponad 60 
języków obcych. Nic więc dziwnego, że z takim wyczynem 
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jest on obecnie uważany za największego poliglotę wszech 
czasów. 
   Emil Krebs urodził się 15 listopada 1867 r. oczywiście w 
Świebodzicach. Jego ojciec - Gottlob Krebs - był mistrzem 
ciesielstwa i prowadził niewielki zakład w podświdnickiej 
Opoczce (niem. Esdorf), do której cała rodzina sprowadziła się 
w 1870 r. Tutaj też przyszły poliglota zaczął uczęszczać do 
szkółki wiejskiej, gdzie pobierał pierwszą naukę w swoim ży-
ciu. W latach 1878-1880 Emil Krebs był uczniem szkoły real-
nej w Świebodzicach, zaś od 1880 r. uczęszczał do gimnazjum 
w Świdnicy, które zakończył zdaniem matury w 1887 r. 
   Trudno dziś powiedzieć, co było powodem pasji poznania jak 
największej liczby języków świata przez młodego Krebsa, jed-
nak zamiar ten towarzyszył naszemu bohaterowi już od naj-
młodszych lat. A przyznać tu trzeba, że talent do tego miał na-
prawdę niebywały, a natura obdarzyła jego umysł w nadzwy-
czajne zdolności. Już jako 7-letnie dziecko nauczył się biegle 
francuskiego. W latach gimnazjalnych opanował jeszcze parę 
innych języków, tak więc kiedy zdawał maturę, potrafił już 
płynnie mówić po łacinie, starogrecku, nowogrecku, angielsku, 
włosku, hiszpańsku, rosyjsku, polsku, hebrajsku, arabsku i tu-
recku (nie licząc oczywiście francuskiego, który opanował już 
wcześniej). Przy czym warto tu wspomnieć, że dał się on po-
znać nie tylko jako znakomity poliglota. Poza łatwym przyswa-
janiem języków obcych, był on również zdolnym prawnikiem i 
dobrym matematykiem. 
   W 1887 r., po zdaniu egzaminu maturalnego, Krebs wstępuje 
na Uniwersytet Wrocławski by studiować teologię. Dziedzina 
ta jednak nie pociąga go, toteż już w następnym semestrze 
przenosi się do Berlina, by na tutejszym uniwersytecie studio-
wać prawo. Właśnie w Berlinie dochodzą go wieści o nowo 
otwartym seminarium języków orientalnych. Krebs postanawia 
więc spróbować swoich sił podejmując się studiowania języka 
chińskiego, gdyż był on najtrudniejszy jaki wówczas miano do 
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zaoferowania. Anegdota głosi, że kiedy Krebsowi podano an-
kietę z podziałem na grupy języków z zapytaniem, które za-
mierza studiować,  bez wahania zaznaczył czerwonym ołów-
kiem - wszystkie! Wkrótce dostał nowy formularz, z którym 
postąpił tak samo. Pomyślano więc początkowo, że Krebs stroi 
sobie żarty, jednak kiedy poddano go testom językowym, oka-
zało się, iż ma on niebywały talent do języków.34  
   Trzyletni okres pobytu na orientalistyce zakończył się dla 
zdolnego poligloty egzaminem na tłumacza języka chińskiego, 
który zdał 24 lipca 1890 r. na ocenę "dobrą". Ale na tym nie 
koniec. Przez następne dwa lata nauczył się on tak posługiwać 
chińskim, że opanował wszystkie wytworności tego języka, któ-
re są znane tylko wykształconym tubylcom. Pomimo ciężkich 
studiów orientalistycznych, Krebs nie zaniedbywał również 
prawa, które studiował jednocześnie. 12 czerwca 1891 r. zdał 
on egzamin państwowy z prawa, by następnie podjąć pracę 
jako aplikant w sądzie okręgowym - najpierw w Gottesbergu, a 
później w samym Berlinie. Niedługo potem został on również 
członkiem seminarium do języków orientalnych na uniwersy-
tecie w Berlinie (1892). 
   Przełomowym momentem w życiu młodego Krebsa okazał 
się 1893 r. Został on wówczas powołany na placówkę dyplo-
matyczną w Chinach (jako tłumacz-aspirant), w której - jak się 
później okazało - przyszło mu pracować blisko ćwierćwiecze. 
Wyprawa morska na Daleki Wschód zajęła Krebsowi kilka 
miesięcy, podczas której zdążył się nauczyć kilku nowych ję-
zyków. Tak więc gdy 5 grudnia 1893 r., po długiej podróży 
nasz bohater meldował się na placówce w Pekinie. potrafił już 
wtedy biegle się posługiwać 40 językami, a miał zaledwie 26 
lat. 
   Dzięki swoim wybitnym umiejętnościom językowym Krebs 
bardzo szybko zdobył sobie szacunek wśród Chińczyków. Nie-

                                                           
34 Zresztą talent ten Krebs potwierdził bardzo szybko, gdyż w okresie stu-
diów uczęszczał on aż na 24 lektoraty. 
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jednokrotnie zdarzało się, że chińskie władze zasięgały u niego 
rad dotyczących gramatyki ich własnego języka. Był on rów-
nież chętnie zapraszany na salony chińskiej arystokracji, a sa-
ma cesarzowa bardzo często przyjmowała go jako partnera 
wielu rozmów dyplomatycznych. 
   Wraz z rosnącym uznaniem, Emila Krebsa nie omijały rów-
nież zaszczytne awanse zawodowe. W lipcu 1901 r. został 
mianowany pierwszym tłumaczem niemieckiego poselstwa w 
Pekinie, w lutym 1912 dostał kolejną nominację na tzw. "radcę 
językowego", a w sierpniu 1914 r. przyznano mu uprawnienia 
cywilne przy poselstwie. 
     Swoją pracę zawodową Krebs starał się zawsze pogodzić z 
pasją do ciągłego doskonalenia swojej wiedzy o językach. A 
poświęcał na to wcale nie mało czasu - nawet 11 godzin dzien-
nie! Mozolny wysiłek jednak się opłacał i przynosił zaskakują-
ce wyniki. Np. język armeński nasz genialny poliglota opano-
wał do perfekcji w przeciągu 9 tygodni, poświęcając 2 tygo-
dnie na gramatykę, 3 tygodnie na naukę staroarmeńskiego i 4 
tygodnie na obycie się z samą wymową. Podobnie było z języ-
kiem baskijskim, który jest trudny i znacznie się różni od pozo-
stałych języków europejskich. Krebs opanował go również w 
krótkim czasie i został postawiony przez baskijską gazetę "Ar-
gia" za wzór do naśladowania dla młodych Basków. Ale to nie 
wszystko. Swój największy talent Krebs przejawiał do języków 
azjatyckich, toteż nie bez przyczyny starano się go zatrudniać 
na wiele sposobów. Na przykład jego świetna znajomość wielu 
dialektów azjatyckich powodowała, że brał on udział w wielu 
spotkaniach dyplomatycznych jako tłumacz, zaś w okresie I 
wojny światowej jego nadzwyczajna znajomość japońskiego 
przyczyniła się do złamania japońskich szyfrów wojskowych 
(1917). 
   W 1917 r., z powodu napięć politycznych, Chiny zerwały 
stosunki dyplomatyczne z Niemcami. Ambasada niemiecka w 
Pekinie została zamknięta i Krebs zmuszony został wracać do 
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Berlina. Jego olbrzymi zasób zdolności językowych nie był na 
razie nikomu potrzebny, toteż od 1918 r. został on przeniesiony 
na wcześniejszą emeryturę. 
   O genialnym poliglocie przypomniano sobie dopiero po 3 
latach, w 1921 r. Dostał on wtenczas posadę w agencji infor-
macyjnej przy urzędzie spraw zagranicznych, zaś w 1923 r. 
pełnił on dodatkową funkcję jako specjalista "ds. języka". Tutaj 
tez pewnego dnia zaszło zdarzenie, które dość głośnym echem 
odbiło się w ówczesnej prasie. Wszyscy referenci, którzy byli 
wówczas zatrudnieni w urzędzie spraw zagranicznych mogli 
starać się o dodatki do płacy, których wysokość uzależniona 
była od ilości znanych języków. Emil Krebs wystąpił również 
o tego rodzaju dofinansowanie, domagając się przeszło 60 do-
datków. Początkowo sądzono, że wpadnięto na trop oszusta, 
jednak kiedy poddano go próbie na znajomość języków ob-
cych, wszystko okazało się jasne. Był on największym geniu-
szem językowym swoich czasów i takim pozostał do dziś. 
   Emil Krebs zmarł nagle 31 marca 1930 r. w swoim mieszka-
niu w Berlinie. Przyczyną jego śmierci był udar mózgu. Jego 
zwłoki spoczęły na cmentarzu Suedwest-Friedhof w stolicy 
Niemiec. Śmierć wielkiego poligloty nie minęła jednak bez 
echa. O jego nagłym zejściu zaczęły pisać dzienniki i gazety w 
wielu krajach na świecie, a nowojorski "Times" zamieścił ne-
krolog, w którym informował, że zmarł człowiek, który swymi 
umiejętnościami potrafił zastąpić 30 urzędników.35  
   Pomimo tak genialnego umysłu, Krebs nigdy nie był nauko-
wo czynny. Nie pozostawił po sobie żadnych znaczących dzieł 
naukowych, które mógłby przekazać potomnym. Udało mu się 
za to zgromadzić potężny księgozbiór liczący ponad 3,5 tys. 

                                                           
35 Dnia 20 kwietnia 1930 r. w słynnym New York Times ukazał się nekro-
log informujący amerykańskie społeczeństwo o śmierci wybitnego świebo-
dziczanina. Tytuł tego nekrologu brzmiał: Niemcy opłakują śmierć lingwi-
stycznego geniusza, znającego 65 języków... 
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tomów w około 120 językach, który obecnie jest przechowy-
wany w Bibliotece Narodowej w Waszyngtonie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadzwyczajne zdolności językowe Krebsa już od dłuższego 
czasu wzbudzały zainteresowanie w świecie nauki. Nic więc 
dziwnego, że po jego śmierci jego mózg stał się częścią tzw. 
kolekcji Vogta i obecnie jest przechowywany na uniwersytecie 
w Duesseldorfie. 
   W 2003 r. grupa niemieckich naukowców-neurologów posta-
nowiła zbadać mózg wielkiego poligloty i porównać go z 11 
innymi mózgami osób płci męskiej. Badaniu poddano tzw. 
region Broca, a więc część mózgu, która jest odpowiedzialna 

 

Emil Krebs na tle swojej biblioteki językowej 
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za ośrodek mowy (i oczywiście umiejętności językowe). Jak 
się okazało właśnie ta okolica w mózgu świebodziczanina ma 
całkiem inną asymetrię budowy niż u pozostałych badanych 
osób. Naukowcom nie udało się natomiast wyjaśnić, czy ta 
różnica była spowodowana ciężkim studiowaniem języków u 
Krebsa, czy też może nasz bohater został w momencie naro-
dzin obdarzony przez naturę taką niezwykłością ludzkiego mó-
zgu. 
 
Wśród historyków i językoznawców zajmujących się historią 
życia najwybitniejszego poligloty wszech czasów do dzisiaj 
panuje wiele rozbieżności co do samej liczby języków, jakimi 
władał Emil Krebs. Na ogół wiadomo, że przez cały swój ży-
wot zajmował się on około 120 językami, jednak ile z nich 
udało mu się opanować do stopnia biegłości? Obecnie opinie 
na ten temat są podzielone. 
   Większość badaczy przyznaje, że Krebs władał biegle aż 68 
językami świata, ale są i takie osoby (jak na przykład jego 
przybrana córka), które twierdzą, iż było tych języków nieco 
mniej - 59. Przy czym i tutaj zdania mogą być odmienne, gdyż 
dokładna liczba języków zależy również od tego, które z nich 
można uznać za języki oddzielne, a które z kolei za dialekty. A 
jak nam wiadomo, w swoim życiu Emil Krebs posługiwał się 
wieloma dialektami - jak choćby azjatyckimi - które trudno 
uznać za odrębny język! 
   Nie mniej jednak wyczyn, jaki udało się osiągnąć rodowite-
mu  świebodziczanowi, należy uznać za wyjątkowy w dziejach 
ludzkości. Nic zatem dziwnego, że jemu właśnie przyznano 
pałeczkę pierwszeństwa i tytuł najwybitniejszego poligloty 
wszech czasów. 
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24. Bruno Tschötschel (1874-1941) 
               Śląski Wit Stwosz ze Świebodzic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomnik Św. Jadwigi Śląskiej w Katowicach-Panewnikach, wy-

konany w warsztacie Brunona Tschötschela we Wrocławiu. 
Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpiło 21 lipca 1912 r. 

 

W  grudniu 2012 r. w Muzeum Miejskim we Wrocławiu za-
początkowana została wystawa poświęcona jednemu z najwy-
bitniejszych rzeźbiarzy śląskich, świebodziczanowi – Bruno-
nowi  Tschötschelowi. Tytuł wystawy: Bruno  Tschötschel - 
wrocławski Wit Stwosz XX wieku, miała na celu zaprezentowa-
nie dorobku artystycznego jednego z najbardziej wpływowych 
rzeźbiarzy w dziejach sztuki dolnośląskiej, autora blisko 200 
realizacji sakralnych. Jego rzeźby nawiązujące do stylów histo-
rycznych, art deco i modernizmu – cechują się wysokim kunsz-

 



 111

tem artystycznym, precyzją oraz wysokim ładunkiem emocjo-
nalnym i duchowym.  
   Bruno Tschötschel przyszedł na świat w Świebodzicach 29 
marca 1874 r. Był synem luteranki i katolika. Wprawdzie od 
najmłodszych lat przejawiał duże zdolności artystyczne (intere-
sowała go snycerka i meblarstwo), to jednak wcale nie miał 
zamiaru poświęcać się zegarmistrzostwu, tak jak czyniła 
znaczna część mieszkańców ówczesnych Świebodzic. Posłany 
na praktykę zegarmistrzowską do jednego z świebodzickich 
warsztatów, wkrótce stamtąd zbiegł. Zegarmistrzostwo w na-
szym mieście – pomimo bogatych tradycji – wcale nie pociąga-
ło go.  
   Pod koniec XIX wieku, jako młody chłopak, postanowił opu-
ścić swoje rodzinne strony i wyruszył w podróż czeladniczą do 
Szwajcarii i Zachodnich Niemiec, aby tam móc zgłębiać tajniki 
rzemiosła artystycznego. Kształcił się m.in. w warsztatach 
Trewiru i Paderbornu. Po kilkuletnim pobycie postanawia jed-
nak w 1900 r. wrócić na Dolny Śląsk – do Wrocławia, by tam 
podjąć studia w Królewskiej Szkole Sztuk Plastycznych. Uczył 
się pod kierunkiem tak wybitnych mistrzów wrocławskich jak: 
prof. Albert Werner-Schwarzburg, malarz Eduard Kampffer i 
architekt Hans Poelzig. Po ukończeniu studiów postanawia 
pozostać na terenie stolicy Dolnego Śląska, angażując się w 
wiele projektów rzeźbiarskich na potrzeby tutejszych świątyń i 
klasztorów. Tschötschel zamieszkał wówczas na terenie parafii 
św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu, gdzie tu również miał 
swój warsztat rzemieślniczy. W blisko 40-letniej karierze za-
wodowej wybitny rzeźbiarz rodem ze Świebodzic stworzył 
wiele znaczących kreacji rzeźbiarskich, które – mimo zawieru-
chy wojennej – przetrwały do naszych czasów. Do jego najwy-
bitniejszych osiągnięć  należy m.in. pomnik Świętej Jadwigi 
Śląskiej w Katowicach (1912), Pieta w Bazylice Św. Ludwika 
Króla i WNMP w Katowicach (1920) czy Pieta w Kościele pw. 
Św. Idziego i Św. Bernardyna w Głubczycach. Jego rzeźby, 
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ołtarze, szopki i granitowe pomniki można dziś oglądać w wie-
lu miejscach Dolnego Śląska i poza nim.  
 Choć w kościołach wciąż pełno jest jego rzeźb, przed którymi 
wciąż modlą się ludzie, to wiedza o ich autorze jest żadna – 
twierdzi Piotr Oszczanowski, historyk sztuki i wybitny badacz 
działalności naszego bohatera. Jako artysta Tschötschel nie 
funkcjonował w środowisku artystycznym, nie wystawiał swo-
ich rzeźb, nie wysyłał na konkursy. Przez całe życie był artystą 
klasztornym, tworzył na zamówienie Kościoła Katolickiego: 
zakonów, zgromadzeń, parafii. Dzieła artysty znaleźć można w 
śląskich i wrocławskich klasztorach Boromeuszek, Elżbietanek, 
Franciszkanów, Jezuitów, Redemptorystów i Oblatów. Jego 
rzeźby, ołtarze wciąż znajdują się w kościele św. Elżbiety Wę-
gierskiej przy ul. Grabiszyńskiej, w kościele św. Henryka przy 
ul. Glinianej, czy w kościele św. Antoniego z Padwy przy al. 
Kasprowicza, w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Sy-
cowie. Jego szopki Bożonarodzeniowe,  Piety oraz rzeźby na-
grobne, to kreacje ujmujące nie tylko niezwykłą wręcz precyzją 
wykonania, ale także ogromnym ładunkiem emocjonalnym i 
duchowym.36  
   Bruno Tschötschel zmarł nagle 24 czerwca 1941 r. w swoim 
warsztacie rzemieślniczym przy kościele Św. Elżbiety Węgier-
skiej we Wrocławiu. Legenda głosi, że śmierć nastąpiła w 
momencie rzeźbienia kolejnego wielkiego dzieła – monumen-
talnej postaci Św. Jana Chrzciciela. Pochowany zaś został na 
Cmentarzu Grabiszyńskim w stolicy Dolnego Śląska. Niestety 
jego nagrobek nie dochował się do naszych czasów. Uległ 
zniszczeniu podczas oblężenia Wrocławia w 1945 r. przez Ar-
mię Czerwoną. 
 
 
 

                                                           
36 Beata Maciejewska: Szopka Tschotschela. Betlejem jest we Wrocławiu 
(www.wroclaw.gazeta.pl). 
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25.       Kurt Priemel (1880-1959) 
        Walka o przetrwanie ginących gatunków zwierząt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urodzony w Świebodzicach  dr Kurt Priemel przeszedł do hi-
storii jako  osoba, która skutecznie potrafiła zabiegać o rato-
wanie ginących gatunków zwierząt. To właśnie jemu można 

zawdzięczać fakt uratowania przed totalnym wyginięciem po-
pulacji żubra. 

 

Gdyby dzisiaj przyszło nam rozstrzygnąć, który z mieszkań-
ców naszego miasta miał największy wpływ na ratowanie gi-
nących gatunków zwierząt na naszej planecie oraz ochronę 
przyrody, to z całą pewnością byłby to Kurt Priemel. 
   Postać doktora Priemela zasługuje tutaj na szczególny szacu-
nek. Pomimo wielu przeciwności losu, był on tą osobą, która z 
wielkim zaangażowaniem, uporem i wytrwałością potrafiła 
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zabiegać o przetrwanie ginących gatunków zwierząt.  To wła-
śnie między innymi dzięki jego staraniom możemy dziś za-
wdzięczać fakt uratowania od całkowitego wyginięcia europej-
skiego żubra – króla kontynentalnej puszczy. 
   Kurt Priemel urodził się 22 lipca 1880 r. oczywiście w Świe-
bodzicach. Już od najmłodszych lat swojego dzieciństwa prze-
jawiał różne zainteresowania otaczającym go światem, toteż 
kiedy pod koniec XIX stulecia wybrał się na studia, postanowił 
się poświęcić aż 4 kierunkom. Studiował we Wrocławiu i Ber-
nie, a jego zainteresowania objęły zoologię, paleontologię, geo-
logię oraz chemię. W wieku 26 lat udało mu się obronić tytuł 
doktora, a w roku następnym został zatrudniony jako asystent 
we frankfurckim ogrodzie zoologicznym. 
   Już od samego początku swojej pracy zawodowej Priemel dał 
się poznać jako doskonały organizator. Jego pierwszy projekt 
obejmował stworzenie 40 zbiorników w tzw. „Reptile Hall” 
(budynku dla gadów), zaopatrzonych w ciepło i światło. Zao-
wocowało to tym, że w 1908 r. powierzono mu funkcję dyrek-
tora naukowego tutejszego ZOO, zaś w 1913 r. został dyrekto-
rem generalnym i pełnił tę funkcję aż do momentu przejścia na 
emeryturę (01.04. 1938 r.). 
   W przeciwieństwie do swojego poprzednika, który dążył do 
stworzenia jak największej kolekcji zwierząt, Priemel obrał 
całkiem inny model organizacji ZOO. Chciał on przede 
wszystkim wyselekcjonować grupę zwierząt (gatunków naj-
bardziej atrakcyjnych dla rzesz zwiedzających) i pokazać w ten 
sposób każdą formę życia i środowiska naturalnego na naszej 
planecie. To podejście zaowocowało tym, że już w 1908 r. uda-
ło mu się stworzyć we frankfurckim ZOO naturalny i tropikal-
ny krajobraz bagienny dla żyjących tu krokodyli. Ale na tym 
nie koniec. W swoich planach i postanowieniach Priemel dążył 
do tego, aby każda grupa zwierząt miała swojego opiekuna i 
była jak najbardziej oswojona. Nasz bohater starał się również 
zmodernizować tutejszą placówkę pod względem jak najwięk-
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szej atrakcyjności dla zwiedzających. W 1924 r. otwarto na 
terenie ogrodu kino, gdzie prezentowano filmy przyrodnicze. 
W 1928 r. odnowiono akwarium, które swego czasu było jed-
nym z najnowocześniejszych na świecie, a pod koniec lat 20-
tych otwarto pomieszczenia dla goryli, które uchodziły wten-
czas za sensację w tutejszym ZOO. 
   Jednak wraz z kryzysem gospodarczym, który na przełomie 
lat 20-tych i 30-tych ubiegłego stulecia objął niemal cały świat, 
ciężkie czasy nastały również dla frankfurckiego ogrodu zoo-
logicznego. Rosnąca inflacja oraz stały brak pieniędzy spowo-
dowały, że miejscowe ZOO zostało przejęte przez miasto. Ale 
Kurt Priemel nie poddał się. Zrestrukturyzował ogród na po-
trzeby rolnictwa (zwłaszcza w zakresie poprawy hodowli zwie-
rząt), co pozwoliło przetrwać trudny okres. 
   Zarządzanie i dbanie o interesy frankfurckiego ogrodu nie 
było jednak jedynym zajęciem, na którym dał się poznać nasz 
bohater. Kurt Priemel zapisał się w historii przede wszystkim 
jako gorący propagator ratowania ginących gatunków zwierząt, 
a nade wszystko restytucji żubra. A warto tu przyznać, że czasy 
dla tego gatunku nie były wtenczas łatwe. 9 lutego 1921 r. zo-
stał zabity ostatni dziki żubr w Puszczy Białowieskiej, w cztery 
lata później ubito ostatniego bizona górskiego na Kaukazie, zaś 
pozostała globalna populacja, którą udało się wówczas poli-
czyć, liczyła zaledwie kilkadziesiąt osobników.37 Nic zatem 
dziwnego, że w sierpniu 1923 r. odbył się na terenie berliń-
skiego ogrodu zoologicznego zjazd przedstawicieli 15 krajów 
europejskich i Stanów Zjednoczonych, których zadaniem było 
opracowanie projektu ratowania żubra przed totalnym wygi-
nięciem. Zawiązano wówczas Międzynarodowe Towarzystwo 
Ochrony Żubra, którego prezesem został właśnie nasz bohater. 

                                                           
37 W spisie przedstawionym na dzień 31 grudnia 1924 r. przez Groebena 
figurowało łącznie 66 zwierząt. Nie uwzględniono w nim żubrów żyjących 
jeszcze w tym czasie na Kaukazie, z braku jakiejkolwiek wiarygodnej in-
formacji o nich. 
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Projekt ratowania osobników tego gatunku polegał na zaanga-
żowaniu w niego doświadczonych hodowców i powołaniu spe-
cjalnych delegatów w tym zakresie. Zdecydowano również o 
stworzeniu tzw. Księgi Rodowodowej, w której znalazły by się 
wszystkie informacje o całej populacji żubra żyjącego wów-
czas na świecie. Zjazd berliński – jak zanotowano w później-
szym czasie - był historycznym wydarzeniem. Po raz pierwszy 
dyrektorzy ogrodów zoologicznych zdali sobie sprawę, że wza-
jemna współpraca i zaangażowanie mogą uchronić od całko-
witej zagłady wiele gatunków zwierząt.  
   Za swoje wybitne osiągnięcia Kurt Priemel został w 1953 r. 
odznaczony Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. 
Nasz bohater zmarł we Frankfurcie nad Menem w dniu 21 lu-
tego 1959, w wieku 79 lat i pochowany został na tamtejszym 
cmentarzu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tablica pamiątkowa ku czci Kurta Priemela we frank-
furckim ZOO 
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26.   Waldemar Feyer i Herbert Erler 
               Znakomici świebodziccy matematycy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Strona tytułowa pracy doktorskiej Waldemara Feyera z 1910 r. 

 

2 połowa XIX wieku stanowi dość znaczący okres w dziejach 
Świebodzic. Prężnie rozwijający się przemysł przyciąga w gra-
nice miasta wielu nowych przybyszów z okolic i nie tylko. 
Powstają nowe fabryki i zakłady pracy, w których zatrudnienie 
znajduje coraz więcej osób. To z kolei wpływa na lokalny do-
brobyt i powoduje, że coraz więcej mieszkańców Świebodzic 
stać na edukację swoich dzieci w wyróżniających się ośrod-
kach uniwersyteckich dawnego Cesarstwa Niemieckiego. Są 
wśród nich także rodziny Feyerów i Erlerów, które decydują 
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się na posłanie swoich synów na studia, w celu pogłębiania ich 
zainteresowań i zdobycia upragnionego dyplomu uniwersytec-
kiego. To właśnie tych dwóch świebodziczan, dzięki swoim 
nieprzeciętnym zdolnościom intelektualnym i bystremu umy-
słowi, zdobyło tytuły doktorów nauk matematycznych i przy-
rodniczych, a także przeszło do kanonu królowej nauk dzięki 
swoim pracom doktorskim. 
   Waldemar Feyer przyszedł na świat w Świebodzicach w dniu 
3 lutego 1883 r. w domu miejscowego nauczyciela i organisty. 
W naszym mieście pobierał również swoją pierwszą naukę, by 
następnie – wraz z rodzicami – przenieść się do Budziszyna na 
Łużycach. Swoje studia rozpoczął w Dreźnie w Wyższej Szko-
le Technicznej (1902-1904), potem wyjeżdża do Lipska, gdzie 
kontynuuje studia z zakresu fizyki i matematyki stosowanej. 
Tutaj też, z bardzo dobrym wynikiem,  zdaje egzamin pań-
stwowy w dniu 15 czerwca 1906 r. Następnie pracuje jako na-
uczyciel-referent w Dreźnie, a 1 kwietnia 1907 r. dostaje posa-
dę asystenta i nauczyciela w Chemnitz.  W 1909 r. podejmuje 
studia doktoranckie na tutejszym uniwersytecie, które kończy 
znakomitym referatem naukowym: Über die höldersche Funk-
tion und einige verwandte Transcendentne (1910). 8 marca 
1910 r. uzyskuje promocję na doktora, na podstawie swojej 
znakomitej rozprawy. Przez resztę swojego życia (aż do 1937 
r.) pracuje jako wykładowca i nauczyciel w gimnazjum i szkole 
realnej w Chemnitz. Waldemar Feyer, pomimo, że dał się po-
znać jako osoba o nieprzeciętnych zdolnościach matematycz-
nych, nigdy nie  zrobił kariery naukowej. Nie mniej jest uwa-
żany za twórcę jednej z funkcji matematycznych, którą przed-
stawił i opisał właśnie w swojej pracy doktorskiej. 
   Drugi z naszych bohaterów – Herbert Erler – urodził się w 
Świebodzicach 16 lutego 1889 r. W naszym mieście uczęszczał 
też do Wyższej Szkoły Realnej (dzisiejsza Szkoła Podstawowa 
nr 3 przy ul. Świdnickiej), którą ukończył w 1908 r. W latach 
1909-1914 był studentem Uniwersytetu we Wrocławiu. Tutaj 
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też uzyskał tytuł doktora nauk filozoficznych dzięki swojej 
wybitnej pracy: Metrische Relationen an den vollständigen 
Figuren und am Kegelschnitt (17.01. 1914). Jego promotorem 
był wówczas wybitny matematyk wrocławski: Friedrich Otto 
Rudolf Sturm (1841-1919). Herbert Erler dał się poznać jako 
jeden z wyróżniających się matematyków śląskich. M.in. jego 
praca naukowa znalazła swoje poczesne miejsce w zbiorach 
WDML (The World Digital Mathematic Library). 
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27. Hans Herbert Ulrich (1886-1971) 
                    Wybitny producent filmowy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plakat filmowy z 1935 r. reklamujący jeden z filmów Hansa 
Herberta Ulricha. 

Urodzony 13 marca 1886 r. w Świebodzicach Hans Herbert 
Ulrich uważany jest za jednego z najwybitniejszych producen-
tów filmowych w historii przedwojennego kina niemieckiego. 
W ponad 30-letniej karierze zawodowej, związanej z filmem, 
udało mu się stworzyć ponad 40 produkcji ekranowych, z któ-
rych kilka przeszło do kanonu niemieckiego kina.  
   Hans Herbert Ulrich zanim rozpoczął swoją karierę z filmem, 
dał się najpierw poznać w kilku innych profesjach. Był ofice-
rem w armii niemieckiej,38 pracował jako handlowiec, a na-
                                                           
38 Hans Herbert Ulrich rozpoczynał swoją przygodę z wojskiem w świdnic-
kim pułku jako kadet (tutaj też służył m. in. jego ojciec i dziadek). W Świd-
nicy również – na garnizonowej scenie – wystawiał swoje pierwsze sztuki 
teatralne. W okresie I wojny światowej został oddelegowany do Turcji, 
gdzie służył w stopniu kapitana. 
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stępnie został pisarzem, czego dowodem jest opublikowanie 
przez niego kilka znaczących dzieł literackich: Bracia z krwi: 
historie kadeckie (wyd. 1909 r.), Mój towarzysz i inne historie 
kadeckie (1909), Nasz porucznik (1912), Złoto za żelazo – 
dramat historyczny (1912), Ruth Maroll – powieść (1912), Pod 
zniszczoną ostrzałem chorągwią – dramat w 2 aktach (1913), 
Szczęście i chwała – zbiór wierszy (1920) oraz Amazonki 
(1921). W 1919 r. nasz bohater został redaktorem naczelnym, a 
następnie kierownikiem produkcji w berlińskiej wytwórni fil-
mów Deutschen Lichtbild-Gesellschaft (DLG),39 by kilka lat 
później  przenieść się do renomowanej  wytwórni UFA (1927). 
   Universum Film AG (w skrócie UFA) była uznawana w tam-
tym okresie za największą wytwórnię filmową w Niemczech, 
która z powodzeniem konkurowała wówczas z amerykańskim 
Hollywood. To właśnie w UFA powstały tak wybitne dzieła 
filmowe jak: Gabinet dr Calibari (1920) czy słynny Metropolis 
(1927). Tutaj również tworzyli swoje filmy wybitni reżyserzy 
niemieccy: Fritz Lang oraz Friedrich Wilhelm Murnau. 
   Podczas swojej kariery w Universum Film AG, Ulrich poznał 
Ernsta Krügera (1898-1995), z którym w 1935 r. stworzył gru-
pę Krüger & Ulrich. To właśnie współpraca z Ernestem przy-
niosła naszemu bohaterowi największe sukcesy w jego karie-
rze. W przeciągu niespełna trzech lat stworzyli oni blisko 20 
produkcji filmowych, z których kilka z nich zapisało się w ka-
nonie niemieckiego kina.  
   W 1938 r. Hans Herbert Ulrich ponownie został przejęty 
przez wytwórnię UFA i pracował w niej z przerwami aż do 
1950 r. Swoje dwa ostatnie filmy stworzył dla niemieckiej 
kompanii filmowej: Berliner Skala Film GmbH. Resztę swoje-
go życia spędził poświęcając się po raz kolejny pracy pisar-
skiej. Zmarł w Monachium w 1971 roku. 

                                                           
39 Warto tutaj wspomnieć, że w wytwórni DLG został nakręcony film opar-
ty na bazie powieści Ruth Maroll. Główną rolę zagrała w nim Eva May 
(1902-1924). 
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28.     Hans Blüher (1888-1955) 
            Kontrowersyjny filozof ze Świebodzic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hans  Blüher, niemiecki filozof i pisarz, należał do dość kon-
trowersyjnych postaci. Urodzony w Świebodzicach, był teore-
tykiem Wondervogel - słynnego ruchu młodzieżowego w Niem-

czech. 
 

Hans Blüher (pseudonim Artur Zelvenkamp), niemiecki pi-
sarz, filozof i teoretyk ruchu młodzieżowego, uchodzi za dość 
kontrowersyjną postać nie tylko w historii naszego miasta, ale i 
w ogóle. Urodził się w Świebodzicach 17 lutego 1888 r. jako 
jedyny syn miejscowego aptekarza Hermana Blühera oraz jego 
żony Heleny z domu Aschenborn. W naszym mieście młody 
Hans spędził pierwsze 8 lat swojego życia, po czym w 1896 r. 
przeniósł się wraz z rodzicami do Halle w środkowych Niem-



 123

czech, by dwa lata później zamieszkać w miejscowości Steglitz 
nieopodal Berlina. 
   W Steglitz uczęszczał do znanego miejscowego gimnazjum, 
gdzie w 1902 r. wstąpił do ruchu młodzieżowego o nazwie 
Wandervogel („Wędrowne ptaki”). Była to organizacja, której 
przewodnim hasłem był powrót do natury, ale i zarazem, która 
miała wybitnie nacjonalistyczne podejście. To właśnie od 
Wandervogel naziści przyjęli w późniejszym czasie pozdro-
wienie z podniesioną ręką oraz tytuł Fuhrera. Blüher był jedną 
z przewodnich osób tego ruchu, jego teoretykiem, a zarazem 
autorem dość głośnych książek o nim. Jego dzieła: Niemiecki 
Wandervogel jako fenomen erotyczny (wyd. 1912 r.) czy Ro-
dzina i związek mężczyzn, w których przedstawił rolę związku 
mężczyzn jako podstawę organizacji społecznej, przyniosły mu 
dużą sławę. Jednak swoje największe i najsłynniejsze dzieło 
Blüher opublikował w latach 1917-1919. Było to: Rola eroty-
zmu w męskim społeczeństwie. To właśnie w nim wyodrębnił 
m.in. trzy grupy homoseksualistyczne. Blüher był również pod 
silnym wpływem psychoanalitycznych teorii wybitnego au-
striackiego neurologa i psychiatry Sigmunda Freuda (1856-
1939), przeciwny był natomiast poglądom innego wybitnego 
niemieckiego lekarza-seksuologa – Magnusa Hirschfelda 
(1868-1935). 
    W swoich książkach i utworach Blüher często wyrażał rów-
nież swoje rasistowskie (szczególnie antysemickie) i antyfemi-
nistyczne teorie, dzięki którym zyskał początkowo wielu sym-
patyków wśród członków nazistowskiej partii NSDAP. Jednak 
jego pomysł na tzw. „męski sojusz” (dotyczący homoseksuali-
zmu), został postrzeżony przez hitlerowców za niebezpieczny i 
wrogi dla społeczeństwa. Dlatego wielu sympatyków jego teo-
rii (głównie homoseksualistów) postanowiono w hitlerowskich 
Niemczech zgładzić i unicestwić (zwłaszcza po tzw. nocy dłu-
gich noży z czerwca 1934 r.). W stosunku do Blühera naziści, 
w zamian za wstrzymanie swoich publikacji i zaprzestania gło-
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szenia przez niego niewygodnych poglądów, pozwolili mu 
spokojnie żyć. Los ten jednak nie ominął tysięcy homoseksua-
listów w Niemczech, których bezlitośnie prześladowano i mor-
dowano.40  
   Po II wojnie światowej Blüher, odchodząc coraz bardziej od 
wcześniejszych tematów, zaczął zajmować się zagadnieniami 
teologicznymi oraz metafizyką chrześcijańską. Wtedy też po-
wstało jego kolejne dzieło: Osie natury (1949 r.). Pod koniec 
swojego życia opublikował ostatnią swoją pracę (autobiogra-
fię), pt. Prace i dnie (1953 r.). Zmarł 4 lutego 1955 r. w Berli-
nie i pochowany został na jednym z tamtejszych cmentarzy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
40 Według szacunków przypuszcza się, że w hitlerowskich Niemczech żyło 
ponad milion homoseksualistów. Władze hitlerowskie uznawały wówczas 
takich ludzi za szczególne zagrożenie dla prawidłowego rozwoju aryjskiej 
rasy. Dlatego wielu z nich poddano szczególnym represjom i eksterminacji. 
Byli mordowani, zsyłani do obozów koncentracyjnych, więzieni i torturo-
wani. 
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29.  Paul T. Fleischmann (1889-1965) 
                          Wybitny polityk niemiecki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zachowany nagrobek wybitnego świebodziczanina, Paula 
Theodora Fleischmanna na jednym z berlińskich cmentarzy. 

 

Paul Theodor Fleischmann przyszedł na świat 23 września 
1889 r. w Świebodzicach. Po ukończeniu szkoły podstawowej, 
podjął się nauki zawodu jako kotlarz (rzemieślnik wyrabiający 
z blachy kotły i rondle oraz zajmujący się ich pobielaniem), a 
następnie uczęszczał do znanej berlińskiej szkoły technicznej – 
„Beutch Schule” – gdzie pobierał różne kursy wieczorowe. 
Następnie był słuchaczem Akademii Humboldta, znanej szkoły 
ekonomicznej w Berlinie.  
 Fleischmann zanim odegrał jedną z pierwszoplanowych ról w 
powojennych dziejach Berlina, sprawował różne funkcje w 
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swojej karierze zawodowej.  Między innymi w latach 1921-
1928 był pracownikiem Generalnego Towarzystwa Niemiec-
kich Związków Zawodowych, od 1925 do 1933 r. pełnił rolę 
przewodniczącego Rady Miejskiej w Poczdamie-Nowawes, a 
w 1928 r. został dyrektorem Departamentu Pracy w Nowawes 
(dziś część Poczdamu). Był również jednym z ważniejszych 
działaczy w Niemieckiej Partii Socjaldemokratycznej (SPD) w 
szeregi, której wstąpił już jako 18-latek.    
   Jednak największe pasmo swoich sukcesów zawodowych 
Paul Fleischmann zanotował po II wojnie światowej, zasiada-
jąc we władzach berlińskiego ratusza. To właśnie świebodzi-
czanin wraz z ówczesnym pierwszym powojennym burmi-
strzem Ernestem Reuterem oraz Paulem Hertzem – senatorem 
ds. Gospodarki i Finansów Berlina, mieli największy wpływ na 
życie gospodarcze i społeczne niemieckiej metropolii. A przy-
znać tu trzeba, że czasy nie były wtedy łatwe. O Berlin toczył 
się spór (tzw. jego blokada) między Związkiem Radzieckim a 
aliantami, co zaowocowało początkiem zimnej wojny. 
  Niemniej  Fleischmann w latach 40-tych i 50-tych XX stule-
cia był tą postacią, która odpowiadała za Departament Pracy w 
Berlinie. Pełnił on wtenczas funkcje dyrektora tegoż wydziału, 
by następnie zostać senatorem ds. zatrudnienia (1951-1953) 
oraz Prezesem Pracy Berlina (1954-1956). A trzeba tu przy-
znać, że świebodziczanin dość ambitnie sprawował swoją 
funkcję, skoro o jego sukcesach pisał nawet w 1950 r. amery-
kański New York Times.41  
   Za swoje osiągnięcia w sferze politycznej i gospodarczej na 
rzecz metropolii berlińskiej Fleischmann został między innymi 
odznaczony medalem Ernesta Reutera (1959) oraz Wielkim 
Krzyżem Zasługi z Gwiazdą Zasługi Republiki Federalnej 
Niemiec (1957), zaś w 1964 r. –  w dniu swoich 75 urodzin – 
stał się honorowym członkiem listy tzw. „Mędrców Berlina”. 

                                                           
41 Chodziło tu o wdrożenie ambitnego planu zatrudnienia dla 50 tysięcy 
berlińczyków. 
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Paul Theodor Fleischmann zmarł 7 czerwca 1965 r. Pochowa-
ny został na berlińskim cmentarzu Zehlendorf. 
   W jednej z dzielnic Berlina – o nazwie Wedding – można 
dziś oglądać tzw. dom Paula Fleischamnna, gdzie przed laty 
mieszkał wybitny świebodziczanin. Znajduje się on obecnie 
przy ulicy Irańskiej 6 (Iranische Straße 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 128

30.  Hans H. Bennhold (1893-1976) 
                  Wybitny hematolog ze Świebodzic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. dr Hans Hermann Bennhold, był jednym ze znanych nie-
mieckich hematologów. Urodził się oczywiście w naszym mie-

ście. 
 

Hans Hermann Bennhold należy do najwybitniejszych nie-
mieckich lekarzy-naukowców XX wieku. Swoje największe 
sukcesy święcił w hematologii - stosunkowo młodej dyscypli-
nie naukowej, której głównym zadaniem jest zapobieganie 
schorzeniom krwi i układu krwiotwórczego. 
   Bennhold urodził się w Świebodzicach 11 września 1893 r. w 
rodzinie miejskiego sędziego o żydowskich korzeniach. Gdy 
miał kilka lat cała rodzina przeniosła się do Halle w środko-
wych Niemczech, gdzie przyszły lekarz-naukowiec rozpoczął 
swoją pierwszą naukę. Po ukończeniu gimnazjum państwowe-
go i zdaniu matury w Halle, studiował medycynę na tamtej-
szym uniwersytecie oraz w Getyndze i we Freiburgu. Studia 
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medyczne częściowo pokrzyżowała mu I wojna światowa 
(1914-1918) podczas, której został powołany do wojska i słu-
żył w nim jako lekarz. Po zakończeniu działań wojennych po-
wrócił na studia w Halle, gdzie w 1920 r. uzyskał promocję 
lekarską z farmakologii. Jego promotorem był wówczas Martin 
Kochmann (1878-1936), wybitny farmakolog niemiecki. Na-
stępnym etapem pracy naukowej młodego i zdolnego świebo-
dziczanina były kolejne ośrodki uniwersyteckie w Niemczech. 
Pracował początkowo jako lekarz-asystent w szpitalu św. Je-
rzego w Hamburgu, a następnie przeniósł się do Monachium, 
gdzie uzyskał etat lekarza w Klinice Uniwersyteckiej. W 1925 
r. został stypendystą fundacji Rockefellera w Instytucie Fizy-
ko-Chemicznym na Uniwersytecie w Lipsku. W 1931 r. wrócił 
do Hamburga, do szpitala św. Jerzego, gdzie znów pracował 
jako stażysta. W tym samym czasie dostał funkcję wykładowcy 
akademickiego na tutejszym uniwersytecie, na którym w 1939 
r. uzyskał tytuł profesora. Za wybitne zasługi na polu medycy-
ny zaoferowano mu w 1942 r. stanowisko dyrektora medycz-
nego Szpitala Uniwersyteckiego oraz Kliniki Uniwersyteckiej 
w Tybindze, gdzie przyszło mu pracować aż do przejścia na 
emeryturę (1962 r.). 
   Większą część swojej pracy badawczej Bennhold spędzał w 
laboratorium, gdzie badał m.in. funkcje białek w surowicy i 
osoczach krwi. Badania te przyniosły mu nie tylko tytuły i wy-
różnienia zawodowe. Zyskał on dzięki nim wielkie uznanie i 
szacunek wśród wielu innych instytucji i fundacji naukowych. 
Za swój wkład w naukę został w 1973 r. wyróżniony złotym 
medalem fundacji prof. Paula Martiniego,42 zaś w historii me-
dycyny jeden z eponimów medycznych nosi jego nazwę (tzw. 
metoda Bennholda). W 1954 r. stał się również honorowym 
członkiem  Niemieckiej Akademii Przyrodników – Leopoldina, 

                                                           
42 Niemiecka nagroda naukowa przyznawana w Niemczech od 1969 r. za 
wybitne osiągnięcia w medycynie, głównie w zakresie badań kliniczno-
terapeutycznych. 
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najstarszego towarzystwa naukowego w Niemczech założone-
go w 1652 r. Nasz bohater był także autorem wielu cennych 
medycznych sprawozdań naukowych takich jak: Die Vehikel-
funktion der Bluteiweißkörper (Berlin 1932),43 Die Eiweißkör-
per des Blutplasmas (Drezno 1938), czy też współautorem po-
czytnego podręcznika: Handbuch der allgemeinen Pathologie 
(wyd. 1961 r.). 
  Hans Hermann Bennhold zmarł 26 kwietnia 1976 r. w wieku 
84 lat w Tybindze. Tutaj też został pochowany na miejscowym 
cmentarzu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
43 W pracy tej Bennhold opisał zdolności transportowe białek krwi. 



 131

31.    Robert Gärtner (1894-1951) 
      Naukowiec-agronom o nazistowskim obliczu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panorama Świebodzic z lotu ptaka. Zdjęcie z pocz. XX w. 
 

Robert Gärtner uważany jest za jednego z wyróżniających się 
niemieckich naukowców-agronomów 1 połowy XX wieku. 
Dzięki bogatej karierze naukowej i wrodzonym umiejętno-
ściom dobrego zarządzania, zyskał miano jednego ze zdolniej-
szych profesorów tamtej epoki.  Jednak pomimo dobrej opinii 
zawodowej, piętno na jego życiu pozostawił entuzjazm i odda-
nie poglądom nazistowskim, którym zawsze hołdował. Już w 
kwietniu 1933 r. stał się członkiem NSDAP (Narodowosocjali-
stycznej Niemieckiej Partii Robotników), a w lipcu tego same-
go roku wstąpił do Narodowo-Socjalistycznego Korpusu Moto-
rowego (NSKK), faszystowskiej organizacji paramilitarnej 
podlegającej NSDAP, której głównym zadaniem było szkole-
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nie zmotoryzowanych poborowych na potrzeby oddziałów 
szturmowych w III Rzeszy. 
   Gärtner przyszedł na świat 9 stycznia 1894 r. w Świebodzi-
cach w zamożnej rodzinie protestanckiej. Jego ojciec był dy-
rektorem generalnym spółki Śląskiego Przemysłu Lniarskiego 
(niem. Schlesischen Leinenindustrie AG), w skład której wcho-
dziły m.in. byłe zakłady rodziny von Kramsta. Młody Gärtner 
pierwszą edukację zdobywał w naszym mieście, by następnie, 
dzięki nabytej w dzieciństwie pasji do przyrody i nauk biolo-
gicznych, podjąć od 1912 r. studia na ulubionych przez siebie 
kierunkach. Studiował ekonomię i rolnictwo we Fryburgu, Lip-
sku i Marburgu. Po wybuchu I wojny światowej w 1914 r. 
zgłasza się na ochotnika do wojska, jednak już rok później po-
rzuca służbę wojskową, by móc kontynuować swoją edukację 
w zakresie rolnictwa. W 1916 r. powraca na uniwersytet do 
Lipska, gdzie w 1918 r. udaje mu się uzyskać tytuł doktora. W 
1917 r. obejmuje stanowisko dyrektora ds. marketingu w jednej 
z firm, by następnie przenieść się do pracy w administracji w 
przedsiębiorstwie rolnym, gdzie niebawem mianowano go in-
spektorem zwierząt (1921). Od 1921 do 1931 r. był asystentem, 
a następnie adiunktem w Instytucie Hodowli Zwierząt i Tech-
nologii Nabiału na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie się ha-
bilitował w 1928 r. W 1931 r. przeniósł się na uniwersytet w 
Jenie, na którym rok później mianowano go profesorem zwy-
czajnym i powierzono mu stanowisko szefa w Państwowym 
Instytucie Hodowli Zwierząt. W 1941 r. przyjął zaproszenie do 
Halle, gdzie w roku następnym został mianowany profesorem 
hodowli zwierząt oraz sektora mleczarskiego na miejscowym 
uniwersytecie, zaś od 1945 r. pracował w Getyndze. Tutaj 
również zmarł w dniu 8 listopada 1951 r. 
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32.   Franciszek Korga (1896-1971) 
                  Orędownik walki o prawa chłopów 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na terenie cmentarza komunalnego w Świebodzicach znajdu-
je się grób Franciszka Korgi – polskiego działacza ludowego, 
rolnika i żołnierza, osoby o dość bogatym życiorysie, ale jed-
nocześnie nieco kontrowersyjnej postawie. Jego zaangażowa-
nie w walkę o prawa chłopów w okresie II Rzeczypospolitej 
oraz w czasach PRL-u, zaskarbiło mu zarówno zwolenników 
jak i przeciwników. Nie mniej dał się on również poznać jako 
dzielny żołnierz konspiracji, walczący z hitlerowskim okupan-
tem w okresie II wojny światowej. 
   Franciszek Korga urodził się 30 grudnia 1896 r. w niewiel-
kiej miejscowości Skowierzyn nieopodal Sandomierza. Tutaj 
również chodził do szkoły ludowej, a po jej ukończeniu posta-
nowił pomóc swoim rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa 
rolnego. Po wybuchu I wojny światowej został powołany do 
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wojska i służył w szeregach zaborczej armii austriackiej (od 
1915 do 1918 r.). 
   W listopadzie 1918 r. nasz bohater, któremu nie obca była 
sprawa chłopska, postanowił wziąć udział w wydarzeniach 
związanych z powstaniem tzw. Republiki Tarnobrzeskiej. Był 
to niewielki twór państwowy, który powstał 6 listopada 1918 r. 
na wiecu chłopskim w Tarnobrzegu. Jego uczestnicy (w więk-
szości chłopi, robotnicy folwarczni i rzemieślnicy, mający do-
syć wyzysku i nędzy), nie życzyli sobie po rozpadzie Austro-
Węgier kolejnego kapitalistycznego państwa (w tym przypadku 
odradzającej się Polski) i postanowili powołać do życia własny 
Komitet Rewolucyjny (oparty o komunistyczną propagandę ze 
Wschodu).44 Republika Tarnobrzeska istniała tylko 2 miesiące 
– do stycznia 1919 r., a jej kres położyła interwencja Polskiej 
Komisji Likwidacyjnej, która przy udziale wojska spacyfiko-
wała krnąbrnych chłopów. Nasz bohater, nie mając wówczas 
wyboru i chcąc uniknąć surowej kary, postanowił wstąpić w 
szeregi tworzącego się wówczas Wojska Polskiego, w którego 
szeregach służył do 1921 r.  
   W 1924 r. Korga wstępuje do nowo powstałej partii – Związ-
ku Chłopskiego (ZCh) i zaczyna szeroko angażować się w 
sprawy tego ugrupowania. Dzięki temu udaje mu się zdobyć 
stanowisko prezesa Stronnictwa Chłopskiego45 na powiat tar-
nobrzeski (1926). W kolejnych latach zostaje członkiem Rady 
Naczelnej SCh, a po zjednoczeniu ze Stronnictwem Ludowym 
(SL) mianowany zostaje zastępcą prezesa Powiatowego Zarzą-
du Stronnictwa Chłopskiego w Tarnobrzegu (lata 1927-1931). 
Kolejnymi etapami w karierze politycznej naszego bohatera to 
                                                           
44 Warto tu wspomnieć, że główną postacią Republiki Tarnobrzeskiej był 
ksiądz katolicki Eugeniusz Okoń (1881 – 1949), który po II wojnie świato-
wej osiadł w pobliskich Olszanach (ok. 3 km na północ od Świebodzic), 
gdzie pełnił funkcję miejscowego proboszcza. Tutaj również zmarł 19 
stycznia 1949 r. 
45 Stronnictwo Ludowe (SCh) powstało w marcu 1926 r. po połączeniu się 
Związku Chłopskiego (ZCh) z PSL „Wyzwolenie”. 
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członkowstwo w Naczelnej Radzie Stronnictwa Ludowego 
(lata 1931-1933 oraz 1935-1939) oraz stanowisko prezesa Za-
rządu Powiatowego SL w Tarnobrzegu (od lutego 1936 r.). 
    W sierpniu 1937 r. Franciszek Korga staje się jednym z 
głównych współorganizatorów wielkiego strajku chłopskiego, 
uważanego przez historyków za największą manifestację poli-
tyczną w dziejach II Rzeczypospolitej. Akcja ta (kierowana 
przez SL), w której udział wzięło kilka milionów chłopów pol-
skich, zakończyła się niestety klęską.  W wyniku walk i zamie-
szek, bunt został stłumiony przez policję. Zginęło wówczas 44 
chłopów, 5 tysięcy aresztowano, a ponad 600 dostało wyroki 
więzienia.  Represji nie uniknął również Korga. Postawiono 
mu zarzut uczestniczenia w buncie przeciwko państwu pol-
skiemu i skazano na 8 miesięcy pobytu w celi więziennej.   
 

 
 
Wycinek z Gazety Lwowskiej (nr 192 z 1937 r.), a w niej arty-
kuł informujący o aresztowaniu działaczy Stronnictwa Ludo-

wego (w tym Franciszka Korgi), uczestników wielkiego strajku 
chłopskiego. 

 
   Po odbyciu wyroku nasz bohater wcale nie zamierzał rezy-
gnować z uczestnictwa w strukturach SL, a wręcz przeciwnie. 
W grudniu 1939 r. angażuje się w ruch konspiracyjny, skiero-
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wany przeciwko hitlerowskiemu najeźdźcy i zostaje mianowa-
ny jednym z głównych członków Ruchu Oporu Chłopskiego w 
powiecie tarnobrzeskim. Następnie działa w Batalionach 
Chłopskich pod pseudonimem „Wilk”. W początkach 1943 r. 
zostaje aresztowany przez Niemców, ale niebawem udaje mu 
się zbiec z hitlerowskiego aresztu w Zbydniowie. Od tego mo-
mentu, aż do zakończenia działań wojennych skutecznie ukry-
wa się. 
   Pierwsze miesiące po zakończeniu II wojny światowej Fran-
ciszek Korga spędza w Tarnobrzegu. Zasiada tu w Radzie Po-
wiatu oraz zostaje mianowany przewodniczącym tutejszego 
Stronnictwa Ludowego. Dopiero w sierpniu 1945 r., pod 
wpływem propagandy ówczesnego rządu polskiego, decyduje 
się opuścić rodzinne strony i „osiąść” na Ziemiach Zachodnich. 
Przybywa wówczas do Pełcznicy koło Świebodzic i tutaj po-
stanawia zamieszkać. 
    Pierwsze miesiące na nowo odzyskanych terenach do ła-
twych jednak nie należały. Poza uprawą kilkunastohektarowe-
go gospodarstwa rolnego, nasz bohater ponownie angażuje się 
w życie polityczne. Zostaje wówczas członkiem Polskiego 
Stronnictwa Ludowego (PSL) i zasiada w wojewódzkich wła-
dzach tej partii. Z tego powodu, że PSL działało wówczas w 
opozycji do ówczesnych władz komunistycznych, nasz bohater 
bardzo szybko znalazł się pod ścisłą obserwacją tutejszego 
Urzędu Bezpieczeństwa (UB). Szczególnego wymiaru nabrał 
tu okres przedwyborczy do Sejmu Ustawodawczego (1947 r.), 
kiedy to większość działaczy PSL była szykanowana i terrory-
zowana. Komuniści praktycznie dopuszczali się wszelkich me-
tod, aby zdobyć władzę w kraju i to im się udało.  Dzięki sfał-
szowanym wynikom w 1947 r. wygrali oni pierwsze wybory 
do Sejmu Ustawodawczego. Na domiar złego w strukturach 
PSL doszło wówczas do sporów i konfliktów, które z czasem 
doprowadziły do utworzenia wewnątrz partii jawnej grupy nie-
zadowolonych członków (był wśród nich też F. Korga). W wy-
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niku rozłamu powstał prokomunistyczny Komitet Organiza-
cyjny Lewicy PSL, z którego w 1949 r. wyłoniła się podpo-
rządkowana komunistom partia wiejska – Zjednoczone Stron-
nictwo Ludowe (ZSL), a jego członkiem został również nasz 
bohater. ZSL zaakceptowało wówczas polityczną dominację 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR), kolektywi-
zację wsi oraz sojusz z ZSRR.  
   Przez kolejne lata, aż do 1956 r., Franciszek Korga był 
członkiem Prezydium Wojewódzkiego Komitetu ZSL, a także 
prezesem Związku Samopomocy Chłopskiej we Wrocławiu. 
Swój szczytowy moment w życiu politycznym i społecznym 
osiągnął w 1957 r., kiedy to został wybrany na 4-letnią kaden-
cję poselską na Sejm PRL (1957-1961). Zasiadał wówczas w 
Komisji Sejmowej Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego. 
   Franciszek Korga zmarł 2 stycznia 1971 r. w Pełcznicy w 
wieku 75 lat. W kilka dni później  pochowany został na cmen-
tarzu komunalnym przy ul. Wałbrzyskiej w Świebodzicach. 
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33.   Alfred Olbrich (1904-1979) 
                    Znany kompozytor niemiecki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pochodzący z naszego miasta Alfred Olbrich jest uważany za 
jednego z najbardziej wyróżniających się muzyków niemiec-
kich XX wieku. W swojej bogatej karierze artystycznej i za-
wodowej dał się poznać jako wybitny kompozytor, dyrygent i 
pedagog muzyczny, który wychował wielu utalentowanych 
muzyków-akordeonistów. Olbrich jest także uważany za zało-
życiela znanej drezdeńskiej orkiestry akordeonowej (Dresdner 
Akkordeonorchester e.V.), z którą odniósł wiele sukcesów za-
wodowych na arenie międzynarodowej. 
   Alfred Olbrich urodził się w Świebodzicach w 1904 r. w ka-
mienicy przy dzisiejszej ul. Wiejskiej 28. Swoje pierwsze kroki 
w muzyce stawiał w rodzinnym domu, gdzie pod okiem swoje-
go ojca, pobierał pierwsze lekcje gry na fortepianie i skrzyp-
cach. Będąc kilkunastoletnim chłopcem został posłany na nau-
ki do konserwatorium muzycznego w pobliskim Wałbrzychu, a 
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po jego ukończeniu podjął studia muzyczne w Dreźnie (od 
1927 r.). W 1936 r. udaje mu się  ukończyć kurs nauczyciela 
akordeonu w Szkole Rzemiosła Muzycznego w niewielkim 
miasteczku Trossingen. Dzięki temu otrzymuje dyplom akor-
deonisty i zdobywa w ten sposób – jako jeden z nielicznych w 
Niemczech – tytuł profesjonalnego nauczyciela gry na tym 
instrumencie. 
   Znaczącym momentem w życiu świebodziczanina okazało 
się nawiązanie znajomości z  wybitnym muzykiem niemieckim 
– Curtem Mahrem (1907-1978), z którym stworzył znany duet 
artystyczny. W blisko 26-letniej współpracy (1936-1962) obu 
muzykom udało się zagrać wiele koncertów w kilku krajach 
europejskich, zdobywając dzięki temu uznanie i wielu fanów 
muzyki akordeonowej. Jeden z nich – Dietmar Walther (rów-
nież uznany kompozytor) – tak opisywał swój zachwyt ich grą: 
w 1948 r. miałem okazję na żywo wysłuchać koncertu Curta 
Mahra i jego towarzysza z estrady - Alfreda Olbricha. Duet 
ten, dzięki swojej mistrzowskiej umiejętności, zrobił na mnie 
ogromne wrażenie. Talent muzyczny Olbricha, który był zna-
komitym pianistą i dyrygentem, znałem już wcześniej ze stu-
diów. Za to Curta Mahra słyszałem jedynie w radiu. Teraz – 
obserwując ich na żywo – widziałem jak bez trudu i z wielką 
łatwością przychodzi im gra na instrumentach muzycznych (…) 
Słysząc te dwa akordeony, można z całą pewnością pisać o 
perfekcji i muzycznej ekspresji, która była dla mnie niezapo-
mnianym przeżyciem.   
   Drugim istotnym wydarzeniem w życiu naszego bohatera 
było założenie przez niego w 1937 r. klubu akordeonowego, 
który - dzięki swojej dużej popularności - przekształcił się w 
ciągu kilku następnych miesięcy w profesjonalną orkiestrę: 
Dresdner Akkordeonorchester e. V. Swój debiut orkiestra miała 
w listopadzie 1937 r. Wówczas to pod przewodnictwem same-
go Olbricha odbył się jej pierwszy koncert w jednym z drez-
deńskich pałaców. Kolejne spotkania koncertowe były tutaj 
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kontynuowane z powodzeniem aż do końca 1944 r. Dopiero w 
1945 r., na skutek mocnego bombardowania Drezna przez sa-
moloty alianckie, zniszczeniu uległo niemal całe tutejsze za-
plecze muzyczne. Ten stan rzeczy nie trwał jednak długo. 
Dzięki odwadze i zaangażowaniu samego kompozytora, doszło 
w lipcu 1945 r. do wznowienia działalności orkiestry. Nato-
miast 3 lata później zorganizowano w Dreźnie jej pierwszy 
powojenny koncert publiczny. Orkiestra Olbricha zaczęła na 
nowo się rozrastać i zdobywać szeroki rozgłos. W ciągu kilku-
nastu następnych lat doczekała się wielu sukcesów na arenie 
międzynarodowej. Dzięki bogatemu repertuarowi, Olbrichowi 
udało się nawiązać przyjazne stosunki i współpracę z wieloma 
innymi znanymi kompozytorami. Byli wśród nich m.in.:  
Dietmar Walther, Günther Müller, Max Spielhaus, Helmut Re-
inbothe, Józef Preissler czy Jerzy Dastych.  
    Za swój wkład w tworzenie i propagowanie muzyki (zarów-
no klasycznej jak i popularnej) Alfred Olbrich był wielokrotnie 
wyróżniany i nominowany. W 1949 r. został członkiem nie-
mieckiej rady artystycznej Deutsche Volksbühne oraz był 
przedstawicielem międzynarodowego jury w wielu konkursach 
akordeonowych. W 1962 r. dostał także posadę wykładowcy 
pedagogiki muzycznej na Uniwersytecie w Dreźnie. To wła-
śnie pod jego skrzydłami wychowało się kilku znakomitych 
muzyków takich jak Anita Heinze (ur. 1937) czy Dietmar Wal-
ther (ur. 1923). W swoim bogatym życiorysie muzycznym Ol-
brich skomponował też wiele utworów akordeonowych, za-
równo solowych jak i orkiestrowych, które przeszły do klasyki 
gatunku muzyki. 
  Alfred Olbrich zmarł nagle 17 października 1979 r. w wieku 
75 lat. Pochowany został na cmentarzu w Dreźnie. 
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34.   Herbert Pastille (1906-1944) 
     Burmistrz Świebodzic o nazistowskim obliczu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kadr z filmu „Mit der Kamera an der Ostfront”, przedstawia-
jący obóz szkoleniowy RAD w Świebodzicach. 

 

Herbert Pastille to jedna z najbardziej kontrowersyjnych po-
staci w historii Świebodzic. Będąc zagorzałym nazistą i człon-
kiem NSDAP, dał się poznać jako propagator idei faszystow-
skich, dzięki którym udało mu się zdobyć posadę burmistrza 
naszego miasta oraz piastować w swojej bogatej karierze kilka 
innych znaczących stanowisk politycznych.  
   Pastille urodził się 27 listopada 1906 r. w stolicy Wielkopol-
ski – Poznaniu. Był najstarszym dzieckiem (spośród 4 synów) 
miejskiego powoźnika furmanek – Paula Pastille oraz jego żo-
ny Anny. Po okresie I wojny światowej cała rodzina Pastille 
postanawia przeprowadzić się na Dolny Śląsk. Przybywają 
wówczas do pobliskiej Świdnicy, gdzie młody Herbert konty-
nuuje swoją edukację w tutejszym gimnazjum. W 1929 roku – 
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jako dwudziestokilkuletni chłopak - otrzymuje posadę urzędni-
ka w miejscowym starostwie. Angażując się  w tutejszym In-
spektoracie Pracy, Pastille bardzo szybko ulega wpływom fa-
szystowskim, które wówczas przenikały granice Świdnicy. Być 
może nawet był uczestnikiem nazistowskich wieców i zgroma-
dzeń, które wtenczas odbywały się na terenie powiatu świdnic-
kiego.  To właśnie w 1929 r. miały tutaj miejsce wypadki, któ-
re szerokim echem odbiły się w ówczesnej prasie. Bijatyka 
socjaldemokratów ze zwolennikami ruchu faszystowskiego, 
spowodowała, że do samej Świdnicy przybył w grudniu 1929 r. 
sam Adolf Hitler, który w procesie sądowym bronił swoich 
zwolenników zamieszanych w uliczne wystąpienia i demon-
stracje. 
   W 1932 r. – ulegając propagandzie nazistów – Herbert Pastil-
le wstępuje w szeregi miejscowej NSDAP (Narodowosocjali-
stycznej Niemieckiej Partii Robotników) i zaczyna angażować 
się tutejsze życie polityczne. W 1933 r. zostaje członkiem Ra-
dy Gminy (tzw. Gemeindevertretung), a rok później mianowa-
no go powiatowym rewidentem ds. pracy (Kreisrechnungsrevi-
sor). To pozwoliło mu brać czynny udział w różnego rodzaju 
spotkaniach na szczeblu lokalnym, których głównym celem 
była walka z bezrobociem i pobudzanie lokalnej gospodarki w 
powiecie świdnickim. Przez kilka kolejnych lat Pastille ambit-
nie wypełnia rolę gorącego propagatora ruchu nazistowskiego, 
piastując przy tym różne stanowiska w administracji publicz-
nej.46 Efektem tego jest mianowanie go na urząd burmistrza 
Świebodzic w 1937 r. (po śmierci Ewalda Bergera, który od 
1930 r. pełnił funkcję burmistrza naszego miasta).   
   Powołanie Herberta Pastille nie było dziełem przypadku. 
Nasze miasto od dłuższego czasu pełniło rolę dosyć ważnego 
bastionu ideologii faszystowskiej na Dolnym Śląsku. Bardzo 

                                                           
46 M.in. w 1936 r. awansuje na kolejne stanowisko w zarządzie miasta i 
zostaje kierownikiem świdnickiego oddziału Akademii Administracji Pu-
blicznej. 
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często odbywały się tutaj różnego rodzaju zebrania, zloty i ma-
nifestacje polityczne, na których agitowano i propagowano 
hitlerowskie idee. To z kolei stwarzało grunt do umacniania 
nazistowskiej władzy w samych Świebodzicach, której zwo-
lennikiem był nasz bohater. 
   W okresie sprawowania władzy przez Pastille, w naszym 
mieście zaszły dość istotne zmiany. Lokalni działacze nazi-
stowskiej partii zaczęli dbać o szerzenie kłamliwej propagandy 
w Świebodzicach, umacniając w ten sposób nowy ład politycz-
ny. Wiele ulic i skwerów w mieście otrzymało wówczas nowe 
nazwy. Przykładem tego może być Park Führera - nazwany tak 
na cześć Adolfa Hitlera, a także nazywanie niektórych ulic 
imionami wielkich Niemców (np. Zeppelin Strasse – dzisiejsza 
Żwirki i Wigury). Propagandzie hitlerowskiej nie oparła się też 
miejscowa prasa, w której publikowano tylko te materiały, któ-
re wcześniej przeszły przez nazistowską cenzurę. Z polecenia 
miejscowego burmistrza wprowadzono tutaj także wszelkiego 
rodzaju szkolenia ludności cywilnej. Mieszkańców uczono 
udzielania pierwszej pomocy rannym oraz przeprowadzano 
ćwiczenia z zakresu zaciemniania miasta. Wraz z rozwojem 
działań wojennych wprowadzono w Świebodzicach także kart-
ki żywnościowe. Najpierw na sam chleb, potem ziemniaki i 
sól, aż w końcu reglamentacji poddano inne artykuły spożyw-
cze oraz odzież.  
   Herbert Pastille miał prawdopodobnie znaczący wpływ na 
utworzenie na terenie naszego miasta jednego z większych w 
tej okolicy obozów szkoleniowych RAD (Służba Pracy Rze-
szy), w którym młodzi niemieccy mężczyźni przygotowywali 
się – poprzez pracę i musztrę – do odbycia służby wojskowej 
przez wysłaniem na front. Warto tutaj wspomnieć, że w kwiet-
niu 1940 r. trafił do Świebodzic na szkolenia w RAD młody 
niemiecki dziennikarz - Goetz Hirt Reger. Był on wyposażony 
w małoobrazkową kamerę Kodaka, którą nagrywał interesujące 
sceny związane z działaniami wojennymi. Były wśród nich 
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m.in. materiały obrazujące życie codzienne niemieckich żołnie-
rzy w obozie w Świebodzicach.47  
   W lutym 1940 r. Pastille został powołany po raz kolejny do 
pełnienia obowiązków burmistrza – tym razem w górnoślą-
skich Świętochłowicach. Ale do objęcia nowej posady nie było 
mu spieszno. Do Świętochłowic przybył niemal po roku czasu 
– 28 stycznia 1941 r. Tutaj, poza piastowaniem urzędniczego 
stanowiska, znów zaangażował się – tak jak miało to miejsce w 
Świebodzicach - w krzewienie hitlerowskiej propagandy.  Jego 
kariera na Górnym Śląsku trwała niespełna 3 lata. W 1944 r. 
został zmobilizowany i wysłany na front. Z wojny nie dane mu 
było jednak wrócić. Jeszcze w tym samym roku zginął w dzia-
łaniach wojennych. 
 

 
 

 
 
 
 
                                                           
47 Goetz Hirt Reger stacjonował w obozie RAD w Świebodzicach od 22 
kwietnia 1940 r., gdzie po odbyciu intensywnych ćwiczeń i po  przeszkole-
niu został przerzucony wraz ze swoją jednostką do Kazimierza nad Wisłą. 
Następnie brał udział w walkach II wojny światowej. Swój wojenny los 
postanowił utrwalić za pomocą dwóch kamer Kodaka. Pierwszą z nich 
nagrywał działania frontowe, drugą natomiast codzienne życie żołnierzy. 
Dzięki jego filmom świat zobaczył zdjęcia z najważniejszych batalii na 
froncie wschodnim. Niemiecki reporter był świadkiem najbardziej krwa-
wych walk. Taśmy te trafiały do jego prywatnej kolekcji, która dopiero 
niedawno doczekała się upublicznienia.  Dzięki zgromadzonym materiałom 
powstał także film dokumentalny pt.: Mit der Kamera an der Ostfront, a 
znajdujące się w nim fragmenty ze Świebodzic przedstawiają m.in. co-
dzienne szkolenie w obozie, a także sceny z dworca kolejowego, skąd nie-
mieccy żołnierze – po przeszkoleniu – wsiadają do pociągu i wyruszają na 
front. 
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35.   Władysław Lorek (1911-1984) 
           Promotor polskości na dolnośląskiej ziemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To prawda, że ksiądz Władysław Lorek był jedną z najbar-
dziej wpływowych osób w powojennych dziejach naszego 
miasta. Był postacią, która nie tylko potrafiła jednać i integro-
wać grupy Polaków, którzy zaraz po wojnie zaczęli napływać 
na te tereny, ale także uchodził za dobrego organizatora życia 
społecznego w dawnym Fryborku.48 Jak podkreśla jedna z mo-
nografii naszego miasta: ksiądz kanonik Władysław Lorek, na-
leży do tych pionierów-duszpasterzy, którzy niezwykle mocno 
wpisali się w najnowszą historię Dolnego Śląska (…) Stąd 
wszelkie opracowania najnowszej historii Świebodzic, bez 
uwzględnienia biografii tego kapłana, są wielkim uproszcze-

                                                           
48 Taką nazwę nosiły Świebodzice zaraz po zakończeniu II wojny światowej 
(do 1947 r.) 
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niem, a nawet pewnym zafałszowaniem obrazu tej niedawnej 
jeszcze przeszłości miasta.49  
   Władysław Lorek pochodził z Kielecczyzny. Urodził się 29 
grudnia 1911 r. w Bolesławiu nieopodal Olkusza w wielodziet-
nej rodzinie górniczej (miał 5 braci i 2 siostry). Jego ojciec 
pracował jako sztygar w jednej z okolicznych kopalni galmanu. 
W Bolesławiu również ukończył szkołę podstawową, a następ-
nie kształcił się w gimnazjum w Olkuszu. W latach 1932-1938 
studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. 
Tutaj też przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Franciszka 
Sonika (18.06.1938 r.).  
   Swoją pierwszą posługę kapłańską rozpoczął w sierpniu 1938 
r. w miejscowości Piekoszów. Następnie (aż do zakończenia 
działań wojennych), pracował jako wikariusz w Krasocinie, 
Olesznie, Olkuszu i Pińczowie. W okresie II wojny światowej 
należał też do oddziałów AK oraz prowadził tajne nauczanie. 
   W 1945 r., na własną prośbę i za zgodą biskupa kieleckiego 
Czesława Kaczmarka, zostaje skierowany do pracy duszpaster-
skiej na Dolnym Śląsku. Przybywa wówczas do Świebodzic, 
gdzie w tutejszej parafii pw. św. Mikołaja zostaje wikariuszem-
kooperatorem i pomaga miejscowemu proboszczowi niemiec-
kiemu – Herbertowi Jungnitschowi, zarządzać świebodzicką 
wspólnotą. Dopiero po wyjeździe Jungnitscha do Niemiec w 
listopadzie 1946 r. zostaje mianowany pełnoprawnym probosz-
czem kościoła pw. św. Mikołaja w Świebodzicach. 
   Taki obrót sprawy poczynił u naszego bohatera znaczną chęć 
działania. Ksiądz Władysław zaczął nie tylko integrować przy-
byszów, którzy wtenczas napływali całymi grupami do naszego 
miasta, ale stał się z czasem pierwszoplanową postacią toczą-
cego się tu życia społecznego. To on w głównej mierze tworzył 
w Świebodzicach pierwsze akademie, on pierwszy przemawiał, 

                                                           
49 Ks. dr hab. Józef Pater: Ks. Władysław Lorek (1911-1984, kapłan archi-
diecezji wrocławskiej), (w: Pionierskie lata Świebodzic 1945-1955, pod 
redakcją M. Grudzińskiej i J. Kujata, Świebodzice 2011, s.71-80). 
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on pierwszy tworzył chóry śpiewacze, teatry amatorskie, orkie-
stry, a nawet zabawy i festyny.50 Podobnie było z życiem para-
fialnym. Dzięki naszemu kapłanowi tutejsza parafia doczekała 
się wówczas: Rady Parafialnej, licznego chóru kościelnego 
(liczącego ok. 100 osób), orkiestry parafialnej, dobrze wyposa-
żonej biblioteki, a nawet amatorskiego teatru, który corocznie 
odgrywał jasełka i przedstawienia Męki Pańskiej. Ksiądz Lorek 
potrafił przekonać do siebie nie tylko dużą grupę ludzi, którzy 
pomagali przy organizowaniu parafii, ale nawiązał także 
współpracę z miejscowymi siostrami zakonnymi, cechami 
rzemieślniczymi czy nawet Strażą Pożarną. Do swojej pracy i 
misji duszpasterskiej był zawsze przekonany. Sam nawet pisał: 
jeżeli kiedyś sumienny historyk będzie badał historię osadnic-
twa na Śląsku, to bezstronnie musi złożyć hołd katolickiemu 
księdzu i Kościołowi, za wkład w stabilizację polskiego życia 
na Ziemiach Zachodnich.51 
      Początkowo władza komunistyczna dość przychylnie pod-
chodziła do działalności Kościoła na Ziemiach Odzyskanych. 
Pozwalano na rozwój życia religijnego i zawiązywanie współ-
pracy duchowieństwa katolickiego z ludnością napływową, co 
wpływało na stabilizację życia na terenach niedawno przyłą-
czonych do Polski. Sytuacja jednak się zmieniła po sfałszowa-
nych wyborach do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r., kiedy to 
doszło do jawnej konfrontacji komunistów z Kościołem. Roz-
poczęły się represje i prześladowania duchownych. W takich to 
właśnie okolicznościach doszło w marcu 1949 r. do aresztowa-
nia księdza Władysława Lorka. Władze komunistyczne uknuły 
wówczas prowokację, na plebanię kościoła podrzucono broń, a 
naszego kapłana oskarżono o udział w akcie zbrojnym i popie-
ranie nielegalnej organizacji pod nazwą Konspiracyjne Wojsko 

                                                           
50 Tamże. 
51 Tamże. 
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Polskie (KWP).52 Niedługo potem wytyczono mu proces poli-
tyczny i skazano na 12 lat więzienia, z czego połowę musiał 
spędzić w niezmiernie ciężkich warunkach we Wronkach koło 
Poznania. 
   Z więzienia został zwolniony dopiero w lipcu 1955 r. Był 
wyczerpany fizycznie i psychicznie, jednak nikomu nie mówił 
co tak naprawdę przeszedł. Po krótkim pobycie w sanatorium 
w Polanicy Zdrój, skierowano go do pracy duszpasterskiej do 
Szalejowa Górnego w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie został admini-
stratorem tamtejszej parafii. Do Świebodzic powrócił w poło-
wie 1957 r. Na tą okazję mieszkańcy naszego miasta zgotowali 
mu iście królewskie przyjęcie. Niestety kilka lat pobytu w 
ciężkim więzieniu odcisnęło dość znaczące piętno na zdrowiu 
naszego bohatera. Pod koniec 1957 r. musiał się poddać dość 
skomplikowanej operacji neurochirurgicznej, a następnie spę-
dzić kilka tygodni w szpitalu na rekonwalescencji.  
   Po powrocie do zdrowia, ksiądz Lorek wziął się za ponowną 
reorganizację życia parafialnego w naszym mieście. Przystąpił 
do licznych remontów kościoła i jego najbliższego otoczenia. 
Po wyrzuceniu religii ze szkół czynnie zaangażował się w dal-
sze nauczanie i katechizację dzieci i młodzieży pomimo trud-
nych warunków lokalowych. Dużo czasu poświęcił również na 
przygotowanie powierzonej mu parafii do milenijnych obcho-
dów 1000-lecia chrześcijaństwa w Polsce (966-1966). Za swoją 
posługę kapłańską był doceniany i odznaczany. M.in. w 1963 r. 
arcybiskup metropolita wrocławski Bolesław Kominek odzna-
czył go godnością kanonika EC oraz złożył najlepsze życzenia 
z okazji 25-lecia kapłaństwa.  

                                                           
52 KWP było polską organizacją niepodległościową, działającą od kwietnia 
1945 r. głównie na terenie województwa łódzkiego, poznańskiego, śląskie-
go i kieleckiego. Działania KWP obejmowały: samoobronę, walkę z bandy-
tyzmem, ochronę społeczeństwa przed Armią Czerwoną, likwidację najbar-
dziej aktywnych urzędników władzy komunistycznej, a także niezbędne dla 
zdobycia środków do walki rekwizycje. 
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   Ksiądz Władysław Lorek zmarł 5 sierpnia 1984 r. W procesji 
pogrzebowej, która odbyła się trzy dni później, zasłużonego 
kapłana żegnało prawie całe miasto. Jego ciało spoczęło na 
miejscowym cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej. W 2009 r. do-
czekał się on także pamiątkowej tablicy ku swojej czci, którą 
wmurowano w ścianę kościoła pw. św. Mikołaja w Świebodzi-
cach.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pamiątkowa tablica ku czci ks. kanonika Władysława 
Lorka wmurowana w 2009 r. w ścianę kościoła pw. św. 

Mikołaja w Świebodzicach. 
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36.       Józef Lach (1913-1989) 
                      Kapłan o niezłomnej postawie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Śledząc życiorys księdza Józefa Lacha ma się wrażenie, że 
można było by nim obdarować niejednego człowieka. Nasz 
bohater w ciągu swojego ponad 75-letniego żywota musiał 
stawiać czoła nie tylko dwóm systemom totalitarnym: okupacji 
hitlerowskiej i komunistycznej opresji, ale jako oddany dusz-
pasterz, przez ponad 35 lat wiernie sprawował urząd probosz-
cza w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Świebodzi-
cach.  
   Urodził się 1 marca 1913 r. jako Józef Łach w miejscowości 
Odrzykoń koło Krosna na Podkarpaciu. Jego rodzice utrzymy-
wali się z pracy na roli. Po ukończeniu w 1933 r. gimnazjum w 
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Krośnie, nasz bohater rozpoczął naukę w Seminarium Du-
chownym w Przemyślu. Pięć lat później, w dniu 26 czerwca 
1938 r., przyjął w katedrze przemyskiej  z rąk tamtejszego bi-
skupa Franciszka Bardy święcenia kapłańskie. Następnie skie-
rowany został do pracy duszpasterskiej w miejscowości Żoły-
nia koło Łańcuta. Tutaj też zastał go wybuch II wojny świato-
wej.  
   Józef Lach, wychowany w tradycji patriotycznej i wierny 
postawom katolickim, nie miał zamiaru zadawać się z hitle-
rowskim okupantem i wstąpił w szeregi Armii Krajowej (AK). 
Pełnił on rolę kapelana oraz współpracował z oddziałami lo-
kalnej partyzantki, za co został aresztowany przez Niemców i 
skazany na karę śmierci. Udało mu się jednak, dzięki życzliwej 
postawie komendanta Gestapo w Rzeszowie, uciec z aresztu i 
dalej ukrywać. 4 czerwca 1943 r. hitlerowcy dokonali pacyfi-
kacji wsi Żołynia, podczas której zabitych zostało 14 osób. Na 
szczęście Józef Lach został w porę ostrzeżony o szykującej się 
akcji i przez kilka dni ukrywał się w organach kościelnych. 
   Po zakończeniu wojny młody kapłan przeniesiony został na 
równoległe stanowisko wikariusza do niewielkiego miasteczka 
Błażowa na Rzeszowszczyźnie (1946 r.). Tutaj też nawiązuje 
kontakty z Józefem Zadzierskim pseud. „Wołyniak” (1923-
1946), dowódcą oddziału partyzanckiego Narodowej Organi-
zacji Wojskowej (NOW). Dla oddziału tego odprawia m.in. w 
maju 1946 r. mszę polową z patriotycznym kazaniem, przez co 
ma później duże problemy z Urzędem Bezpieczeństwa (UB). 
Zagrożony aresztowaniem wyjeżdża z tamtejszej parafii na 
Ziemie Zachodnie, gdzie w kwietniu 1948 r. podejmuje pod 
zmienionym nazwiskiem LACH pracę duszpasterską w Gaj-
kowie koło Wrocławia. Niestety nie udaje mu się ukryć przed 
prześladowaniami UB. Został zdemaskowany przez funkcjona-
riuszy Urzędu Bezpieczeństwa i następnie aresztowany. W 
więzieniu spędził kilka miesięcy, gdzie był szykanowany. Bu-
dzony nocami, musiał w ramach nękania pisać swój życiorys. 
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Po przejściu na nóżce od stołka i pobity, został wypuszczony na 
wolność z zakazem informowania kogokolwiek o swoich przej-
ściach. Przejście więzienne odchorował i odczuwał dolegliwo-
ści do końca życia.53 
      Po wyjściu z więzienia wraca do swojej posługi duszpaster-
skiej w Gajkowie. Tutaj też, razem z miejscowymi parafiana-
mi, przystępuje do odbudowy zniszczonej po wojnie świątyni 
oraz kaplicy cmentarnej w pobliskiej Czernicy. Angażuje się 
również w odbudowę katedry wrocławskiej. Jego zaangażowa-
nie w odnowę Kościoła i niezłomna postawa zostają dostrzeżo-
ne przez jego przełożonych. W związku z tym w 1953 r. prze-
niesiono go do Świebodzic, gdzie został administratorem, a 
następnie proboszczem nowo tworzącej się parafii. 
   Powierzony mu w naszym mieście kościół pw. św. Aposto-
łów Piotra i Pawła był wspólnotą dosyć młodą. Do zakończenia 
II wojny światowej świątynia ta pełniła rolę zboru ewangelic-
kiego. Natomiast w 1945 r. przekształcony został na katolicki 
kościół pomocniczy parafii św. Mikołaja w Świebodzicach. 
Dopiero od sierpnia 1952 r. – po wyjeździe niemieckiego du-
chownego Bernharda Berga – stał się samodzielnym kościołem 
parafialnym.  
   Na pierwsze lata posługi Józefa Lacha w nowej wspólnocie 
przypada pasmo remontów w świątyni. W 1957 r. usunięto 
tutaj 4 loże na wysokości I i II balkonu, a przejścia zamurowa-
no. Usunięto również dwa balkony znajdujące się za ołtarzem, 
pod którymi znajdowała się zakrystia. Natomiast ołtarz cofnię-
to do tylnej ściany. W 1961 r. świątynia doczekała się nowej 
posadzki, a w rok później zamontowano po wielu latach starań 
centralne ogrzewanie (1962). Zresztą ksiądz Lach zawsze po-
wtarzał, „ że ludzie przychodzą do kościoła się modlić, a nie 
szczękać zębami”. W 1972 r. nasz bohater przyczynił się do 
otwarcia kaplicy pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w pobli-

                                                           
53 Znani świebodziczanie. Ks. Lach (Łach) Józef (w: Świebodzice – dzieje 
miasta, nr 11(73) z listopada 2003 r.). 
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skim Cieszowie, a w dwa lata później ponownie poczynił re-
mont w swojej świątyni. 
   Po raz kolejny swoją niezłomną postawą Józef Lach zasłynął 
na początku lat 80-tych XX wieku, kiedy to: trzynastego grud-
nia 1981 roku, w dniu ogłoszenia stanu wojennego, przed roz-
poczęciem sumy wszedł na ambonę i głośno powiedział do 
zgromadzonych, że msza, którą zaraz odprawi poświęcona bę-
dzie ojczyźnie, bo ta potrzebuje wsparcia od wszystkich. Z tego 
powodu ksiądz miał wiele nieprzyjemności ze strony władz i 
funkcjonariuszy SB.54 
   Za swoją wierną posługę duszpasterską proboszcz świebo-
dzickiego kościoła był niejednokrotnie wyróżniany. W 1972 r. 
został wicedziekanem dekanatu Wałbrzych Północ, a w 1987 r. 
pierwszym dziekanem nowo powołanego dekanatu Świebodzi-
ce. W 1985 r. został obdarzony honorem kanonika RM, a trzy 
lata później - w 1988 r. - uroczyście obchodził jubileusz swojej 
50-letniej posługi kapłańskiej.   
    Józef Lach zmarł 19 lutego 1989 r. w miejskim szpitalu w 
Świebodzicach. Trzy dni później pochowany został na cmenta-
rzu komunalnym przy ul. Wałbrzyskiej w naszym mieście. W 
pamięci parafian zapisał się przede wszystkim jako człowiek 
bardzo energiczny i żywotny, słynący z poczucia humoru, ale 
też z niezwykłej mądrości życiowej. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                           
54 K. Czarnik, I. Szczygielska, M. Mikołajczyk: „Świebodzice” (Informator 
miejski wydany ze środków UM). 
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37.       Józef Wójcik (1916-1949) 
              Tragiczna postać w historii Świebodzic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Józef Wójcik, pełniący w pierwszych powojennych latach 
funkcję wiceburmistrza (lub jak chcą inne źródła – burmistrza) 
Świebodzic, zaliczał się do dosyć barwnych osób tamtej epoki. 
Niestety, jego szybko złamana kariera polityczna oraz nagła 
śmierć (w wieku zaledwie 33 lat!) spowodowały, że był on 
również bardzo tragiczną postacią w historii naszego miasta.  
   Na temat dzieciństwa i młodości naszego bohatera nie za-
chowało się zbyt wiele dokumentów. Wiadomo nam, że urodził 
się w 1916 r. w Trzebini, a wychował w Gorlicach. W latach 
młodzieńczych należał do harcerstwa polskiego, gdzie docze-
kał się stopnia harcmistrza. Przed wojną był związany również 
z wojskiem polskim i pracował tam w roli pilota-oblatywacza 
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samolotów wojskowych. Po wybuchu II wojny światowej 
czynnie przeciwstawiał się niemieckiemu okupantowi, przez co 
został w 1940 r. aresztowany przez hitlerowców i zesłany do 
obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Spędził tam niemal 
rok czasu, po czym – o dziwo! – z niewyjaśnionych do tej pory 
przyczyn został zwolniony z obozu. Niektórzy uważają dziś, że 
do jego uwolnienia przyczyniła się pewna grupa ludzi z dość 
wpływowego środowiska. 
   W 1943 r. Józef Wójcik dostał posadę urzędniczą w Miej-
skim Biurze Aprowizacji w Gorlicach. Zajmował się tam dys-
trybucją kartek żywnościowych. Jego przełożonym był wów-
czas Jan Benisz (1891-1943), działacz polskiego podziemia i 
żołnierz AK, który rozstrzelany został kilka miesięcy później 
przez hitlerowców za organizowanie pomocy Żydom. W Gor-
licach nasz bohater przebywał aż do momentu zakończenia 
działań wojennych, a następnie – w wyniku propagandy rządu 
polskiego – postanowił wyjechać i osiedlić się na terenach tzw. 
Ziem Odzyskanych. Przybył wtenczas do Świdnicy, gdzie spę-
dził kilka tygodni, a następnie przeniósł się do Świebodzic.  
   W naszym mieście zamieszkał w jednej z kamienic przy dzi-
siejszej ulicy Wolności. Prowadził tutaj restaurację oraz 
uczestniczył w organizacji polskich władz samorządowych. Z 
czasem doczekał się też stanowiska wiceburmistrza miasta.55  
Był jednym z wyróżniających się samorządowców w naszym 
mieście. Bardzo często uczestniczył w wielu imprezach i uro-
czystościach organizowanych na terenie Świebodzic. Przyczy-
niał się tutaj do rozwoju polskiego życia kulturalnego i pro-
mował lokalny sport. To głównie za jego sprawą doszło w 
1946 r. do powołania Amatorskiego Klubu Sportowego AKS 
Świebodzice, którego pierwszym honorowym prezesem został 
właśnie nasz bohater.  

                                                           
55 Burmistrzami Świebodzic byli wówczas: Leon Kobierski (1945) oraz 
Teodor Tyburski (1947-1948). 
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   Józef Wójcik był również czynnym działaczem Polskiej Par-
tii Socjalistycznej (PPS). W Świebodzicach pełnił funkcję 
przewodniczącego Komitetu Miejskiego PPS (w latach 1946-
1947). Był oddany ideałom swojego ugrupowania, zawsze dbał 
o jego interesy i zachowanie niezależności. Przeciwny był na-
tomiast procesowi zjednoczenia PPS z PPR uważając, że przy-
czyni się to do utraty tożsamości przez jego organizację. Taka 
postawa nie napawała mu wielu zwolenników. Kiedy w 1948 r. 
na plan pierwszy wysunęła się sprawa przygotowań do zjedno-
czenia obu partii, Józef Wójcik uznany został za „wroga kla-
sowego” i usunięty ze struktur samorządowych miasta (paź-
dziernik 1948 r.). Wraz z nim ze stanowiskami pożegnało się 
także 11 innych członków Miejskiej Rady Narodowej, którzy 
podzielali poglądy naszego bohatera. Sam zaś Wójcik uznany 
został – jako właściciel restauracji w Świebodzicach – za wro-
ga klasy robotniczej. 
   Po dość bolesnej porażce życiowej, spowodowanej usunię-
ciem ze struktur partyjnych, Józef Wójcik nie cieszył się długo 
życiem. Zmarł tragicznie 11 kwietnia 1949 r. ulegając śmier-
telnemu zaczadzeniu z powodu nieszczelnej instalacji gazowej 
we własnym mieszkaniu. Do dzisiaj jednak nie wiadomo czy 
był to tragiczny przypadek, czy też do jego nagłego zejścia z 
tego świata rękę przyłożyły osoby trzecie.         
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38. Władysław Suproń (1917-2012) 
                    Legenda o żołnierzu „wyklętym” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W  2003 r., staraniem Instytutu Pamięci Narodowej (IPN), 
ukazała się obszerna monografia poświęcona „żołnierzom wy-
klętym” pt.: Księga świadectw. Skazani na karę śmierci w cza-
sach stalinowskich i ich losy.56 Na jej łamach przedstawiono 
m.in. biografię jednego z mieszkańców naszego miasta – Wła-
dysława Supronia pseud. „Mucha”, który swoją niezłomną po-
stawą zapisał się w panteonie bohaterów podziemia niepodle-

                                                           
56 K. Madej, J. Żaryn, J. Żurek: Księga świadectw. Skazani na karę śmierci 
w czasach stalinowskich i ich losy, Warszawa 2003, s. 455 (seria „Relacje i 
wspomnienia”, t. 5). 
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głościowego, walczących z komunistyczną okupacją w latach 
40-tych i 50-tych XX stulecia. 
   Władysław Suproń przyszedł na świat na terenie dzisiejszej 
Ukrainy. Urodził się 15 września 1917 r. w mieście Charków. 
Tutaj również się wychowywał wśród Polonii charkowskiej, 
która przed II wojną światową stanowiła czwartą najsilniejszą 
narodowość tego dużego ośrodka przemysłowego. W okresie 
kampanii wrześniowej służył w III Pułku Szwoleżerów Mazo-
wieckich im. Jana Kozietulskiego w Suwałkach. Następnie 
przydzielony został do Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Na-
rew” i brał udział w walkach na północno-wschodnim odcinku 
frontu. Podczas walk o utrzymanie linii Narwi i Biebrzy został 
ranny w głowę. Po rozwiązaniu armii polskiej i klęsce kampa-
nii wrześniowej rozpoczął pracę na kolei.  
   Kolejnym etapem w życiu naszego bohatera było uczestnic-
two w strukturach AK Obwód Białystok-Miasto (od 1942 r.). 
Zajmował się tam głównie organizowaniem przerzutów kurie-
rów do Warszawy. Następnie w lipcu 1944 r. – po wyzwoleniu 
Białegostoku przez Sowietów – został siłą wcielony do Ludo-
wego Wojska Polskiego, z którego udało mu się po kilku mie-
siącach zdezerterować.  
   W maju 1945 r. Władysław Suproń wstępuje w szeregi Armii 
Krajowej Obywatelskiej (AKO) działającej po zakończeniu 
wojny na terenie Puszczy Knyszyńskiej, gdzie zostaje miano-
wany dowódcą 2 kompanii 42 pp wchodzącej w skład Zgru-
powania AKO „Piotrków”. 8 lipca 1945 r. bierze udział w bi-
twie pod Ogółami. Było to największe starcie partyzanckie na 
Białostocczyźnie przeciwko siłom „ludowego” WP i funkcjo-
nariuszom UB wspieranym przez Sowietów. Pomimo przewa-
żających sił wroga, partyzantom udało się przebić przez nie-
przyjacielskie okrążenie i przy nieznacznych stratach własnych 
wycofać się przez otaczające obozowisko bagna.57   

                                                           
57 65 rocznica bitwy pod Ogółami (w: www.podziemiezbrojne.blox.pl). 
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   Niedługo potem – od września 1945 r. – nasz bohater staje 
się członkiem kolejnej antykomunistycznej organizacji: Wol-
ność i Niezawisłość (WiN). Działa w niej do czerwca następ-
nego roku, po czym zostaje aresztowany przez władze stali-
nowskie. W wyniku procesu sądowego, który odbył się w li-
stopadzie 1946 r., Władysława Supronia skazano na karę 
śmierci, którą wkrótce zamieniono na dożywotnie więzienie:  
  Pierwsze 6,5 roku pan Władysław spędził w więzieniu w Ra-
wiczu. Było bardzo ciężko. Bili nas w podeszwy takim metalo-
wym wyciorem do czyszczenia karabinów – wspomina. – Ból 
był taki, że człowiek tracił wzrok. Do celi wracałem na czwora-
kach i przez wiele dni nie mogłem chodzić. Mordercza dieta, 
bicie, zamykanie w celach wielkości toalety – pan Władysław 2 
lata przesiedział  w “jedynce”, która miała 1,5 metra szeroko-
ści; zamykanie w karcerze, w którym na skazańców rzucały się 
wygłodniałe szczury – to wszystko spowodowało, że (…) ciężko 
zachorował. Potem (…) trafił do Wronek. Tu było już nieco 
lepiej, a ponieważ był ciężko chory, trafił do izby chorych, 
gdzie spędził 2,5 roku. To zapewne ocaliło mu życie, bo chorym 
wolno było w ciągu dnia leżeć w łóżku i było troszkę lepsze 
jedzenie. W międzyczasie umarł Józef Stalin, a w Polsce zaczę-
ła się odwilż i rewizja wyroków politycznych. Panu Władysła-
wowi zmniejszono karę z dożywocia na 12 lat. – Wtedy już wie-
dział, że musi dalej żyć, że jest szansa na uwolnienie.58  
   W 1956 r. Władysław Suproń opuścił więzienie we Wron-
kach. Był schorowany oraz wycieńczony psychicznie i fizycz-
nie. Przez kolejne 30 lat życia on i jego rodzina byli inwigilo-
wani i nękani. Nasz bohater bardzo często miał problem ze 
znalezieniem właściwej pracy. Podobnie było z jego córką Jo-
lantą, która miała zakaz studiowania na wyższych uczelniach. 
Sytuacja się zmieniła dopiero po przełomie 1989 r. Większość 
bohaterów antykomunistycznego podziemia przywrócono do 

                                                           
58 A. Bielawska-Pękała: Władysław Suproń  (1917-2012) – żołnierz wyklęty 
(w: www.regionfakty.pl). 
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łask i rehabilitowano. Podobnie było z panem Władysławem, 
któremu w 1992 r.  przywrócono stopień oficerski oraz należne 
mu godności i odznaczenia. Poświęcenie i patriotyzm dla dobra 
Ojczyzny nie poszły jednak na marne. Zostały docenione w 
sposób szczególny przez najwyższe władze państwowe. W 
2008 r., ówczesny Prezydent Polski Lech Kaczyński, odzna-
czył Władysława Supronia jednym z najcenniejszych odzna-
czeń państwowych – Krzyżem Komandorskim Orderu Odro-
dzenia Polski.  Uroczyste wręczenie odznaczenia odbyło się w 
ratuszu miejskim w Świebodzicach (17 czerwca 2008 r.). 
   Władysław Suproń zmarł 11 sierpnia 2012 r. w wieku 95 lat. 
Pochowany został na cmentarzu komunalnym w Świebodzi-
cach. Na jego nagrobku dużymi literami godnie wyryto: Pod-
pułkownik Wojska Polskiego i Armii Krajowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fragment muralu poświęcony ppłk Władysławowi Suproniowi 
przy ul. Wałbrzyskiej w Świebodzicach 
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39.     Herbert Berger (1919-1992) 
                            Poeta klasy robotniczej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herbert Berger niemiecki pisarz i poeta urodzony w Świebo-
dzicach. W swoich utworach opisywał głównie klasę robotni-

czą. 
 

Herbert Berger był znanym niemieckim pisarzem i poetą, 
który większość swoich utworów poświęcił klasie robotniczej, 
a zwłaszcza swojemu ulubionemu zawodowi – profesji górni-
ka, w którym przepracował większość swojego zawodowego 
życia.  
   Urodził się w Świebodzicach 12 marca 1919 r. Jego rodzi-
cami byli zwykli robotnicy fabryczni zatrudnieni w dawnych 
zakładach włókienniczych, które niegdyś funkcjonowały na 
terenie naszego miasta. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 
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Świebodzicach, podjął się praktyki jako sprzedawca w sklepie 
z wyrobami z żelaza. Następnie przeniósł się do Saksonii, 
gdzie podjął pracę w jednej z tamtejszych fabryk produkują-
cych narzędzia. W okresie II wojny światowej (1939-1945) 
Herbert Berger brał udział w walkach na wielu frontach Euro-
py, jednak okrucieństwa jakich wówczas doświadczył, do koń-
ca życia uczyniły go zawziętym przeciwnikiem wojny. 
   Po zakończeniu działań wojennych osiedla się na terenie 
Niemiec Wschodnich, gdzie podejmuje się różnych prac (był 
m.in. pracownikiem cegielni). W 1951 r. postanowił wyemi-
grować do miasta Ahlen w Westfalii, by przez następne 25 lat 
pracować tam w zawodzie górnika. Po przejściu na emeryturę 
w 1976 r. przeniósł się do miasta Warendorf (Nadrenia Pół-
nocna-Westfalia). Mając wówczas więcej wolnego czasu jesz-
cze bardziej poświęca się swojej pisarskiej pasji. Nasz bohater 
zmarł 23 kwietnia 1992 r. w wieku 73 lat. 
    Herbert Berger zasłynął przede wszystkim jako pisarz i poe-
ta klasy robotniczej. Jego język był prosty i bezpośredni. Pisał 
głównie krótkie historie, opowiadania, nowele, wiersze oraz 
słuchowiska radiowe. Jego pasję pisarską bardzo często wspie-
rała żona Marta, która często uchodziła za pierwszego recen-
zenta i niezawodnego sekretarza jego prac. Za swój dorobek 
literacki świebodziczanin był również kilkakrotnie wyróżniany 
w Niemczech. Do jego poczytniejszych dzieł zaliczają się dzi-
siaj m.in. następujące pozycje: „Drei Minuten täglich. Ge-
schichten für jeden Tag” wydana w 1983 r. (wspólnie ze swoją 
żoną Martą), czy też „Der fremde Linksaußen. Die Geschichte 
eines Aussiedlerjungen”, dzieło, które było aż trzykrotnie 
wznawiane w latach 1982-1990. 
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40.   Ludwik Paluszak (1920-2010) 
            Twórca piłkarskich sukcesów Świebodzic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L udwik Paluszak to postać bardzo zasłużona dla rozwoju 
piłki nożnej w powojennych dziejach Świebodzic. Był nie tyl-
ko doskonałym piłkarzem, który znacząco przyczynił się do 
sukcesów sportowych klubów wywodzących się z naszego 
miasta, ale także zasłużonym działaczem sportowym, trenerem 
i wychowawcą młodzieży. Wiele osób, które znały Ludwika 
Paluszaka, twierdzą, że był człowiekiem niezwykle wyrozumia-
łym, empatycznym, świetnym pedagogiem oraz specjalistą w 
dziedzinie szkolenia młodzieży, a dla wielu także życiowym 
mentorem. Prowadzenie zespołów młodzieżowych w przypadku 
Ludwika Paluszaka nie ograniczało się wyłącznie do pracy na 
stadionie - treningów i meczów. Zainteresowany postępami 
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edukacyjnymi swoich wychowanków często wyręczał ich rodzi-
ców z obowiązku bywania na wywiadówkach.59  
  Wybitny piłkarz urodził się 1 kwietnia 1920 r. na terenach 
północnej Francji. Od dzieciństwa przejawiał zainteresowania 
sportowe i wyróżniał się dużą sprawnością fizyczną. Mając 20 
lat był już w miarę ukształtowanym piłkarzem, grającym w  
klubach piłkarskich działających na terenie dużego ośrodka 
przemysłowego Lille. Nienaganna technika ocierająca się 
momentami o piłkarską elegancję, tzw. boiskowa inteligencja, 
a także strzelecki zmysł, wyróżniały go spośród dziesiątek mło-
dzieńców marzących o grze w poważnych rozgrywkach piłkar-
skich. Dzięki nieszablonowym umiejętnościom Paluszak szybko 
przeskakiwał kolejne szczeble piłkarskiej drabiny.60 Kolejnym 
etapem w karierze piłkarskiej naszego bohatera była gra dla 
francuskiego klubu Dole, z którym udało mu się zdobyć awans 
do drugiej ligi francuskiej, a także udział w rozgrywkach Pu-
charu Francji. Paluszak był również reprezentantem francu-
skich związków zawodowych i brał kilkakrotnie udział w me-
czach rangi międzypaństwowej rozgrywanymi przeciwko 
związkom zawodowym z innych krajów (np. Belgii czy Szwaj-
carii). Niestety, jego karierę piłkarską zahamował nagle po-
ważny uraz kolana jakiego się nabawił pod koniec lat 40-tych 
XX w. 
   Zapewne chwilowy brak kontynuacji gry w piłkę nożną 
wpłynął na jego życiową decyzję o wyjeździe do Polski i osie-
dleniu się na terenie Dolnego Śląska. W 1949 r. Ludwik Palu-
szak zdecydował się zamieszkać na terenie Świebodzic oraz 
podjął pracę w zawodzie górnika w kopalni „Chrobry” w Wał-
brzychu. Tam również bardzo szybko został dostrzeżony przez 
ówczesnego trenera Jana Ketza i włączony w skład drużyny 
piłkarskiej „Górnika” Wałbrzych. Związek z klubem górni-

                                                           
59 A. Bielawska-Pękała: Stadion ma wyjątkowego patrona 
(www.swiebodzice.pl). 
60 T. Merchut: Piłkarskie dzieje Świebodzic, Świebodzice 2014, s. 85. 
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czym trwał niespełna 2 lata, po czym nasz zawodnik zdecydo-
wał się przejść w roli grającego trenera do klubu ZKS „Stal” 
Świebodzice, działającego przy Fabryce Aparatury Precyzyjnej 
SAE (późniejszej „Mera-Refa”).   
   Rozpoczęcie gry i pracy trenerskiej przez Ludwika Paluszaka 
z drużyną ze Świebodzic zbiegło się z pasmem największych 
sukcesów amatorskiej piłki nożnej w naszym mieście. Już w 
pierwszym sezonie rozgrywek, na przełomie lat 1951/1952, 
„Stal” Świebodzice zajęła pierwsze miejsce w klasie A (grupa 
wałbrzyska), a w 1953 r. awansowała nawet do III ligi wro-
cławsko-opolskiej, sięgając w ten sposób po największy sukces 
w swojej historii. W 1955 r. nasz bohater dostał nominację na 
trenera II klasy krajowej. Natomiast w 1957 r. – po połączeniu 
się w jedną całość czterech drużyn piłkarskich ze Świebodzic – 
został trenerem nowo utworzonej „Victorii” Świebodzice. 
Funkcję szkoleniowca „Victorii” pełnił ze zmiennym szczę-
ściem do 1963 r., a następnie został na jeden sezon piłkarski 
trenerem zespołu „Bielawianka” Bielawa. W 1965 r. Paluszak 
wrócił do Świebodzic i został tutaj wychowawcą zespołu 
trampkarzy. Pod jego opieką drużyna ta wywalczyła niedługo 
potem tytuł mistrza Dolnego Śląska. 
   W roli szkoleniowca i działacza Ludwik Paluszak pracował 
w Świebodzicach do 1989 r. W tym czasie wychował grono 
utalentowanych piłkarzy. Był to m.in. Wacław Jarmuż (ur. 
1941 r.) – wyróżniający się obrońca „Śląska” Wrocław w la-
tach 60-tych XX w.; Mieczysław Kopycki (ur. 1951 r.) – le-
genda „Śląska” Wrocław w latach 70-tych i 80-tych oraz zdo-
bywca mistrzostwa Polski w sezonie 1976/1977; czy też Jaro-
sław Krzyżanowski (ur. 1975 r.) – piłkarz klubów polskiej Eks-
traklasy: „Zagłębia” Lubin i „Wisły” Płock.  
   Wybitny piłkarz i szkoleniowiec zmarł w Świebodzicach 14 
października 2010 r. Pochowany został na tutejszym cmentarzu 
komunalnym przy ul. Wałbrzyskiej. W 2014 r., z uwagi na 
wybitne zasługi w rozwijaniu i promowaniu sportu na terenie 
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naszego miasta, Rada Miasta postanowiła nadać stadionowi 
miejskiemu w Świebodzicach imię Ludwika Paluszaka oraz 
wmurować pamiątkową tablicę nad wejściem na teren miej-
skiego stadionu, poświęconą czci znakomitego sportowca.        
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41.      Jan Cichoń (1922-1995) 
              Piłkarska legenda AKS Świebodzice 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Cichoń (zdjęcie z 1949 r.) 

Jan Cichoń uważany jest za jednego z najwybitniejszych pił-
karzy pierwszego powojennego klubu piłkarskiego w naszym 
mieście  - AKS Świebodzice. Znany ze znakomitego dryblingu, 
szybkości i zaangażowania na boisku, nasz bohater w znaczący 
sposób przyczynił się do pierwszych sukcesów sportowych 
tutejszego klubu. 
   Jan Cichoń przyszedł na świat 14 lutego 1922 r. w Kępnie, 
jako jeden z dziesięciorga dzieci pracownika kolei Stanisława 
oraz jego żony Magdaleny (z domu Kubacka). W Kępnie zdo-
bywał również swoje pierwsze wykształcenie w miejscowej 
szkole. W latach II wojny światowej został wywieziony – jako 
robotnik przymusowy – do Niemiec, gdzie pracował dla nie-
mieckiego koncernu budowlanego Dyckendorff. Jego praca 
polegała głównie na wznoszeniu różnego rodzaju tam i zapór 
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wodnych na rzekach (lata 1944-1945). W 1945 r. – po wyzwo-
leniu zachodnich terenów Niemiec przez wojska alianckie, 
został wciągnięty na listę UNRRA (z ang. Administracja Na-
rodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy)61 i aż do 
października 1945 r. przebywał w tzw. obozie przesiedleńczym 
pod opieką Amerykanów. Pomimo namowy wyjazdu do Ame-
ryki, decyduje się jednak na powrót do Polski. Z końcem 1945 
r. wraca do swojego rodzinnego Kępna, by kilka miesięcy póź-
niej – w wyniku ówczesnej propagandy rządu polskiego, pod-
jąć decyzję o osiedleniu się na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Z 
początkiem 1946 r. przyjeżdża do ówczesnego Fryborka (daw-
na nazwa Świebodzic) i tutaj zaczyna angażować się w życie 
społeczne. 
   Znaczącym momentem w karierze sportowej Jana Cichonia 
było powołanie do życia Amatorskiego Klubu Sportowego w 
naszym mieście (kwiecień 1946r.),62 w którego podstawowym 
składzie znalazł się również nasz bohater. Dnia 1 maja 1946 r. 
AKS rozegrał swój pierwszy mecz piłkarski z tutejszym garni-
zonem Armii Radzieckiej, a Jan Cichoń zaliczał się do wyróż-
niających się zawodników w swojej ekipie Pomimo dużego 
zaangażowania całej drużyny, mecz nie został jednak dopro-
wadzony do końca. Piłkarze AKS-u przy stanie 2:3 dla Rosjan, 
nie wyszli już na drugą połowę meczu, obawiając się brutal-
nych fauli ze strony przeciwnika i sprzeciwiając się stronniczo-

                                                           
61 UNRRA była międzynarodową organizacją, która – za pośrednictwem 
wojsk alianckich – sprawowała władzę administracyjną w Niemczech. Pra-
ca ta polegała głównie na rejestracji, wydawaniu dokumentów identyfika-
cyjnych, legitymacji, itp., wszystkim tym osobom, których koniec wojny 
zastał na terenach niemieckich. Działania UNRRA obejmowały m.in. po-
moc materialno-żywieniową oraz organizację specjalnych obozów dla osób 
przymusowo wysiedlonych do Niemiec w czasie wojny. Dokumentacja 
aliancka nosiła często adnotacje nanoszone przez PUR (Państwowy Urząd 
Repatriacyjny) i instytucje opieki społecznej w danym kraju.   
62 Spadkobiercą dawnych sukcesów AKS Świebodzice jest dzisiejsza Victo-
ria Świebodzice. 
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ści radzieckiego sędziego. „Ruscy wtedy ostro faulowali” – jak 
skomentował krótko po meczu nasz bohater. 
   W swoim pierwszym oficjalnym sezonie piłkarskim zawod-
nicy AKS Świebodzice z powodzeniem grali w lokalnych roz-
grywkach, a nasz napastnik prawie w każdym meczu zdobywał 
bramki, zyskując w ten sposób miano najlepszego strzelca 
miejscowego klubu. Swoją karierę piłkarską Jan Cichoń konty-
nuował w naszym mieście do końca lat 50-tych XX stulecia. 
Warto tutaj wspomnieć, że poza umiejętnościami piłkarskimi 
nasz bohater wyróżniał  się także w lekkiej atletyce. Był nie-
przeciętnym biegaczem średniodystansowym oraz osiągał 
wspaniałe wyniki w skoku w dal. Za swoje osiągnięcia sporto-
we był też wyróżniany (m.in. w 1986 r. został honorowym 
członkiem klubu Victorii Świebodzice63 -  w rocznicę 40-lecia 
powojennej tradycji piłkarskich w naszym mieście). 
   Poza karierą sportową Jan Cichoń angażował się w pracę w 
miejscowych zakładach przemysłowych. Był pracownikiem 
Dolnośląskiej Fabryki Zegarów (dzisiejszy Termet S.A.), a 
następnie Klimatora w Pełcznicy. Po przejściu na emeryturę w 
latach 70-tych poświecił się swojej kolejnej pasji – pracy w 
przydomowym ogrodzie. W 1947 r. zawarł związek małżeński 
z Heleną Napierała (1923–2006). Z małżeństwa tego doczekał 
się trzech córek: Barbary (ur. 1949), Elżbiety (ur. 1953) i Tere-
sy (1955). Swoje ostatnie dni życia spędził w nieodległym sa-
natorium w Sokołowsku. Tutaj również zmarł dnia 14 czerwca 
1995 r. przegrywając walkę z chorobą nowotworową. Pocho-
wany został na cmentarzu komunalnym przy ul. Wałbrzyskiej 
w Świebodzicach. 

 
 

                                                           
63 W 1957 r., w wyniku połączenia wszystkich zakładowych klubów spor-
towych w Świebodzicach (w tym także AKS-u), powstał MKS „Victoria” 
Świebodzice. 
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 Dyplom przyznany w 1947 r. Janowi Cichoniowi przez Zarząd AKS Świebodzice 

za wzorową grę w okresie 1 roku istnienia klubu. 
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 Dyplom przyznany Janowi Cichoniowi za  znakomite wyniki sportowe osią-

gnięte na III Spartakiadzie Zakładowej organizowanej przez Dolnośląską 
Fabrykę Zegarów w Świebodzicach. 
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42.      Walter Flegel (1934-2011) 
                         Pisarz o wojskowym obliczu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Walter Flegel jest dzisiaj uznawany za jednego z bardziej 
utalentowanych współczesnych pisarzy niemieckich. Urodził 
się w naszym mieście 17 listopada 1934 r. Był synem zwykłe-
go robotnika-ceglarza, zatrudnionego w nieistniejącej już dziś 
cegielni miejskiej, która dawniej funkcjonowała przy ulicy 
Wałbrzyskiej. W swoich rodzinnych Świebodzicach spędził 
pierwsze 12 lat swojego życia. Następnie, po zakończeniu II 
wojny światowej, musiał wraz z rodziną, w wyniku przesie-
dleń, opuścić Dolny Śląsk i zamieszkać w niewielkiej miej-
scowości Stöhna pod Lipskiem. Po ukończeniu gimnazjum i 
zdaniu egzaminu dojrzałości, wstąpił do skoszarowanej policji 
ludowej. W roku 1953 został przyjęty do Akademii Oficerskiej 
w Dreźnie, którą ukończył trzy lata później jako oficer artylerii. 
W 1957 r.  był jednym z założycieli Centralnego Koła Literac-
kiego działającego przy Narodowej Armii Ludowej (NVA) w 
byłej NRD. Od 1960 do 1963 r. studiował w Instytucie Litera-
tury J.R. Bechera w Lipsku, a następnie przez dziesięć lat pro-
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wadził klub dzielnicowy dla żołnierzy NVA w Poczdamie. W 
latach 1973-1986 Walter Flegel był współpracownikiem Woj-
skowego Instytutu Historycznego NRD w Poczdamie. W 1985 
r. mianowano go podpułkownikiem rezerwy wolnych pisarzy, 
zaś po przełomie 1989 r. został dyrektorem Kolegium Literatu-
ry Brandenburskiej w Poczdamie.  
   Walter Flegel jest autorem powieści, opowiadań, książek dla 
młodzieży, przy czym jego wcześniejsze dzieła są mocno na-
znaczone doświadczeniami oficera zawodowego NVA. Od 
1952 r. był członkiem Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec, 
a później przewodniczącym Poczdamskiego Związku Kultury i 
radnym miejskim w tym mieście. Od 1968 r. należał do Związ-
ku Pisarzy NRD, a następnie był członkiem Związku Niemiec-
kich Pisarzy. Od 1986 r. uprawiał wolny zawód pisarza. Walter 
Flegel jest autorem m.in. takich powieści jak: Gdy haubice 
strzelają (1960), Dowódca pułku (1971), Śmiałek (1975), Koci 
skok (1976), Szarfa (1976), Nie ma ziemi niczyjej (1980), Jedy-
ne życie (1987), Moja podróż nad Mozelę (1993), Pod pętlą 
(2003). Za swoje pisarstwo był też wielokrotnie wyróżniany w 
Niemczech. Przyznano mu m.in. dwukrotnie Nagrodę Pań-
stwową (1961 i 1966), Nagrodę Theodora Kornera (1972), czy 
Nagrodę Państwową 3 klasy (1981). Był uczestnikiem wielu 
festiwali literackich i spotkań wydawniczych. Dwie z jego 
wcześniejszych powieści (Dowódca pułku oraz Koci skok), 
doczekały się w latach 70-tych XX w. także ekranizacji filmo-
wych. 
   Walter Flegel zmarł nagle w dniu 14 czerwca 2011 r. w wie-
ku 76 lat. Przyczyną jego śmierci był udar mózgu. Pochowany 
został w Poczdamie. 
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43.      Józef Beker (ur. 1937) 
                 Legenda wiejskiego kolarstwa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Józef Beker uchodził za jednego z największych talentów wiej-
skiego kolarstwa w latach 60-tych XX wieku. 

 

Józef Beker, do którego przylgnął przydomek Casanova z 
Mokrzeszowa, jest uważany za jednego z najwybitniejszych 
polskich kolarzy szosowych. Swoje największe sukcesy spor-
towe święcił w latach 60-tych XX wieku, kiedy to był uczest-
nikiem wielu wyścigów kolarskich, rozgrywanych na arenie 
krajowej oraz międzynarodowej. Warto tutaj zaznaczyć, że 
swoją pierwszą przygodę z kolarstwem Beker zaczynał na 
świebodzickiej ziemi, gdzie był zawodnikiem wiejskiego klubu 
LZS Mokrzeszów, a także reprezentował barwy Victorii Świe-
bodzice. 
   Józef Beker przyszedł na świat 28 marca 1937 r. na terenie 
dzisiejszej Ukrainy w miejscowości Stare Miasto koło Tarno-
pola. Po zakończeniu wojny w 1945 r., w wyniku przesiedleń 
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ludności polskiej, rodzina Bekerów postanowiła przenieść się 
na nowo odzyskane ziemie Dolnego Śląska, do Mokrzeszowa, 
gdzie ojciec naszego bohatera znalazł zatrudnienie przy elek-
tryfikacji tutejszych terenów. Młody Beker już od najmłod-
szych lat przejawiał duże uzdolnienia sportowe i odznaczał się 
nieprzeciętną wydolnością organizmu. Początkowo interesowa-
ła go przede wszystkim piłka nożna, ale z czasem – w wieku 
17 lat - zaczął uprawiać także kolarstwo. Należał wówczas to 
wiejskiego klubu Zieloni Mokrzeszów, a jeden ze swoich 
pierwszych wyścigów kolarskich wspomina tak: W 1957 r. w 
Świebodzicach organizowano zawody kolarskie dla niezrzeszo-
nych, a posiadających kartę A i B. Na zawody przyjechali rów-
nież kolarze posiadający licencję. Byłem za stary by ścigać się 
z młodzieżą, więc wystartowałem w wyścigu dla zawodników 
licencjonowanych. Starsi umówili się między sobą, że dadzą mi 
nauczkę i pokażą jak się ściga. Jako żółtodziób nie wiedziałem 
o co im chodzi, a każdy z nich miał narzucić ostre tempo, by 
mnie zgubić. Jadąc na swoim rowerze marki „Bałtyk” za każ-
dym razem ruszałem za atakującym. Widząc to moje zacięcie, 
za wszelką cenę chcieli uciec, ale ja się nie poddawałem i w 
końcu sam tam mocno nacisnąłem na pedały, że to nie oni, a ja 
dałem im popalić i wygrałem. Działacze Victorii Świebodzice z 
miejsca zainteresowali się moją osobą i kupili mnie (chyba za 
dwie pary butów) z klubu LZS Zieloni Mokrzeszów.64  
   Na lata 60-te XX wieku przypada pasmo największych suk-
cesów sportowych naszego bohatera. Jako zawodnik klubów: 
Odra Brzeg (1960), LZS Mokrzeszów (1961-1963) oraz LZS 
Dolny Śląsk (1963-1970), bierze udział w wielu prestiżowych 
imprezach kolarskich. Już w 1961 r. udało mu się zdobyć tytuł 
mistrza Polski w wyścigu drużynowym. Wielokrotnie występu-
je też w renomowanym wyścigu Tour de Pologne. Między in-
nymi w 1961 r. wygrał jeden etap w Pile i w ogólnej klasyfika-

                                                           
64 S. Sienkiewicz: Józef Beker (w: Świebodzice – dzieje miasta, nr 11 (97) z 
listopada 2005 r.) 
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cji zajął 9 miejsce. W 1962 i 1966 r. był 6 w ogólnej klasyfika-
cji, zaś w 1963 r. już trzeci. Udało mu się wtenczas wygrać 
jeden etap w Zielonej Górze i 3-krotnie zdobywał drugie miej-
sce na mecie. Jednak swój największy sukces w Tour de Polo-
gne odniósł w 1965 r., kiedy wygrał klasyfikację generalną. 
Poza tym Józef Beker reprezentował nasz kraj na igrzyskach 
olimpijskich w Tokio (1964), gdzie w wyścigu drużynowym na 
100 km (wraz z Andrzejem Bławdzinem, Janem Magierą i 
Rajmundem Zielińskim) zajął 11 miejsce.65 Do innych sukce-
sów sportowych zdolnego polskiego kolarza można również 
zaliczyć zdobycie wicemistrzostwa Polski w wyścigu górskim 
w 1966 r. Brał on też udział w kolarskich mistrzostwach świata 
w latach 1961-1964, 1966 i 1968 r. oraz w Wyścigu Pokoju 
(1961-1963). Był uczestnikiem wielu zagranicznych imprez 
sportowych organizowanych m.in. w Belgii, Austrii, Bułgarii, 
Czechach, Anglii i na Ukrainie. W 1961 r. wybrany został naj-
lepszym kolarzem szosowym w Polsce (wg Polskiego Związku 
Olimpijskiego i „Przeglądu Sportowego”), a od 2014 r. ma on 
również swoją pamiątkową tablicę w Alei Sław Kolarstwa Pol-
skiego w Sobótce. 
   Po zakończeniu kariery sportowej Józef Beker postanowił 
poprowadzić własny biznes. Otworzył lodziarnię w Świdnicy, 
gdzie sprzedawał włoskie lody oraz był właścicielem kwiaciar-
ni. W swoim prywatnym życiu dwukrotnie zawierał związek 
małżeński. W 1967 r. poślubił Halinę, z którą doczekał się 
dwóch córek: Adrianny (ur. 1970 r.) oraz Pauli (ur. 1989). Na-
tomiast w 1996 r. poślubił Barbarę.  
   Dość przykrym momentem w życiu naszego bohatera okazał 
się rok 2008, kiedy to doszło do nieszczęśliwego wypadku. 
Podczas prac remontowych w swoim domu Beker spadł z dra-
biny, uderzył głową o kamień i doznał poważnych obrażeń 

                                                           
65 Pierwsze powołanie na igrzyska olimpijskie Józef Beker otrzymał już w 
1960 r. Do Rzymu jednak nie poleciał, gdyż nie udało mu się  uzyskać na 
czas paszportu. 
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głowy. Jednak dzięki przytomności swojej drugiej żony unik-
nął śmierci:  
   Barbara zabrała go od razu do szpitala w Wałbrzychu, gdzie 
z trudem przywrócono małżonka do żywych. By pozbyć się 
krwiaka, wycięto kawałek czaszki. Doktor kojarzył postać daw-
nego mistrza. Zrobił wszystko co mógł. W szpitalu jeden z leka-
rzy powiedział mi, że Józiu będzie roślinką – wspomina mał-
żonka – Nie powinien był tak mówić. A na pewno nie takimi 
słowy. Ja jednak nigdy nie straciłam wiary, że wyjdzie z tego. 
Był w śpiączce. Nie farmakologicznej, a mózgowej. Nie chciał 
wstawać. Mądrze zachował się jednak anestezjolog. Poradził 
by nie myśleć o śmierci, a o rehabilitacji i myśmy się rehabili-
towali. Wkładaliśmy Józiowi słuchawki do uszu, słuchaliśmy 
razem Mozarta, Vivaldiego, innych. Obudził się – dodaje pani 
Basia – troskliwa, drobna i urocza opiekunka. Była członkini 
Zespołu Pieśni i Tańca „Jubilat” ze Świdnicy.66  
   Po wyjściu ze szpitala nasz bohater już nigdy nie wrócił do 
dawnej sprawności fizycznej. Porusza się dziś za pomocą bal-
konika lub wózka inwalidzkiego i ma trudności z mową. Obec-
nie Józef Beker mieszka w swoim domku w niewielkiej miej-
scowości Bagieniec koło Świdnicy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
66 W. Koerber: Józef Beker – Koledzy często mówili o nim Casanova z Mo-
krzeszowa (www.gazetawroclawska.pl). 
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44.      Philip Rosenau (ur. 1946) 
        Opowieść o światowej sławy matematyku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Światowej sławy matematyk – Philip Rosenau od czasu do cza-
su odwiedza również swoje rodzinne strony, w których spędził 

swoje dzieciństwo. 
 

W  2003 r. Telewizja Polska nakręciła film dokumentalny pt. 
„Historia, matematyka, polski”, którego autorką jest znana 
polska reżyserka filmów dokumentalnych – Agnieszka Arnold 
(ur. 1947 r.). Film ten opowiada o losach dwóch wybitnych 
naukowców, którzy po wojnie wyemigrowali z Polski do Izrae-
la, gdzie osiedlili się na stałe. Jednak mimo tego „rozstania” 
nie zerwali oni kontaktów z krajem swojego dzieciństwa i sta-
rają się propagować polską kulturę w Izraelu. Jedną z tych 
osób jest światowej sławy matematyk oraz poeta – Philip Ro-
senau, który przyszedł na świat właśnie w Świebodzicach. 
   Korzenie Philipa Rosenau wywodzą się z Galicji. To właśnie 
tam, w Kołomyi, małym miasteczku na granicy z Rumunią, 
urodził się w bardzo religijnej rodzinie, dziadek naszego boha-
tera, który miał także na imię Philip. Od najmłodszych lat ma-
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rzył on o prowadzeniu życia zakonnego, dlatego gdy był jesz-
cze młodym chłopcem postanowił opuścić swój rodzinny dom i 
wyruszyć w świat. Zawędrował wówczas do miasta Czerniow-
ce, gdzie zamieszkał u bogatego kupca żydowskiego. Ponieważ 
kupiec ten nie posiadał własnych dzieci, postanowił zaadopto-
wać młodego przybysza. Na początku XX wieku, będąc już 
pełnoletnim mężczyzną, senior Philip ożenił się z arystokratką 
Antoniną Sokół. Niebawem młode małżeństwo przeniosło się 
do Stanisławowa, gdzie Philip postanowił poprowadzić rodzin-
ny biznes swojej żony – księgarnię. Tutaj też przyszedł na 
świat Shaul Rosenau (ur. 1919) – ojciec naszego wybitnego 
matematyka. 
   W Stanisławowie Shaul uczęszczał do polskiej szkoły pu-
blicznej, a po jej ukończeniu w 1937 r. studiował we Lwowie, 
gdzie poświęcił się nauce języków obcych (w tym francuskie-
go). Jego marzeniem były studia inżynieryjne we Francji, tam 
też studiowała m.in. jedna z jego sióstr. Zamiary te przerwał 
jednak wybuch II wojny światowej. O ile ojciec naszego boha-
tera uzyskał dość staranne wykształcenie, to jednak nie można 
powiedzieć tego o matce Philipa – Ahuvie Leibinger z Ostrołę-
ki (ur. 1922), która wywodziła się z wielodzietnej i biednej 
rodziny. W czasie wojny Ahuva, razem ze swoim 7-giem ro-
dzeństwa, uciekła na południe Rosji – do Magnitogorska. Tutaj 
też spotkała swojego przyszłego męża Shaula. Niebawem obo-
je zawarli związek małżeński (wrzesień 1945 r.).  
  Po zakończeniu wojny w 1945 r., w wyniku repatriacji miesz-
kańców Kresów Wschodnich, Shaul i Ahuva postanowili osie-
dlić się na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Przybyli  wówczas do 
Świebodzic i tu zamieszkali. W naszym mieście, w dniu 31 
sierpnia 1946 r.,  w jednej z kamienic przy dzisiejszej ul. Kole-
jowej przyszedł na świat ich syn Philip Rosenau. 
    W Świebodzicach przyszło naszemu bohaterowi spędzić 
dzieciństwo i młodość. Tutaj uczęszczał do miejscowego 
przedszkola oraz ukończył cztery klasy szkoły podstawowej. 
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W 1957 r. cała rodzina Rosenau wyemigrowała do Izraela. 
Tam młody Philip postanowił ukończyć technikum elektro-
niczne, odbył 3-letnią służbę wojskową, a następnie udał się na 
studia matematyczne. Wybitny świebodziczanin był od naj-
młodszych lat osobą nad wyraz uzdolnioną. Jego nieprzeciętne 
zdolności do nauk ścisłych zauważyli już w szkole nauczycie-
le. Mimo tego ojciec naszego bohatera, uważany za zagorzałe-
go syjonistę i człowieka twardo stąpającego po ziemi, posta-
nowił posłać syna do szkoły zawodowej. Rozkochany w mate-
matyce nastolatek postanowił udowodnić ojcu, że ma większe 
ambicje i możliwości. Już w Izraelu zdobył wyższe wykształce-
nie i w wieku 33 lat został profesorem uniwersyteckim. To z 
Polski wyniósł szacunek dla wiedzy i nauki, potrzebę bycia 
dobrym w tym, co się robi.67 Studia matematyczne młody Ro-
senau zdał w 1971 r. z wyróżnieniem. Przez kolejne 4 lata był 
doktorantem uniwersyteckim, zaś w 1975 r. wyjechał do Sta-
nów Zjednoczonych, gdzie do 1978 r. pracował naukowo na 
Uniwersytecie w Nowym Jorku. Następnie powrócił do Izraela 
i pracował jako profesor na uczelni w Hajfie. W 1994 r. zapro-
ponowano mu stanowisko profesora matematyki stosowanej na 
Uniwersytecie w Tel Avivie. Tam też doczekał się funkcji 
dziekana Wydziału Matematyki. Jego głównym tematem badań 
była nielinearna fizyka matematyczna, na polu której odniósł 
wiele sukcesów naukowych. Między innymi razem z amery-
kańskim uczonym – Jamesem Mac Hyman’em – opublikował 
w 1993 r. głośną rozprawę: Compactons. Solutions with finite 
wavelenght. Za swoje osiągnięcia naukowe był kilkakrotnie 
wyróżniany międzynarodowymi nagrodami (m.in. w 1964, 
1972, 1991 i 2003). 
    Poza pracą czysto naukową Rosenau dał się także poznać 
jako nieprzeciętny poeta. Jest autorem wielu wierszy pisanych 
po polsku, angielsku i hebrajsku. Udało mu się również opu-
blikować 3 tomiki poezji. Sam zresztą przyznaje: czego nie 
                                                           
67 Historia, matematyka, polski (www.filmpolski.pl) 



 181

potrafię zapisać matematycznie, wyrażam poezją.68 Ma wielu 
przyjaciół wśród poetów i pisarzy, zarówno w Polsce jak i za-
granicą. Dwukrotnie był też gościem Międzynarodowych Fe-
stiwali pt. „Warszawska Jesień Poezji”, na których prezento-
wał swoją twórczość. Obecnie wybitny matematyk rodem ze 
Świebodzic mieszka wraz z całą swoją rodziną w Izraelu, stara-
jąc się od czasu do czasu odwiedzać kraj swoich narodzin i 
wczesnego dzieciństwa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
68 M. Grudzińska, J. Kujat: Pionierskie lata Świebodzic 1945-1955. Wspo-
mnienia, Świebodzice 2011, s. 106. 
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45.      Jerzy Kępa (1947-2010) 
             Wielki promotor kultury polskiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Książka urodzonego w Świebodzicach Jerzego Kępy: „Ocalić 
od zapomnienia – materiały do dziejów Polonii belgijskiej”, 

stanowi dzisiaj prawdziwą skarbnicę wiedzy na temat  historii i 
życia Polaków w Belgii. 

 

Jerzy Kępa już za życia zjednał sobie wielki szacunek wśród 
Polaków żyjących na emigracji w Belgii. Był nie tylko cenio-
nym artystą i naukowcem, ale także zaliczał się do wybitnych 
polonijnych działaczy społecznych, któremu polskie sprawy 
zawsze były bliskie. Pomimo, iż większość swojego życia spę-
dził poza granicami naszego kraju, to jednak zawsze czuł się 
Polakiem i pielęgnował swoje przywiązanie do polskich korze-
ni. Nic więc dziwnego, że w czasie wolnym od pracy zawsze 
wspierał przejawy polskości na belgijskiej ziemi. Poza tym 
nasz bohater dał się poznać jako wyróżniający się artysta-
malarz, historyk sztuki oraz konserwator zabytków. 
   Jerzy Kępa urodził się w naszym mieście 18 czerwca 1947 r. 
Był synem polskich emigrantów z Europy Zachodniej, którzy 
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kuszeni propagandą polskiego rządu, postanowili osiąść na 
Ziemiach Odzyskanych po zakończeniu II wojny światowej. W 
Świebodzicach spędził swoje dzieciństwo i pobierał pierwszą 
edukację w miejscowej szkole podstawowej. Tak było do 1957 
r., kiedy to jego rodzice postanowili ponownie wyjechać na 
Zachód. Cała rodzina osiedliła się wówczas w Belgii, we fla-
mandzkiej części tego kraju, w prowincji Limburgia. 
   W wieku 23 lat nasz bohater rozpoczął studia w Genk w 
Wyższym Instytucie Komunikacji Wizualnej i Projektowania 
Form Przemysłowych, które ukończył w 1975 r. jako specjali-
sta w zakresie wzornictwa przemysłowego. Następnie powrócił 
do Polski by studiować na Uniwersytecie im. Mikołaja Koper-
nika w Toruniu. Uczył się wówczas na Wydziale Konserwacji 
Dzieł Sztuki. Studia te zaowocowały bogatą praktyką konser-
watorską w dziedzinie malarstwa i rzeźby polichromowanej. 
Po zakończeniu edukacji w Polsce powraca do Genk, gdzie 
m.in. podejmuje pracę na Akademii Sztuk Plastycznych jako 
wykładowca historii sztuki oraz prowadzi warsztaty z zakresu 
rysunku i akwareli.   
   Poza pracą naukową, Jerzy Kępa dosyć mocno zaangażował 
się w życie społeczno-kulturalne Polonii belgijskiej. Przez po-
nad 13 lat (1979-1992) był wydawcą popularnego w Belgii 
polskiego kwartalnika kulturalno-społecznego: Nasz Głos. Po-
za tym jest on również autorem monumentalnej monografii 
poświęconej historii i życiu Polaków w Belgii,  pt. Ocalić od 
zapomnienia – materiały do dziejów Polonii belgijskiej. Dzieło 
to, do którego materiały nasz bohater gromadził i kompletował 
przez wiele lat, ukazało się drukiem w 2004 r. Jest ono obecnie 
prawdziwą skarbnicą wiedzy na temat polskiego osadnictwa na 
belgijskiej ziemi, którego początki sięgają XIII stulecia.  
   Jerzy Kępa był także gorącym propagatorem polskiego folk-
loru. Był prezesem zespołu folklorystycznego w Danii, z któ-
rym odwiedził wiele festiwali polonijnych, na których promo-
wał polską kulturę za granicą.  Dzięki niemu doszło również w 
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latach 80-tych XX w. do nawiązania stosunków kulturalnych 
Uniwersytetu Śląskiego (głównie jego filii w Cieszynie) z 
Akademią Sztuk Pięknych w Genk. Współpraca ta zaowoco-
wała m.in. promocją studentów i wykładowców UŚ w środo-
wisku belgijskim. Za swój wkład w promocję kultury polskiej 
za granicą nasz bohater był w 2007 r. nominowany do nagrody 
„Polaka Roku w Belgii”. Warto tu na koniec wspomnieć, że 
polski artysta pozostawił po sobie bogaty zbiór rysunków i 
akwarel własnego autorstwa, które można dzisiaj oglądać w 
galerii Domu Narodowego w Cieszynie. Są to głównie portre-
ty, martwe natury, pejzaże i kompozycje abstrakcyjne. Zresztą 
miasto Cieszyn zawsze należało do ulubionych miejsc naszego 
bohatera, w którym planował zamieszkać po przejściu na eme-
ryturę. Jednak nigdy się tego nie doczekał. Jerzy Kępa zmarł 
nagle w swoim domu w Genk w dniu 7 października 2010 r. 
Przyczyną jego śmierci był zator tętnicy płucnej. Pochowany 
został kilka dni później na tamtejszym cmentarzu Genk-
Waterschei Concourse. 
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46.  Arkadiusz Koniecki (ur. 1947) 
             Twórca sukcesów polskiej koszykówki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urodzony 18 listopada 1947 r. w Świebodzicach Arkadiusz 
Koniecki jest w dzisiejszych czasach uważany za jednego z 
najwybitniejszych i najbardziej cenionych polskich trenerów 
koszykówki. W swojej ponad 40-letniej karierze zawodowej 
(jako szkoleniowiec) odniósł wiele zwycięstw sportowych, 
zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej. W 1990 r. 
udało mu się zdobyć nawet tytuł Trenera Roku według tygo-
dnika „Przegląd Sportowy”. Oczywiście znaczna część tych 
sukcesów – jak przyznaje sam zainteresowany – nie narodziła 
by się bez ciężkich treningów i wielu wyrzeczeń, do których 
zawsze był zmotywowany nasz bohater. Zresztą metody szko-
leniowe Arkadiusza Konieckiego, które stosował wobec swo-
ich podopiecznych, przyniosły mu miano: „kata”  i „cudotwór-
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cy” , a on sam zawsze powtarzał, że: nawet największe koszy-
karskie talenty nie poparte pracą są nic nie warte. 69  
   Swoją przygodę z koszykówką Arkadiusz Koniecki zaczynał 
już jako nastolatek. Mając 18 lat rozpoczął grę w klubie  AZS 
Wrocław, którą kontynuował do 1970 r. W tym samym czasie 
ukończył też studia na wrocławskiej AWF o specjalizacji tre-
nerskiej. Jego pierwszym klubem koszykarskim, z którym się 
związał w roli trenera była trzecioligowa „Unia” Tarnów (od 
1970 r.), którą z przerwami i zmiennym szczęściem prowadził 
aż do 1983 r. ocierając się nawet o I ligę. W sezonie 1983/1984 
związał się na kolejne 3 lata z ekipą „Górnika” Wałbrzych, z 
którą osiągnął wicemistrzostwo Polski w 1986 r. Jeszcze w tym 
samym 1986 r. Arkadiusz Koniecki podpisał nowy kontrakt 
trenerski z drużyną „Śląska” Wrocław, z którym od razu w 
pierwszym sezonie gry 1986/1987 sięgnął po tytuł Mistrza Pol-
ski.  
   Znaczące sukcesy świebodziczanina na boiskach koszykar-
skich Ekstraligi nie pozostały bez echa. Już w 1987 r. zapropo-
nowano mu pracę asystenta trenera reprezentacji Polski senio-
rów, a rok później – po odejściu Andrzeja Kuchara – został 
pierwszym trenerem kadry narodowej. Duży rozgłos przynio-
sły mu wtedy rozgrywane w 1990 r. eliminacje do finałów ME, 
kiedy to po przegraniu 3 pierwszych meczów eliminacyjnych, 
reprezentacja Polski wygrała pozostałe spotkania i zdołała się 
zakwalifikować do finałowego turnieju we Włoszech. Koniec-
kiego nie tylko okrzyknięto wówczas „cudotwórcą” i porów-
nywano go z popularnym wówczas uzdrowicielem Kaszpirow-
skim, ale zdobył on także tytuł Trenera Roku 1990.   
    Po zajęciu siódmego miejsca na ME w czerwcu 1991 r., na-
szego bohatera czekały kolejne wyzwania: zdobycie kwalifika-
cji olimpijskich do turnieju w Barcelonie w 1992 r., a także do 

                                                           
69 Rozmowa Arkadiusza Konieckiego z dziennikarzem Wojciechem Micha-
łowiczem opublikowana dnia 27 listopada 1998 r. na łamach Gazety Wy-
borczej (patrz: www.wyborcza.pl). 
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kolejnych ME rozgrywanych w 1993 r. w Niemczech. Nieste-
ty, nasz trener nie podołał tym obowiązkom i został w 1993 r. 
zastąpiony na funkcji szkoleniowca reprezentacji Polski przez 
Tadeusza Aleksandrowicza.  
   Po krótkim epizodzie na stanowisku prezesa klubu „Aspro” 
Wrocław, Koniecki decyduje się na wyjazd do Anglii, gdzie 
zaproponowano mu pracę z zespołem Guildford Kings. W 
1994 r. wraca jednak do kraju i po raz drugi obejmuje posadę 
trenerską w „Śląsku” Wrocław. Jego metody szkoleniowe oraz 
faworyzowanie młodszych (ale za to ambitniejszych) zawodni-
ków powodują, że pięciu podstawowych graczy drużyny wro-
cławskiej popada z nim w konflikt. Nasz bohater nie ulega jed-
nak ich presji i w sezonie koszykarskim 1995/1996 sięga po raz 
drugi ze „Śląskiem” Wrocław po tytuł Mistrza Polski. Zresztą 
w tym samym roku udaje mu się również zdobyć z drużyną z 
Dolnego Śląska 5 miejsce na mistrzostwach świata ekip woj-
skowych (1996 r.).  
   Przez kolejne lata swojej kariery trenerskiej Arkadiusz Ko-
niecki ze zmiennym szczęściem prowadzi różne zespoły ko-
szykarskie (zarówno męskie jak i żeńskie). Są to: „Pogoń” Ru-
da Śląska (1996-1998), „Prokom Trefl” Sopot (1998/1999), 
„Zagłębie” Sosnowiec (1999-2001), „Unia” Tarnów (2001-
2003), „Old Spice” Pruszków (2002/2003), „Ostrovia” Ostrów 
Wielkopolski (2003/2004) czy też „Wisła” Kraków 
(2004/2005). Na początku 2004 r. po raz kolejny zostaje mia-
nowany selekcjonerem narodowej drużyny – tym razem kobie-
cej reprezentacji Polski seniorek, z którą w 2005 r. zdobywa 
siódme miejsce na ME w Turcji.  Reprezentację polskich ko-
szykarek prowadzi przez ponad 2 lata (do maja 2006 r.), a na-
stępnie przez kilka kolejnych sezonów pracuje na stanowisku 
szkoleniowca w Polskiej Lidze Koszykówki (m.in. trenuje za-
wodników AZS Koszalin i „Kotwicy” Kołobrzeg). W 2010 r. 
dostaje posadę asystenta trenera reprezentacji Polski seniorek, 
z którymi bierze udział w ME w 2011 r., zaś w 2013 podpisał 
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kontrakt szkoleniowy z żeńskim klubem koszykarskim MKS 
MOS Konin. 
   Wybitny trener ze Świebodzic, w ciągu swojej długoletniej 
kariery, miał również zaszczyt współpracować i szkolić wielu 
wyróżniających się koszykarzy polskich. Byli wśród nich m.in. 
Maciej Zieliński (ur. 1971 r. w Wałbrzychu), Dominik Tom-
czyk (ur. 1974 r.), Marek Sobczyński (ur. 1963 r.) czy Adam 
Wójcik (ur. 1970 r.). Kilka lat spędził również na stażu trener-
skim w Stanach Zjednoczonych, gdzie miał możliwość podglą-
dać najlepszych koszykarzy i trenerów elitarnej ligi NBA. 
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47. Urszula Kalina-Prasznic (1947-) 
             Ceniony ekspert ds. prawa pracy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pani profesor Urszula Kalina-Prasznic uważana jest dzisiaj za 
duży autorytet w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecz-
nych. Jej wieloletnie doświadczenie naukowe w tym zakresie 
spowodowało, że niejednokrotnie brała udział – jako ekspert – 
w różnego rodzaju posiedzeniach rządowych na szczeblu ogól-
nokrajowym (zasiadała w komisjach sejmowych i senackich). 
Poza tym nasza bohaterka była uczestniczką kilkudziesięciu 
konferencji naukowych w zakresie polityki społecznej i eko-
nomicznej. Obecnie jest również cenionym pracownikiem nau-
kowym Uniwersytetu Wrocławskiego, z którym jest związana 
od lat 60-tych XX wieku.  
   Urszula Aniela z domu Kalina urodziła się 20 września 1947 
r. w Świebodzicach.  Wywodzi się z rodziny o bogatych trady-
cjach patriotycznych. Jej przodkiem był m.in. Antoni Kalina 
(1846-1906), wybitny slawista i etnograf, profesor Uniwersyte-
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tu Lwowskiego. Mając zaledwie kilka lat nasza bohaterka opu-
ściła swoje rodzinne strony i wraz z rodzicami przeniosła się 
do Kalisza. Tutaj ukończyła szkołę podstawową i średnią, a 
następnie - w 1966 r. - wybrała się na studia prawnicze do 
Wrocławia. Uniwersytet Wrocławski ukończyła z wyróżnie-
niem, po czym została przyjęta na staż doktorancki w Instytu-
cie Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa. W tym samym 
czasie podjęła również pracę jako stażystka w Zakładzie Prawa 
Pracy. W 1976 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych i zosta-
ła pracownikiem naukowym Uniwersytetu we Wrocławiu. W 
latach 1978-81 oraz od 1991 r. pełniła funkcję wicedyrektora 
Instytutu Nauk Ekonomicznych, a w 2005 r. powołana została 
na stanowisko prorektora ds. ogólnych Uniwersytetu Wrocław-
skiego. W 1991 r. udało jej się uzyskać tytuł doktora habilito-
wanego za pracę pt.: Finansowanie ubezpieczenia pracowni-
czego, a od 1994 r. posiada także tytuł profesora nadzwyczaj-
nego. 
   Przez wiele lat pracy na uczelni zajmowała się przede 
wszystkim zagadnieniami prawno-ekonomicznymi związanymi 
z sektorem publicznym oraz polityką ubezpieczeń społecznych. 
Jej bogate doświadczenie naukowe przyczyniło się do tego, że 
w 1995 r. weszła w skład Komisji ds. Reformy Prawa Pracy i 
Ubezpieczenia Społecznego (przy Ministerstwie Pracy i Poli-
tyki Społecznej), w której pracowała do 1999 r. Jest autorką 
kilku znaczących wydań naukowych w zakresie prawa pracy i 
ekonomii, a także redaktorem naukowym monumentalnej En-
cyklopedii Prawa wydanej w 2005 r.  
   Urszula Kalina-Prasznic za swoje wybitne osiągnięcia nau-
kowe była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. M.in. w 
2002 r. przyznano jej Złoty Krzyż Zasługi, a także odznaczona 
została Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Kilkanaście 
razy otrzymywała Nagrodę Rektora Uniwersytetu Wrocław-
skiego za wkład w rozwój polskiej nauki. W listopadzie 2013 r. 
otrzymała także tytuł profesora nauk prawnych. Nasza boha-
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terka jest też członkiem kilku znaczących stowarzyszeń, w tym 
m.in.: Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego 
Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych, Dolnośląskiej Izby 
Radców Prawnych a także Stowarzyszenia Syndyków i Likwi-
datorów.     
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48. Mieczysław Kopycki (ur. 1951) 
            Piłkarska legenda „Śląska” Wrocław 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chyba żaden ze świebodziczan nie zrobił takiej kariery grając 
w piłkę nożną jak właśnie Mieczysław Kopycki. Był on nie 
tylko wyróżniającym się zawodnikiem „Victorii” Świebodzice, 
ale także zaliczał się do podstawowych zawodników „Śląska” 
Wrocław, z którym odnosił największe sukcesy sportowe w 
latach 70-tych i 80-tych XX wieku. Jak zapisano na oficjalnej 
stronie internetowej wrocławskiego klubu: Mieczysław Kopyc-
ki był niezwykle skuteczny w defensywie - bardzo dobry w od-
biorze, interweniował pewnie. Cechowała go wysoka kondycja 
i wytrzymałość. Przez długi okres utrzymywał równą, dobrą 
formę. Ewenementem jest fakt, że przez ponad 10 lat Kopycki 
był w podstawowej jedenastce Śląska, drużynie, która odnosiła 
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sukcesy. W tym czasie praktycznie nie opuszczał ligowych spo-
tkań.70 
   Wybitny piłkarz urodził się w Świebodzicach 13 marca 1951 
r.71  W naszym mieście spędził dzieciństwo i rozpoczął eduka-
cję. Będąc nastolatkiem zaczął grać w piłkę nożną. Został za-
wodnikiem lokalnego klubu TKS „Victoria” Świebodzice, z 
którym odnosił pierwsze sukcesy sportowe. Między innymi w 
1966 r., pod wodzą trenera Ludwika Paluszaka, grając w ekipie 
miejscowych trampkarzy zdobył tytuł mistrza Dolnego Śląska. 
Niedługo potem Kopycki - uznany za nieprzeciętny talent pił-
karski - zasilił szeregi pierwszej drużyny „Victorii” Świebo-
dzice, w której dalej rozwijał swoje umiejętności. Na początku 
lat 70-tych został powołany do służby wojskowej i skierowany 
do jednostki wojskowej we Wrocławiu. Tam też wypatrzony 
został przez ówczesnych trenerów „Śląska”, którzy zapropo-
nowali mu przejście do walczącego wówczas o awans do eks-
traklasy zespołu z Wrocławia.  
   Rozpoczęcie gry przez naszego bohatera w barwach wro-
cławskiej drużyny, zbiegło się z okresem największych sukce-
sów w historii tego klubu. Ekipa wojskowych z dużym powo-
dzeniem brała wówczas udział w rozgrywkach ekstraklasy, 
Pucharu Polski oraz w europejskich pucharach. Początkowo 
Kopycki był zawodnikiem rezerwowym, ale niedługo potem – 
po zakończeniu kariery sportowej przez starszych zawodników 
„Śląska” - przyszła kolej na jego występy. Grając na pozycji 
obrońcy udało mu się zdobyć z drużyną wrocławską dwukrot-
nie trzecie miejsce w lidze (1975 i 1980 r.), dwukrotnie byli 
wicemistrzami ekstraklasy (1978 i 1982 r.) oraz w 1977 r., po 
raz pierwszy w swojej historii, zdobyli tytuł Mistrza Polski. 
Rok wcześniej – w 1976 r. – „Śląsk” Wrocław świętował także 

                                                           
70 Mieczysław Kopycki (w: www.slaskgwiazdy.w.interia.pl). 
71 Jeden z krewnych naszego piłkarza, Lucjan Kopycki, także grał w piłkę 
nożną w jednym z przyzakładowych klubów w naszym mieście, a nieco 
później reprezentował też barwy Górnika Wałbrzych. 
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zdobycie Pucharu Polski, pokonując w finale zespół Stali Mie-
lec (2:0). Kopycki grał też z powodzeniem w europejskich roz-
grywkach, zaliczając w sumie 17 występów i strzelając 1 
bramkę w meczu z Lewskim Sofia, a jego drużyna doszła na-
wet do ćwierćfinału Pucharu Zdobywców Pucharów (1978 r.). 
   Piłkarz ze Świebodzic przez wiele lat swoich występów w 
barwach „Śląska” uchodził za solidną podporę defensywy wro-
cławian. Nic dziwnego, że uznawany był za jednego z najlep-
szych piłkarzy w kraju, grających na pozycji obrońcy. Jego 
talent dostrzegł nawet selekcjoner ówczesnej reprezentacji Pol-
ski – Jacek Gmoch, powołując naszego piłkarza na konsultacje 
kadrowe przed eliminacyjnym meczem z Portugalią w 1976 r. 
Kopycki do Porto jednak nie poleciał, ale i tak nasza narodowa 
drużyna pokonała Portugalczyków na ich własnym boisku 2:0.   
   Po zakończeniu kariery sportowej w latach 80-tych, Mieczy-
sław Kopycki przez kilka lat pracował w roli trenera, prowa-
dząc m.in. drużynę „Ślęzy” Wrocław. Obecnie jest on zalicza-
ny do najwybitniejszych piłkarzy w historii wrocławskiego 
klubu. Szczyci się też największą liczbą rozegranych spotkań 
w barwach „Śląska” Wrocław (w sumie 289 meczy), przez co 
zasłużył sobie na poczesne miejsce wśród alei gwiazd tegoż 
klubu.    
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49.     Zenon Kowalski (1959-2012)  
         Założyciel parafii pw. św. Brata Alberta  

        Chmielowskiego w Świebodzicach 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ksiądz Zenon Kowalski, w obecności Burmistrza Świebodzic 
Bogdana Kożuchowicza, podziwia renowację cennych poli-
chromii w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Świebodzi-

cach. 
 

W ielu współczesnych mieszkańców Świebodzic słusznie 
uważa, że bez księdza Zenona Kowalskiego nie byłoby dziś 
parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego. Był on nie tyl-
ko propagatorem i założycielem najmłodszej wspólnoty para-
fialnej w naszym mieście, ale także jej pierwszym probosz-
czem. 
   Ksiądz Zenon urodził się 8 stycznia 1959 r. w niewielkiej 
miejscowości Dobrzyń w gminie Lubsza na Opolszczyźnie. 
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Był najstarszym synem Stanisława i Stanisławy z domu 
Chmielewska. W domu rodzinnym zawsze panowało duże 
przywiązanie do wartości religijnych, co w przyszłości zaowo-
cowało powołaniem naszego bohatera do stanu duchownego. 
Pierwszą edukację szkolną Zenon Kowalski rozpoczął w 1966 
r. w wiejskiej szkole w swojej rodzinnej miejscowości, zaś od 
1974 r. był uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu, 
które ukończył cztery lata później egzaminem maturalnym. W 
latach 1978-1984 studiował w Metropolitalnym Wyższym Se-
minarium Duchownym we Wrocławiu, gdzie uzyskał tytuł ma-
gistra teologii. We Wrocławiu również, w miejscowej katedrze, 
przyjął święcenia kapłańskie (26 maja 1983 r.). 
   Kolejnym etapem w życiu młodego duchownego była praca 
w roli wikariusza i katechety w kilku dolnośląskich parafiach: 
w Lubiniu (1984-1989), Bogatyni (1989-1993) oraz w Gryfo-
wie Śląskim (1993-1994). W 1994 r. ksiądz Zenon został skie-
rowany do pracy w Świebodzicach, gdzie przez rok był wika-
riuszem w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Tu-
taj też zrodziła się u niego idea utworzenia nowej wspólnoty 
parafialnej dla społeczności mieszkającej na Osiedlu Piastow-
skim w Świebodzicach.  
   Od 1995 r. nasz bohater w pełni poświęcił się dziełu swojego 
życia jakim było erygowanie parafii pw. św. Brata Alberta 
Chmielowskiego w naszym mieście. Był początkowo jej głów-
nym administratorem, a następnie pierwszym proboszczem. 
Początki tworzenia się nowej parafii nie były jednak łatwe. 
Najmłodsza na terenie naszego miasta wspólnota miała jedynie 
do swojej dyspozycji niewielką drewnianą kaplicę, która zosta-
ła uroczyście konsekrowana 17 kwietnia 1995 r. przez biskupa 
legnickiego Tadeusza Rybaka. Wyzwanie więc było duże. Dla-
tego proboszcz Zenon Kowalski postawił sobie za cel wybu-
dowanie okazałej, murowanej świątyni na terenie Osiedla Pia-
stowskiego. W tym to celu, od 1996 r., rozpoczęto zbieranie 
datków i ofiar na szczytny cel, zaś w dniu 2 czerwca 1997 r. 
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papież Jan Paweł II dokonał, podczas swojej wizyty w Legni-
cy, uroczystego poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę 
nowego kościoła w Świebodzicach. Po kilkunastu latach bu-
dowy, w Boże Narodzenie 2009 r., odbyła się pierwsza uroczy-
sta Msza Św., w nowej - ale jeszcze nie do końca ukończonej - 
świątyni, którą odprawił biskup świdnicki Ignacy Dec.   
   Posługa duszpasterska księdza Zenona została zauważona i 
doceniona przez jego przełożonych. W 2000 r. biskup Tadeusz 
Rybak mianował go Kanonikiem Kapituły Kolegiackiej (EC), a 
trzy lata później kanonikiem drugiego stopnia i przywilejem 
noszenia rokiety i mantoletu (RM).72 W 2002 r. powołano go 
na stanowisko dziekana w dekanacie w Świebodzicach (funk-
cję tą sprawował do 2009 r.). Natomiast w 2010 r. został 
członkiem Kapituły Kolegiackiej w Wałbrzychu, gdzie spra-
wował godność Kanonika Gremialnego. Nasz bohater zawsze 
był otwarty na potrzeby drugiego człowieka. Żywo interesował 
się sytuacją gospodarczą i polityczną w naszym kraju. Był też 
zawsze obecny na wielu ważnych uroczystościach religijnych i 
samorządowych, jakie odbywały się na terenie gminy Świebo-
dzice. Jako jeden z nielicznych kapłanów w Polsce organizo-
wał procesje i drogi krzyżowe ulicami miasta. 
   Ksiądz Zenon Kowalski zmarł nagle w dniu 16 stycznia 2012 
r. podczas składania wizyty duszpasterskiej (kolędy) wśród 
swoich parafian. Jego pogrzeb był wielką uroczystością w na-
szym mieście, poprowadzoną przez samego biskupa świdnic-
kiego Ignacego Deca. Wierni parafianie postanowili pochować 
swojego charyzmatycznego duszpasterza u wrót kościoła, w 
samym centrum Osiedla Piastowskiego, gdzie przez wiele lat 
niezmordowanie budował i scalał w jedną całość dzieło swoje-
go życia – świątynię pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego. 

                                                           
72 Rokieta - szata w kościele rzymskokatolickim noszona przez kardynałów, 
biskupów, prałatów i kanoników jako element stroju chórowego. Mantolet – 
strój bez rękawów zakładany na komżę i rokietę przez biskupów, prałatów i 
kanoników. 
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50.    Leszek Golec (ur. 1959 r.) 
             Fotograf-artysta ze Świebodzic 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leszek Golec i Tatiana Czekalska na wernisażu w Galerii Biel-

skiej BWA 
 

Urodzony w 1959 r. w Świebodzicach Leszek Golec, jest 
uważany za jednego z najwybitniejszych współcześnie żyją-
cych fotografików polskich. Działając w duecie artystycznym 
ze swoją żoną - Tatianą Czekalską, stworzyli razem wiele wy-
staw i wernisaży, za które zdobyli duże uznanie w kraju i za-
granicą. 
   Na widowni artystycznej Leszek Golec po raz pierwszy za-
istniał w latach 80-tych, kiedy to związał się z głośną łódzką 
Galerią Wschodnią, nawiązującą do tradycji polskiej awangar-
dy. Od 1985 r. rozpoczął także współpracę z Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku, gdzie został kuratorem wystaw. W latach 
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1985-1989 studiował w Wyższym Studium Fotografiki w War-
szawie. Jest również członkiem kilku stowarzyszeń kultural-
nych, m.in. ZPAF - Związku Polskich Artystów Fotografików 
(od 1988 r.) czy też The International Supreme Master Ching 
Hai Meditation Associations (od 1997). Znaczącym momentem 
w jego karierze artystycznej były lata 90-te, w których poznał 
swoją przyszłą żonę Tatianę Czekalską (ur. 1966 r.), absol-
wentkę ASP w Łodzi, z którą od 1996 r. tworzy znany duet 
artystyczny.  
   W swojej blisko 20-letniej działalności Golec i Czekalska 
wzięli udział w ponad 50 wystawach polskich i zagranicznych, 
na których zdobyli wiele wyróżnień. Do ich najważniejszych 
imprez artystycznych można dziś zaliczyć: Galerie lat osiem-
dziesiątych („Zachęta” 1990 r.), Pustynna Burza (Katowice 
1994), 5 Międzynarodowe Biennale Sztuki (Istambuł 1997), 
Passport Exchange (Dublin 1997), Transfer (Kunsthalle Biele-
feld, Niemcy 1998), Fauna („Zachęta” Warszawa oraz Mo-
skwa, 1999), Uchwyt (Muzeum Sztuki w Łodzi, 1999), Postin-
dustrial sorrow (Wiesbaden, Niemcy 2000). 
   Duet artystyczny Tatiana Czekalska i Leszek Golec – jak 
podkreśla znany krytyk sztuki Sebastian Cichocki – zajmują 
bardzo specyficzne miejsce na mapie praktyk i strategii arty-
stycznych w Polsce. Konsekwentnie przenoszą ideologiczne 
zaangażowanie, związane z obroną praw zwierząt na pole sztu-
ki (…) Artyści posiadają wyraźną świadomość ekologiczną, 
stałym elementem ich prac jest poszukiwanie idei harmonii ze 
światem natury. W centrum zdarzeń, jako równoprawne wzglę-
dem człowieka, umieszczane są często zwierzęta lub inne żywe 
istoty (…) Czekalska i Golec wskazują poprzez swoje działania 
na inny, pokorny, pełen łagodności i szacunku sposób współ-
istnienia z otaczającym nas życiem. Próbują pokazać nam 
świat, w którym można wyzbyć się własnego spojrzenia, wczu-
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wając się w inną istotę, wyrównując szanse, przyjmując zasadę 
partnerstwa.73  
   Artysta ze Świebodzic, którego formą wypowiedzi była zaw-
sze fotografia, rzeźba i instalacja, odznaczony został wieloma 
nagrodami i stypendiami artystyczno-naukowymi. Już w 1988 
r. przyznano mu I nagrodę ufundowaną przez ZPAF za debiut 
roku. W 1996 i 1998 r. wyróżniono go Stypendium Fundacji 
Kultury, zaś w 1999 r. zdobył Stypendium Funduszu Promocji 
Twórczości Ministerstwa Kultury i Sportu. W  2000 r. otrzy-
mał (wraz z żoną Tatianą) prestiżową Nagrodę Roku ufundo-
waną przez kwartalnik kulturalny EXIT. W latach 2002-2009 
trzykrotnie przyznawano mu także Stypendium Ministra Kultu-
ry, a w 2002 r. został stypendystą programu wymiany kultural-
no-naukowej (Art in General, Residency Exchange Program, 
Nowy Jork). Obecnie Leszek Golec mieszka i pracuje w Łodzi 
oraz w Centrum Kultury Polskiej w Orońsku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
73 Czekalska i Golec – Galeria Bielska BWA (www.galeriabielska.pl). 
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51. Mariusz Cieśliński (ur. 1972 r.) 
                  Ikona polskich sztuk walki 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Świebodziczanin Mariusz Cieśliński, mimo swojego młodego 
wieku, osiągnął w sztukach walki niemal wszystko. W swojej 
kategorii wagowej (do 60 kg) jest uważany w kickboxingu za 
zawodnika najwyższej klasy światowej i ikonę sportu. Do tej 
pory udało mu się zdobyć 5 tytułów Mistrza Świata, 6-krotnie 
był Mistrzem Europy i 2-krotnie sięgał po Puchar Świata. 
Uchodzi również za znakomitego mentora i szkoleniowca, któ-
remu wielu znanych dzisiaj zawodników zawdzięcza swoje 
sukcesy sportowe. 
   Ze Świebodzicami Mariusz Cieśliński (pseud. „Mario” ) 
związany jest od dzieciństwa. Tutaj się urodził (19 sierpnia 
1972 r.) i tutaj zdobywał swoją pierwszą edukację szkolną. 
Mając 11 lat rozpoczął treningi w miejscowej szkółce karate, 
która funkcjonowała wówczas przy klubie „Victoria” Świebo-
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dzice. Od 1988 r. zaczął wyczynowo uprawiać sztuki walki 
oraz brać udział w zawodach rozgrywanych na arenie krajowej 
jako zawodnik wrocławskich klubów (m.in. w AWF „Cham-
pion” i „Westpol” Wrocław).   
   Swój pierwszy istotny sukces międzynarodowy odniósł już w 
wieku 20 lat, kiedy to na ME rozgrywanych w miejscowości 
Kavala (Grecja) zdobył złoty medal (1992 r.), a w światowym 
rankingu federacji WAKOPRO (World Association of Kick-
boxing Organizations) wysunął się na pierwsze miejsce w ka-
tegorii do 51 kg. Niedługo potem nasz bohater zaczął odnosić 
kolejne znaczące zwycięstwa, stając się z czasem jednym z 
najbardziej utytułowanych polskich sportowców i wielokrot-
nym reprezentantem naszego kraju na wielu zawodach sporto-
wych.  
   Przełomowym momentem w życiu Cieślińskiego było na-
wiązanie współpracy z wybitnym polskim zawodnikiem, a 
później trenerem sztuk walki - Tomaszem Skrzypkiem, założy-
cielem i głównym trenerem klubu „Fighter” Wrocław. To wła-
śnie jako zawodnik wrocławskiego klubu Mariusz Cieśliński 
odnosił swoje największe sukcesy. A było ich niemało. W cią-
gu swojej ponad 20-letniej kariery w ringu, stoczył blisko 350 
walk, z czego ponad 300 zakończyło się zwycięstwem naszego 
bohatera. Do jego najważniejszych sukcesów można dziś zali-
czyć m.in.: mistrzostwo świata zawodowców Muay Thai fede-
racji ISKA wywalczone w 2005 r. (Nowy Jork) i 2006 r. (War-
szawa); mistrzostwo świata zawodowców lowkick ISKA 
(1995-96); zdobycie tytułu Mistrza Świata formuły savate we 
Francji (1996); tytuł Interkontynentalnego Mistrza Zawodow-
ców WAKOPRO lowkick (2004-05); zdobycie Mistrzostwa 
Europy WAKOPRO lowkick (2004), 3 złote medale wywal-
czone na Mistrzostwach Świata WAKO kickboxing fullcontact 
(w 1993, 1997 oraz 1999 r.); złote medale Mistrzostw Europy 
(1992, 1996 i 2000); złoty medal ME formuły lowkick WAKO 
wywalczony w Kijowie (1998) oraz 2 brązowe medale Mi-
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strzostw Świata Muay Thai WMF zdobyte w Bangkoku (2006-
07).74 
   Szczególne znaczenie w karierze naszego zawodnika ma 
przede wszystkim występ na nowojorskiej gali „Best of the 
best” na Manhattanie w 2005 r., gdzie zdobył tytuł zawodowe-
go mistrza świata w boksie tajskim, stając się w ten sposób 
pierwszym Polakiem, który tego dokonał. Wygrał wówczas 
jednogłośnie na punkty z prawdziwą legendą tego sportu, 36-
letnim Tajlandczykiem Faphimai Bunkerdą. Warto tutaj 
wspomnieć, że w 2014 r. świebodziczanin zadebiutował także 
w walkach MMA przeciwko szwedzkiemu fighterowi Marti-
nowi Founda.   
   Mariusz Cieśliński zalicza się także do utalentowanych szko-
leniowców w zakresie przygotowania fizycznego i nastawienia 
mentalnego. To właśnie dzięki jego cennym radom i owocnej 
współpracy (lata 1999-2009), kadra wrocławskich żużlowców 
zaczęła odnosić swoje największe sukcesy. Przykładem może 
tu być wybitny polski żużlowiec Jarosław Hampel, który sam 
po wieloletniej pracy z Cieślińskim przyznał: Mariusz uczynił 
ze mnie prawdziwego wojownika na torze, a przede wszystkim 
nauczył mnie trudnej sztuki mobilizacji. 
   Za swoje wybitne osiągnięcia sportowe, skromny i zawsze 
uśmiechnięty świebodziczanin, był niejednokrotnie wyróżnia-
ny. Między innymi był kandydatem w plebiscycie na Najlep-
szego Sportowca na Dolnym Śląsku pierwszej dekady XXI wie-
ku, a także otrzymał kilka wyróżnień ze strony władz Świebo-
dzic za doskonałe wyniki w sporcie i promocję naszego miasta. 
Obecnie nasz bohater prowadzi w Świebodzicach (od 2009 r.) 
klub sportowy K.O. GYM, gdzie młodzi adepci kickboxingu, 
pod czujnym okiem mistrza, poznają tajniki sztuk walki.   

 

                                                           
74 Informacje o sukcesach Mariusza Cieślińskiego pochodzą ze strony: 
www.mariuszcieslinski.com. 
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52.     Rajmund K rólik (ur. 1980 r.) 
              Mistrz „carvingu” ze Świebodzic 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rajmund Królik zalicza się do tych osób, które potrafiły swo-
ją pasję i zamiłowania kulinarne, przekuć w dobrze rozwijającą 
się karierę zawodową. Jest on dzisiaj nie tylko szefem kuchni 
w renomowanej restauracji hotelowej, ale także autorem kilku 
znaczących pozycji książkowych na temat „carvingu”  (tj. me-
tody dekorowania potraw), które przyniosły mu spore uznanie 
w świecie sztuk kulinarnych. Zresztą sam zainteresowany uwa-
ża gotowanie: „za wspaniałą przygodę swojego życia, nato-
miast „carving” za fascynujący dodatek do swojej pracy, który 
cieszy nie tylko oko. Okazuje się bowiem, że koronkowo ozdo-
biony owoc lub warzywo podnoszą smak potrawy.”75  

                                                           
75 R. Królik: Carving, cz. II, Warszawa 2010 r. 
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   Rajmund Królik ze Świebodzicami związany jest od urodze-
nia. Tutaj przyszedł na świat w 1980 r. Natomiast z „kuchar-
stwem” zawodowo zajmuje się od około 2000 r., kiedy to po 
skończeniu szkoły (z zawodu jest technikiem biurowym i le-
śnikiem) podjął swoją pierwszą pracę. Jak sam podkreśla: „w 
swojej karierze zawodowej przeszedł wszystkie szczeble w róż-
nych restauracjach od zmywacza po pomoc kuchenną.”  Pod-
czas swojej praktyki kucharskiej miał przyjemność pracować z 
mistrzem Tien Dieu Luong, od którego nauczył się cierpliwej 
sztuki „carvingu”. Sztukę tą opanował do perfekcji, stając się z 
czasem niekwestionowanym liderem w tym warsztacie. 
   Swoją pasją przygotowywania i dekorowania potraw posta-
nowił zainteresować także innych, dlatego zrodził się u niego 
pomysł wydania kilku znaczących i praktycznych podręczni-
ków na temat tej profesji. Początki związane z publikacją 
pierwszej książki nie były jednak łatwe. Nasz bohater próbo-
wał zainteresować swoim pomysłem niemal 100 wydawnictw, 
z których tylko jedno przystało na współpracę. W 2008 r. Raj-
mund Królik wydał swoją pierwszą książkę: „Carving”, która 
od razu okazała się bestsellerem na naszym krajowym rynku 
wydawniczym. Do tej pory sprzedało się ponad 20 tysięcy eg-
zemplarzy tego starannie wydanego dzieła. Zachęcony swoim 
sukcesem, młody świebodziczanin postanowił kontynuować 
serię wydawniczą. W ten sposób ukazały się niedługo po jego 
debiucie kolejne książki: Księga carvingu (2009), Carving, cz. 
II (2010) oraz Carving, cz. III (2012). 
   Obecnie Rajmund Królik jest szefem kuchni w trzygwiazd-
kowym hotelu A’propos w Wałbrzychu, a także prowadzi zaję-
cia z gastronomii w dwóch szkołach zawodowych działających 
w naszej okolicy. 

 
 
 



 206

Lista  honorowa 
 
Bartsch Samuel (zm. 1859 r.), protoplasta znanej rodziny gar-
barskiej ze Świebodzic, przedsiębiorca, właściciel dwóch gar-
barni oraz kamienicy przy ul. Wiejskiej 1. 
 
Berndt Constantin (zm. 1925 r.), przedsiębiorca, ogrodnik, 
właściciel dużej i bardzo znanej w przedwojennych Niemczech 
szkółki leśnej na terenie Cierni (pow. 400 akrów), zajmującej 
się uprawą i sprzedażą krzewów, drzewek i roślin ozdobnych 
(niem. Die Baumschule C. Berndt in Zirlau). Firma ta, założo-
na w 1854 r. przez J. Lindnera, przetrwała do końca II wojny 
światowej (w 1893 r. przejęta została przez C. Berndta). 
  
Blumel Jan Henryk, jeden z bardziej znanych proboszczów 
kościoła św. Mikołaja w Świebodzicach. Funkcję tą pełnił od 
1711 aż do swojej śmierci w dniu 19 lipca 1738 r. Wyróżnił się 
wieloma fundacjami na rzecz swojej świątyni, w tym m.in. 
kilkoma ołtarzami. 
 
Böwe Heidemarie (ur. 1941 r. w Świebodzicach), niemiecka 
autorka dramatów i audycji radiowych, żona znanego aktora 
Kurta Böwe (1929-2000). 
 
Broske Reinhold (1901-1979), poeta i pastor niemiecki. Ze 
Świebodzicami był związany w latach 1925-1927, gdzie pełnił 
posługę ewangeliczną. 
 
Chierowski Józef Marian (1927-2007), wybitny polski pro-
jektant mebli i wnętrz. Przez wiele lat był związany z Dolno-
śląską Fabryką Mebli w Świebodzicach dla, której zaprojekto-
wał m.in. słynny w okresie PRL-u fotel „366”.  
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Chrapek Mariusz (ur. 1981 r. w Świebodzicach), sportowiec, 
reprezentant Polski  juniorów w kombinacji norweskiej. Ma na 
swoim koncie występy na arenie krajowej oraz międzynarodo-
wej. Zdobywca około 30 medali w tej dyscyplinie. Obecnie 
pełni funkcję trenerską w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego 
w Zakopanem. 
 
Conrad Carl August (1833-1893), przedsiębiorca i finansista, 
budowniczy i właściciel dużego młyna przy ul. Ofiar Oświę-
cimskich w Świebodzicach. 
 
Daisy księżna (1873-1943), właściwie Maria Teresa Oliwia 
Hochberg von Pless, arystokratka angielska związana z pobli-
skim zamkiem Książ, żona Henryka XV Hochberga. Zasłynęła 
przede wszystkim z wielu fundacji i akcji charytatywnych dla 
najbiedniejszych mieszkańców tych okolic.  
 
Dyżewski Marek (ur. 1946 r. w Świebodzicach), jeden z wy-
różniających się współczesnych pisarzy, publicystów, muzy-
ków i animatorów życia muzycznego w Polsce, wykładowca 
akademicki. Za swoją działalność kulturalną był wielokrotnie 
wyróżniany i nagradzany.   
 
Fajdek Paweł (ur. 1989 r. w Świebodzicach), wybitny polski 
sportowiec, lekkoatleta specjalizujący się w rzucie młotem. W 
2013 i 2015 r. zdobywca tytułów mistrza świata. Wychowywał 
się i dorastał w nieodległym Żarowie. 
 
Fechner Marcin (XVI w.), pochodził ze Świebodzic. W 1 
połowie XVI w. wyemigrował do Międzyrzecza, gdzie wkrótce 
został wybitnym kaznodzieją. 
 
Fedorowicz Tadeusz (ur. 1937), działacz opozycji i podziemia 
solidarnościowego w latach 80-tych XX w., prezes Związku 
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Sybiraków w Świebodzicach, za swoją postawę odznaczony 
m.in. Krzyżem Zesłańców Sybiru (2004) oraz Złotym Krzyżem 
Zasługi (2008).   
 
Gartner Johann Joseph, świebodzicki cieśla-rzemieślnik. 
Uchodzi za tą osobę, która miała znaczący wpływ przy odbu-
dowie miejskiego ratusza po wielkim pożarze miasta w 1774 r. 
Zmarł w Świdnicy w 1832 r.    
 
Grygiel Marcin  (ur. 1983 r. w Świebodzicach), informatyk, 
uchodzi za pierwszą osobę na świecie, której udało się wgrać 
system operacyjny Windows na zwykły telefon komórkowy. 
 
Hauptel Franciszek, był jednym z najbardziej zasłużonych 
proboszczów w historii parafii św. Mikołaja (lata 1738-1751). 
W dziejach Świebodzic zapisał się jako bardzo uczynny i 
ofiarny kapłan, lubiany i ceniony zarówno przez katolików jak 
i ewangelików. Autor licznych fundacji na rzecz miejscowego 
kościoła katolickiego. Zmarł w 1751 r. 
 
Hierowska Krystyna (ur. 1950 r. w Świebodzicach), malarka i 
graficzka, wyróżniana na wielu prestiżowych wystawach i 
konkursach międzynarodowych. Na temat jej twórczości TV 
japońska nakręciła dwa filmy. Obecnie mieszka w Krakowie. 
 
Huber Mikołaj , wyróżniający się kaznodzieja i nauczyciel 
ewangelicki. Od 1630 r. pastor we wsi Pastuchów k./ Jaworzy-
ny Śląskiej, a w rok później – po śmierci pastora Kellera – zo-
stał jego następcą w Świebodzicach. Swoją posługę ewangelic-
ką pełnił tutaj do 1649 r., kiedy to ze względów zdrowotnych 
ustąpił ze stanowiska. Zmarł w Świebodzicach 13 maja 1653 r.  
 
Jan Wawrzyniec (1605-1671), jeden z wybitniejszych pasto-
rów ewangelickich w historii Świebodzic. Czasy w jakich 
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przyszło mu pełnić posługę ewangelicką przypadły na ciężki 
okres rekatolizacji Kościoła po okresie wojny trzydziestoletniej 
na Śląsku. 
 
Kaczmarek Arkadiusz (ur. 1975 r.), utalentowany sportowiec, 
kick-bokser, trener i wychowawca młodzieży, mający na swo-
im koncie wiele sukcesów na arenie krajowej i międzynarodo-
wej, w tym m.in. walkę o tytuł mistrza świata w kategorii 
WKA (2012 r.). 
 
Kilger Harmut (ur. 1943 r. w Świebodzicach), znany prawnik 
niemiecki, specjalizujący się w zakresie prawa socjalnego. W 
latach 2003-2009 pełnił funkcję Prezesa Niemieckiego Stowa-
rzyszenia Prawników. 
 
Kucharski  Stanisław (ur. 1932 r.), polski lekarz i polityk, se-
nator III kadencji (1993-97), w latach 1983-1990 dyrektor ZOZ 
w Świebodzicach, aktywny działacz na rzecz PCK, w 1997 r. 
odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
 
Lange Johann Gottlob, jedna z wyróżniających się postaci w 
XVIII-wiecznych dziejach Świebodzic. Wprawdzie pochodził 
z Niemczy, to jednak znaczną część swojego życia spędził w 
naszych okolicach, gdzie pełnił wiele różnych funkcji. Był mu-
zykiem na dworze Hochbergów w Książu, nieco później został 
właścicielem gospody w Świebodzicach, a także poborcą po-
datkowym w Pełcznicy. W 1742 r. – wraz z utworzeniem w 
naszym mieście szkoły ewangelickiej – został nauczycielem w 
klasie dziewcząt. Zmarł 21 października 1770 r. w Świebodzi-
cach. 
 
Lindner Jan Krystyn  (zm. 1774 r.), dr nauk medycznych, 
praktykujący w Świebodzicach. Według tradycji to właśnie w 
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jego domu wziął swój początek największy pożar w dziejach 
naszego miasta (24 lipiec 1774 r.). 
 
Modrzakowski Jan, sportowiec, bokser, wychowanek Victorii 
Świebodzice, zdobywca wicemistrzostwa Polski w wadze lek-
kopółśredniej (do 63,5 kg) w 1964 r. 
 
Mühlenpfordt Franz (1870-1940), przewodniczący Rady 
Miejskiej oraz dyrektor Wyższej Szkoły Realnej w Świebodzi-
cach. Jedna z barwniejszych postaci w przedwojennej historii 
naszego miasta. 
 
Nazimek Augustyn (ur. 1936) – jeden z czołowych probosz-
czów w powojennej historii parafii pw. św. Mikołaja w Świe-
bodzicach, w której spędził 27 lat swojej posługi kapłańskiej 
(od 1984 r.). Bardzo zaangażowany w duszpasterstwo sybira-
ków. Obecnie w stanie spoczynku. Mieszka w Domu Księży 
Emerytów w Polanicy-Zdroju. 
 
Normann v. Louis (1829-1895), założyciel i przewodniczący 
Towarzystwa Upiększania Miasta w Świebodzicach. Towarzy-
stwo to, powołane do życia w 1879 r., odgrywało bardzo istot-
ną rolę życiu kulturalnym dawnych Świebodzic (dbało o walo-
ry estetyczne tych okolic). 
 
Opitz Theodor, niemiecki dziennikarz, publicysta i tłumacz. 
urodził się w 1820 r. na terenie zamku Książ nieopodal Świe-
bodzic. Aktywny uczestnik Wiosny Ludów w Niemczech (1848 
r.) oraz Powstania Styczniowego w Polsce (1863 r.). Z powo-
dów politycznych zbiegł do Szwajcarii. Tam też zmarł w 1896 
r. 
 
Ortlob Fryderyk , urodził się w Świebodzicach w początkach 
XVII stulecia. W latach 1650-1653 pełnił funkcję pastora w 
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Unisławiu Śląskim nieopodal Mieroszowa, gdzie zyskał sobie 
miano obrońcy ubogich i opiekuna bezdomnych dzieci. Z nie-
wyjaśnionych przyczyn został jednak stamtąd wygnany. 8 maja 
1659 r. mianowany diakonem w kościele książęcym w Jawo-
rze. Tam również zmarł 17 stycznia 1660 r. 
 
 Pfeifer Mac Thomas, urodzony w Świebodzicach w 1944 r., 
jest współcześnie żyjącym i mieszkającym w Niemczech nieza-
leżnym dziennikarzem berlińskim. Duże uznanie przyniosły 
mu pisane bardzo zabawnym i zrozumiałym językiem książki 
dla dzieci. Jego opowieści dla najmłodszych można było usły-
szeć w słuchowiskach radiowych oraz w telewizji. 
 
Plischke Julius (1844-1919), rzeźbiarz i kamieniarz urodzony 
w Świebodzicach, autor m.in. prac kamieniarskich przy mauzo-
leum rodzinnym Hochbergów na terenie Książańskiego Parku 
Krajobrazowego. 
 
Raduszyńska Katarzyna (ur. 1977 r. w Świebodzicach), pol-
ska aktorka i reżyserka teatralna, absolwentka Wydziału Aktor-
skiego PWST we Wrocławiu (2000), oraz Wydziału Reżyserii 
Akademii Teatralnej w Warszawie (2008). 
 
Rosemann Horst (ur. 1927 r. w Świebodzicach), ceniony ma-
larz niemiecki, jego dzieła można dzisiaj spotkać na wielu au-
kcjach internetowych. 
 
Rusin Mateusz (ur. 1988 r. w Świebodzicach), polski aktor i 
muzyk, absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie. Wystę-
pował w kilku popularnych polskich filmach i serialach telewi-
zyjnych, m.in. w Ranczu (2012).   
 
Sawa Henryk (ur. 1941 r.), działacz opozycji i podziemia soli-
darnościowego w powiecie świdnickim w latach 80-tych XX 
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w. Od 1990 do 1998 r. pełnił funkcję zastępcy Burmistrza 
Świebodzic.  
 
Schlaupitz Katharina, niemiecka poetka ur. w 1911 r. w pod-
świebodzickiej Pełcznicy, autorka tomiku poezji: Unter einem 
Dach. 
 
Selig Max,  wprawdzie urodził się we Wrocławiu w 1927 r., to 
jednak lata swojego przedwojennego dzieciństwa spędził w 
Świebodzicach. W 1997 r. rozpoczął swoją działalność pisar-
ską. Jest autorem 2-tomowej powieści Ciemne historie, w któ-
rej przedstawił obraz dorastającej młodzieży na Śląsku w la-
tach 30 i 40-tych XX wieku. 
 
Sosik Paweł (1976-1999), młody, utalentowany kolarz szoso-
wy. Uczestnik wielu międzynarodowych imprez sportowych 
oraz reprezentant Polski. Zginął tragicznie w 1999 r. w wypad-
ku samochodowym W Świebodzicach corocznie organizowany 
jest memoriał kolarski poświęcony jego pamięci. 
 
Stelmach Krzysztof (ur. 1967 r. w Świebodzicach), wybitny 
sportowiec, siatkarz i trener. 274-krotny reprezentant Polski w 
siatkówce (w latach 1987-1997), wychowanek klubu AZS 
Strzegom. 
 
Subirge Johann Gotlieb Arnold (1807-1870), jedna z barw-
niejszych postaci w XIX-wiecznej historii naszego miasta. Peł-
nił funkcje dyrygenta chóru, organisty, nauczyciela i wycho-
wawcy w szkole ewangelickiej w Świebodzicach. Organizator 
życia kulturalnego i społecznego w mieście. 
 
Surdyka Eliza (ur. 1977 r. w Świebodzicach), polska biegacz-
ka narciarska, reprezentantka Polski na Igrzyskach Olimpij-
skich w Nagano w biegu na 15 km. (1998). 
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Szczerbak Władysław (1937-2012), jeden z najbardziej zasłu-
żonych pedagogów Zespołu Szkół im. S. Prosińskiego w Świe-
bodzicach. Przez 26 lat pełnił rolę dyrektora tej placówki. 
Chętnie angażował się też w życie społeczno-kulturalne na 
terenie miasta. 
 
Teasler Clemens (1887-1969), niemiecki pisarz i teolog. Au-
tor i współzałożyciel znanej wrocławskiej szkoły poezji. W 
1911 r. wystąpił z Kościoła katolickiego. W latach 1911-1912 
był pastorem w Świebodzicach. Od 1933 w NDSAP. Zasłynął 
ze swoich głośnych i kontrowersyjnych kazań na temat katoli-
cyzmu.  
 
Tylo, mieszczanin pochodzący ze Świebodzic. Jego długolet-
nia kariera wiąże się z Ziębicami. W latach 1301-1315 był 
członkiem rady miejskiej tego miasta, gdzie awansował nawet 
na zastępcę burmistrza. Od 1302 do 1307 był rozjemcą w spo-
rze Ziębice - klasztor w Henrykowie. Brał również udział w 
wielu uroczystościach związanych z Ziębicami. 
 
Wahsner Roderich (ur. 1938 r. w Świebodzicach), znany i 
ceniony niemiecki profesor, wykładowca prawa na Uniwersy-
tecie w Bremie. Specjalista w zakresie prawa pracy i prawa 
socjalnego. Autor wielu naukowych opracowań na ten temat. 
Członek kilku międzynarodowych instytutów naukowych. 
Uchodzi też za cenionego instruktora Yogi.   
 
Walczak Edmund (1924-1979), sportowiec, ceniony działacz 
w dziedzinie kultury i sportu, założyciel i pierwszy trener sek-
cji piłki ręcznej w Świebodzicach. Wychowawca wielu talen-
tów sportowych w tej dziedzinie. Uchodzi również za inicjato-
ra budowy nieistniejącego już boiska do piłki ręcznej przy ul. 
Żwirki i Wigury w naszym mieście. Od 1980 r. w Świebodzi-
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cach odbywał się memoriał piłki ręcznej poświęcony pamięci 
naszego bohatera. 
 
Würffel Johann Ernst Friedrich (1794-1865), miejski orga-
nista i nauczyciel, autor pierwszej obszernej kroniki opisującej 
dzieje Świebodzic od 1220 r. Po raz pierwszy wydana w 1842 
r. w oficynie drukarskiej Gustava Riecka w Świebodzicach. 
 
Zalewska Anna (ur. 1965 r. w Świebodzicach), polska polityk 
i samorządowiec, nauczycielka i zastępca dyrektora LO w 
Świebodzicach. W 2007 r. wybrana posłanką na Sejm VI ka-
dencji z listy Prawa i Sprawiedliwości, w 2011 i 2015 r. uzy-
skała reelekcję do Sejmu. Dwukrotnie kandydowała też do Par-
lamentu Europejskiego (w 2009 i 2014 r.). W listopadzie 2015 
r. desygnowana na Ministra Edukacji Narodowej w rządzie 
Beaty Szydło.  
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Mistrz Europy w kickboxingu Mariusz Cieśliński (w: Goniec 
świebodzicki, nr 17/27 z grudnia 1992 r.). 
 
52. Rajmund Królik 
R. Królik: Carving cz. II, Warszawa 2010 r.; 
Wytnij sobie kwiatek, czyli jak ozdobić stół – spotkanie autor-
skie z Panem Rajmundem Królikiem 
 (w: www.biblioteka.swiebodzice.pl); 
Z miłości do jedzenia (www.walbrzyszek.com). 
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