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Chronologia dziejów
Rozporz¹dzeniem nr 21 z dnia 7 grudnia 2000
r. Wojewoda Dolnol¹ski uzna³ za rezerwat przyrody pod
nazw¹ Prze³omy pod Ksi¹¿em ko³o Wa³brzycha obszar lasu, odcinek rzeki Pe³cznicy i strumyka Szczawnik o ³¹cznej powierzchni 231,41 ha., po³o¿ony w miastach Wa³brzych i wiebodzice (w tym 225 ha lasu w
Lenictwie wiebodzice). Patrz strony 6 - 7.
25 stycznia zmar³ podczas meczu rozgrywanego w Hali
Sportowo - Widowiskowej, wieloletni dzia³acz klubu
Victoria - Jerzy Kujat.
Uchwa³¹ nr XXXIII/538/01 z dnia 25 stycznia, Rada
Miejska nada³a nazwê Boczna nowej ulicy w dzielnicy Ciernie.
15 lutego policja aresztowa³a ma³¿eñstwo mieszkaj¹ce
w wiebodzicach, podejrzane o udzia³ w tzw. w³amaniu
stulecia w Wiedniu, w wyniku którego w dniu 22 lutego
1999 roku skradziono 26 kilogramów z³otej bi¿uterii.

Miasto w starej grafice

Poczta

str.1
str.1
str.5
str.6
str.8
str.8
str.8

Fragment Chronik der Stadt Freiburg in Schl.
1220 - 1937r.
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Lata 1742 - 1745
1742 Na potrzeby kocio³a przeznaczono stoj¹cy w rynku
ratusz. Na jego przebudowê Kolegium kocielne zaci¹gnê³o po¿yczkê 600 marek, ze sp³at¹ liczon¹ do 64 centów za markê. Poniewa¿ suma ta nie mog³a byæ natychmiast pobrana, musia³ ten kapita³ pozostaæ tymczasowo
z 6 procentowymi odsetkami.
Tymczasem w ratuszu wyburzono wszystkie pokoje i
apartamenty tak, ¿e pozosta³y tylko zewnêtrzne ciany.
Przebudowa posuwa³a siê szybko do przodu i ju¿ w
czerwcu rozpoczêto sprzeda¿ miejsc w kociele.
Na nowy ratusz zakupiono dom naro¿ny, po³o¿ony przy
zau³ku Strzegomskim (w którym mieci³a siê ³ania?),
a nale¿¹cy do Johanna Philippa Rabensteina, za sumê
1900 marek. (Miêdzy budynkiem szko³y ewangelickiej
i mieszkaniem rektora jeszcze w 1842 roku sta³ stary
mur, który by³ pozosta³oci¹ po budynku tamtego ratusza).
Urz¹dzanie nowego kocio³a lub, jak to wówczas nazywano - domu modlitwy - kosztowa³o bardzo wiele i kasa
kocielna popad³aby w znaczne d³ugi, gdyby nie wielu
dobroczyñców, którzy z w³asnych rodków wiele rzeczy kupowali.
Okoliczne gminy wiejskie dostarcza³y wozów i wykonywa³y roboty rêczne. Poborca Kaspar Klengel darowa³
kocio³owi 50 talarów pañstwowych, w³aciciel folwarku Johann Friedrich Rummler za 100 talarów kaza³ tutejszemu stolarzowi Pünat, aby wraz z innymi majstrami pierwsz¹ ambonê wykona³. Poszczególne cechy podjê³y siê budowy chórów, lub p³acili za ich wykonanie.
Pani von Gelhorn z Górnego Mokrzeszowa darowa³a
du¿y, srebrny kielich, tutejszy cech krawiecki dostarczy³ obrusy na o³tarz, kunierze zamówili wykonanie
dwóch du¿ych, miedzianych bêbnów, a cech szewski da³
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srebrny kielich wraz z paten¹. Cech sukienniczy darowa³ srebrny krucyfiks na o³tarz, cech rzenicki da³ dwa
du¿e cynowe lichtarze na o³tarz, natomiast tzw. Zwi¹zek mieszczañski zamówi³ budowê organów, chocia¿ na
ten cel inni tak¿e przekazywali swoje datki. Cech hodowców darowa³ zestaw tr¹b dla chóru.
3 lutego patron kocielny pisa³ do pani von Gelhorn na
Górnym Mokrzeszowie, do pana von Gelhorn na Dolnym Mokrzeszowie, do von Klugsche Vormundschaft
z Fröhlichdorf oraz pana von Warnsdorf na Möhnersdorf, by przyst¹pili do kocio³a gminy ewangelickiej w
wiebodzicach. Zapewni³ przy tym, ¿e jego gmina nie
bêdzie ograniczaæ wolnoci i jeli zechc¹ uczestniczyæ
w nabo¿eñstwie w wiebodzicach, widnicy lub gdzie
indziej, bêd¹ mieli do tego pe³ne prawo.
Gminy wiejskie mianowa³y swoich przedstawicieli kocielnych i tak: w Cierniach rz¹dca s¹dowy Johann Christoph Geisler, w Pe³cznicy rz¹dca s¹dowy Andreas Heigwer.
26 stycznia kantorem w nowym kociele zosta³ Melchior Gottlob Göhlich, urodzony 10 marca 1703 roku w
Zobten (Sobótka). Do tego czasu by³ on Prefektem Chóru
w widnicy i 6 lutego przyby³ na now¹ posadê w wiebodzicach. Mia³ on opiniê doskona³ego piewaka.
7 lutego Melchior Gottlieb Strauss urodzony 6 kwietnia
1696 roku zosta³ mianowany pierwszym rektorem i kaznodziej¹ i w dniu 8 padziernika przez Inspektora Scharf
ze widnicy by³ wprowadzany na urz¹d. On uczy³ pierwsz¹ klasê ch³opców, kantor Göhlich drug¹ klasê ch³opców a organista Lange sta³ siê nauczycielem dziewcz¹t.
Ostatnio musia³ on jednoczenie nabo¿eñstwo tygodniowe sam obs³ugiwaæ, wprowadzi³ siê wiêc do Accidentien aby lepiej kocielne obowi¹zki sprawowaæ. (Ta
sytuacja trwa³a a¿ do 1800 roku.)
Jako dzwonnicy zatrudnieni byli:
1.
Johann Christoph Kneipp, majster krawiecki, ten
który z ramienia rz¹du cesarskiego dzieci tutejszych
ewangelickich mieszczan uczy³,
2.
Johann Gottfried Pohl, siodlarz
Jako kalikant (poruszaj¹cy miechy organów - przyp. w³asny) by³ zatrudniony Johann Christoph Wunsch.
Zanim budynek szkolny móg³ byæ wybudowany, musia³y dzieci byæ uczone przez swych nauczycieli w prywatnych mieszkaniach.
W podwórzu przy Rynku, odkupiono dom nale¿¹cy do
wytwórcy kaszy i dla kocio³a plebaniê w nim urz¹dzono, a przy murze miejskim, na tak zwanej wolninie
miejsce pod budynek przysz³ej szko³y wybrano. Ten budynek pocz¹tkowo na Gaden (?) budowany mia³ byæ,
jednak sukiennik Mittel temu siê sprzeciwi³ i prosi³ aby
budynek budowaæ na 2 Gaden, poniewa¿ w przeciwnym razie, ludzie zbyt blisko przechodziliby i mog³yby
przy tym ucierpieæ jego ramy z suknem. Poniewa¿ zakoñczono ju¿ prace przy budowie kocio³a, mo¿na by³o
rozpocz¹æ budowê tego¿ budynku. Na parterze budynku by³y urz¹dzone 3 klasy, a na piêtrze mieszkanie dla
organisty. Rektor i kantor najêli tymczasem mieszkania

za które komorne op³acane by³o z kasy kocielnej.
27 czerwca przed po³udniem o godzinie dziewi¹tej umar³
w Cierniach w letnim mieszkaniu Jego Ekscelencja pan
Conrad Ernst Maxymilian von Hochberg, hrabia pañstwowy, a dawniej radca cesarski. Mia³ 57 lat.
4 stycznia przyby³ tu pastor Kleiner, ale dopiero 3 lipca
przez inspektora Kahla z Jeleniej Góry uroczycie na
urz¹d wprowadzony.
W Cierniach by³a, w tym roku tak¿e ewangelicka szko³a urz¹dzona. Na ten cel zakupiono dom za 100 guldenów, oprócz tego jeszcze 44 guldeny kosztów przygotowania do kosztów budowy doliczono. Ca³y koszt zamyka³ siê kwot¹ 144 guldenów, a zosta³ on pokryty ze sk³adek i tak: 43 ch³opów da³o po 2 guldeny i 24 krajcary,
24 ogrodników po 30 krajcarów, 2 drobnych ogrodników po 24 krajcary, 22 cha³upników, jako podatek po
24 krajcary, 50 wolnych cha³upników (w tym Kretschmer i 2 m³ynarzy) po 24 krajcary i 20 domowników po
12 krajcarów. Da³o to sumê 144 guldenów i 48 krajcarów.
Pierwszym nauczycielem w tej szkole zosta³ pisarz s¹dowy Christoph Haselbach. On otrzyma³ t¹ posadê 3
kwietnia, jednak nominacjê potwierdzaj¹c¹ z królewskiego urzêdu we Wroc³awiu otrzyma³ dopiero w 1744 roku.
W Cierniach w tym czasie osobami zwi¹zanymi z s¹dem byli:
Hanns Christoph Geisler - rz¹dca s¹dowy i kocielny
pose³, Hanns Worbah - najstarszy rady gminy i przysiêg³y s¹dowy, Hanns Melzer, Gottfried Heinzel, Michael
Melzer, Gottlieb Böhme, Christoph Elsner, Heinrich
Blümel, Hanns Klose.
W Pe³cznicy by³ w tym roku tak¿e budynek szkolny
za³o¿ony i ewangelicki nauczyciel zatrudniony. Pierwszym by³ Christian Gottlieb Guttmann, który jednak w
roku 1747 st¹d odszed³.
Ówczesne osoby s¹dowe w Pe³cznicy to - oprócz rz¹dcy s¹dowego i pos³a kocielnego Andreasa Heigwera,
jeszcze: Christoph Neumann, Heinrich Böhmig, George Melzer i Hanns Friedrich Hanke.
W Górnym Mokrzeszowie osobami s¹dowymi wówczas
byli: radca s¹dowy George Friedrich Urban, a tak¿e George Tauber, Michael Schmelzer i Christian Franke.
W Dolnym Mokrzeszowie: Gottfried Anders, Gottfried
i Michael Klose, Christoph Krause i George Schramm.
Przy tym wspomniany jest pisarz s¹dowy Urban.
W Fröhlichsdorf s¹ jako osoby s¹dowe wspomniane:
rz¹dca s¹dowy Gottfried Müller i starszy gminy Hanns
Seypel (mo¿e Seybold).
W tym roku by³a w Ksi¹¿u kaplica zamkowa za³o¿ona
przy której pan Gottlob Klischner z Wroc³awia jako kaznodzieja nadworny zatrudniony by³. Po pewnym czasie otrzyma³ on jednak pastorstwo w Weistritz.
Katoliccy duchowni w tym roku z powodu starañ o koncesjê na eksploatacjê plantacji ³ozy (uzyskiwanie ³yka
³ozowego) byli zobowi¹zani do wniesienia op³aty akcesyjnej i eksploatacyjnej.
We wrzeniu powsta³ w miêdlarni lnu przez nieostro¿-

noæ ogieñ, który wprawdzie budynek tylko uszkodzi³,
ale w nastêpstwie tego zdarzenia, rozpoczêto wznoszenie tego typu budynków odpornych na ogieñ - murowanych.
Z koñcem grudnia ukaza³a siê na niebie wielka kometa,
która jeszcze przez znaczn¹ czêæ stycznia widziana by³a.
1744 W tym roku wikariusz Bittner zosta³ proboszczem
w Oberweistritz i do wiebodzic na jego miejsce dopiero na pocz¹tku 1745 roku przyby³ wikariusz Ernst Auer
z Gottesberg.
W tym roku (wg innych dopiero w 1750) wdowa hrabina von Hochberg, z domu hrabina von Reuss, kaza³a
budowaæ nowy o³tarz i darowa³a ma³y, kosztowny, bia³y, at³asowy obrus na ten o³tarz oraz przybranie na ambonê (by³o to czerwone sukno). W³acicielka Möhnersdorf (vel Warnsdorf) ofiarowa³a zielone, tkane sukno na
o³tarz wraz z ró¿nymi dodatkami. Pan Fiedler z Wroc³awia darowa³ lichtarz kocielny z mosi¹dzu. W niedzielê
(Cantate?) ambona i o³tarz zosta³y przez inspektora i
radcê konsystorskiego Hovvera ze widnicy uroczycie
powiêcone. Równie¿ w tym czasie Scholz Böhm z Cierni ufundowa³ konfesjona³, a bielacz p³ótna Gottlob Neumann srebrnego go³êbia darowa³, który jako god³o Ducha wiêtego nad ambon¹ zosta³ umieszczony. Cech
piekarzy figurê ufundowa³, która w kszta³cie anio³a w
locie nad chrzcielnic¹ umiejscowiona zosta³a.
2 grudnia w drodze powrotnej z Czech wojska pruskie
dotar³y do wiebodzic i tu zatrzyma³y siê na kwaterze.
W tym roku stan¹³ w Cierniach nowy budynek szko³y
katolickiej, poniewa¿ dawny grozi³ zawaleniem i ¿adnej naprawy nie by³ wiêcej wart. Nowy budynek mia³
parter murowany lecz
piêtro by³o drewniane
(mur pruski).
W wiebodzicach koció³ katolicki przez wy¿ej ju¿ wspomnianego
arcykap³ana Hauptel by³
remontowany, a wiele
sprzêtów by³o naprawianych, tak jak np. ³awki.
Pos¹gi i obrazy by³y stare i bez ozdób. G³ówny
o³tarz by³ jeszcze nowy,
poniewa¿ ostatnio zmar³y proboszcz Blümel go
wybudowa³. W o³tarzu
by³ obraz Jana Chrzciciela z Maria Magdalen¹, papie¿em Klemensem, z mêczennikami Krzysztofem i Marcinem oraz b³. Janem Nepomucenem. Wie¿a tutejszego kocio³a, jak te¿ i kocio³a w Cierniach, by³a piêkna i obie miedzi¹ by³y pokryte. W Cierniach (Pe³cznicy) wczeniej urz¹dzono
tak¿e plebaniê. Kiedy to jednak nast¹pi³o i gdzie, nie
wiadomo. Przypuszczalnie ta plebania lub dom parafialny sta³ tam, gdzie teraz przy murze kocielnym stoj¹
zabudowania gospodarcze.

W Mokrzeszowie znajduje siê budynek szkolny wybudowany w 1720 roku. W 1741 jeszcze ¿yj¹cy baka³arz
nazywa³ siê Gottfried Neumann.
1745 Ten rok dla wiebodzic jest istotny z powodu trwaj¹cej wojny. Ca³¹ zimê prusacy tu na kwaterach stacjonowali. Z pocz¹tkiem wiosny odeszli, jednak ju¿ w maju
powrócili, przy czym w wiebodzicach stacjonowa³y
dwa bataliony grenadierów, a w Pe³cznicy i Cierniach
regimenty dragonów Möllendorfa. 27 maja wojska powróci³y znowu. 28 maja przychodzi³ cesarski oficer do
wiebodzic, aby dla Austriaków kwatery szykowaæ. 29
maja o 4 godzinie po po³udniu przyby³o z Kamiennej
Góry 800 pandurów i 300 huzarów. Ulokowali siê
wprawdzie ca³kiem spokojnie, wystawili jednak natychmiast kilka posterunków i wart. Ci gocie byli nader
dzikimi i surowymi ¿o³nierzami, jednak ich dowódca,
pu³kownik Simbschen trzyma³ bardzo surow¹ dyscyplinê i karnoæ.
Ober¿ysta Grüttner, który przed widnick¹ Bram¹, przy
stawie miejskim mia³ hotel Pod Z³otym Krzy¿em (teraz Z³otym S³oñcem) pewnego dnia w izbie z podciêtym gard³em zosta³ znaleziony. Lekarze miejscy, jak te¿
i chirurg Pätzold, którego przys³a³ pu³kownik Simbschen,
robili wszystko co w ich mocy, aby tego nieszczênika
ocaliæ, co im z wielkim trudem siê uda³o. ¯yciu jego ju¿
nic nie zagra¿a³o, jednak on bardzo d³ugo dochodzi³ do
przytomnoci, a jeszcze póniej móg³ znowu mówiæ.
Poniewa¿ teraz w tym budynku pandurzy kwaterowali i
w izbie gdzie nieszczênika znaleziono, zastano kilku z
nich, dowódca kaza³ ich natychmiast zatrzymaæ i dochodzenie urz¹dziæ. Ludzie byli przekonani, ¿e to jeden
z pandurów tego ober¿ystê
tak urz¹dzi³, by bez przeszkody móc ograbiæ mieszkanie. Od pacjenta nic nie
mo¿na by³o siê dowiedzieæ,
poniewa¿ on jeszcze nie
móg³ mówiæ, a i wiadków
zdarzenia tak¿e nie by³o.
Prowadz¹cy dochodzenie
znaleli przy jednym z pandurów zakrwawiony nó¿, a
ten z kolei nie móg³ wiarygodnie udowodniæ sk¹d go
mia³, ani te¿ przedstawiæ
wiadków swojej niewinnoci. Zosta³ skazany na
mieræ i rozstrzelany.
Wkrótce potem maszerowa³y wojska znowu dalej, wracali wprawdzie po bitwie pod Strzegomiem têdy, jednak tylko przemaszerowali bez zatrzymywania siê w
wiebodzicach. Póniej szczêliwie wyleczony ober¿ysta Grüttner, kiedy od cz³owieka opiekuj¹cego siê nim
dowiedzia³, co zasz³o w pierwszych dniach jego cierpienia powiedzia³, ¿e pandur by³ niewinny, poniewa¿
on (Grüttner) ze strachu i przesytu ¿yciowego chcia³
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samobójstwo pope³niæ.
Wspomniany wy¿ej chirurg wojskowy Pätzold by³ drobnej postury, wykszta³conym cz³owiekiem, urodzonym
l¹zakiem, który jednak na Wêgrzech zamieszkiwa³.
Powróæmy znów do zdarzeñ wojennych, które wiebodzic dotyczy³y.
Rano, z wejciem pandurów do miasta, bramy miejskie
by³y natychmiast zamykane, a na basztach jak i domach
przyleg³ych do bram, obsadzano posterunki pandurów.
Poniewa¿ teraz jeszcze regiment prusackich huzarów w
Mokrzeszowie obozowa³, tak prawie codziennie miêdzy wiebodzicami, a Mokrzeszowem na polach ma³e
bitwy siê odbywa³y. W miecie tak¿e ludzie ¿ywili obawy, ¿e tutejsze wojska mog¹ lada moment zacz¹æ rabowaæ albo, ¿e w miecie po¿ar wznieciæ mog¹. Pandurzy
byli ludmi, którzy z ogniem obchodzili siê w najwy¿szym stopniu nieostro¿nie. Rozpalali na ulicach miêdzy
drewnianymi domami ogniska, tak¿e ci obozuj¹cy za
domami przy murach miejskich palili ognie, przy których gotowali, le¿¹c przy tym na stertach s³omy któr¹
przy ogniskach dla miejsca na odpoczynek sk³adali. Przy
ma³ej szerokoci ulic móg³ powstaæ po¿ar, który ca³e
miasto w popiele by po³o¿y³.
Wieczorami nastêpowa³ ruch. To nazywa³o siê, ¿e Prusacy s¹ gotowi do zaatakowania; st¹d pandurzy i husarzy na zewn¹trz miasta, na pola pod Mokrzeszowem
wychodzili i ca³¹ noc tam spêdzali. Poniewa¿ ¿adne
wojsko pruskie nie przychodzi³o, o poranku powracali z
powrotem do miasta.
30 maja przysz³o jeszcze w tutejsz¹ okolicê z Kamiennej Góry kilka cesarskich regimentów. Stali oni pod rozkazami genera³a Nadasty. Trzy regimenty huzarów maszerowa³y przez miasto i stanêli obozem na tak zwanym
Spittelstücken. Pu³kownik tych wojsk, hrabia Esterhazy tutejszy katolicki dom parafialny na swoj¹ kwaterê
przeznaczy³. G³ówna kwatera wojsk cesarskich mia³a byæ
tu za³o¿ona, wiêc obozuj¹cy tu pandurzy, musieli siê do
opuszczonego przez Prusaków Mokrzeszowa przenieæ.
Poniewa¿ jednak Karol Lotaryñski swojego miejsca
pobytu nie zmieni³ (nie za³o¿y³ kwatery w wiebodzicach), tak wrócili pandurzy do wiebodzic.
Obozuj¹ce poni¿ej miasta 3 regimenty huzarów usuwa³y siê teraz poprzez miasto do Pe³cznicy i stanê³y obozem przy Zimnym Folwarku. Te góry by³y teraz coraz
wiêcej przez wojska cesarskie zajête, a poniewa¿ tam
namioty i sk³ady ustawiane by³y, to od strony wiebodzic patrz¹c wydawa³o siê, ¿e miasta i wsie na tych górach roz³o¿y³y siê. Potworna liczba ogni obozowych na
górach, które ludzie tu ze wiebodzic tak dobrze widzieæ mogli, wieczorem i noc¹ przedstawia³a przera¿aj¹cy widok. Dodatkowo jeszcze widok ten nikogo nie
cieszy³ poniewa¿ ka¿dy w bojaliwym oczekiwaniu
trwa³ z myl¹, ¿e oni w ka¿dej chwili do miasta mog¹
wejæ. Austriacy jeszcze nigdy tu tak licznie nie obozowali, a Prusacy te¿ byli nie daleko tak, ¿e ludzie dobrze
wiedzieli, ¿e do wielkiej bitwy wkrótce dojdzie. Przy

takiej masie wojsk w naszej okolicy, nie by³o to dobre
dla miasta, bo ró¿ne wybryki w miecie, a szczególnie
na przedmieciach zdarza³y siê. A ¿e du¿e nieszczêcie
nie powsta³o, zawdziêczaæ nale¿y, ¿e kwateruj¹cych w
miecie pandurów i huzarów trzyma³ w ryzach zakwaterowany tu zacny i filantropijny pu³kownik Simbschen.
Okoliczne wsie nie mia³y takiego szczêcia, poniewa¿
tam ¿aden oficer nie by³ zakwaterowany, który by interes mieszkañców uwzglêdnia³. W Cierniach, w domu
wdów von Hochberg, by³a stajnia z koñmi i 6 powozami. Teraz to wszystko zosta³o zrabowane.
3 czerwca pod wieczór, kawaleria z gór zaczê³a schodziæ i ci¹gn¹æ w kierunku Olszan. Poniewa¿ teraz olbrzymia armia cesarska pod ksiêciem Karolem Lotaryñskim i wojska saksoñskie pod ksiêciem Weissenfelsem
posuwa³y siê na Bolków i Dobromierz, to i le¿¹ca na
naszych górach piechota szybko na dó³ zaczê³a ci¹gaæ.
4 czerwca by³ dniem ostatnim w historii wojen l¹skich.
W tym dniu odby³a siê pamiêtna bitwa pod Dobromie-

rzem. Z jakim¿ strachem oczekiwali wiebodziczanie
zakoñczenia bitwy, s³ysz¹c wyranie ka¿dy strza³ armatni. W koñcu oko³o godziny 11 przed po³udniem zauwa¿ono, ¿e znowu kilka regimentów cesarskich w stronê
gór ci¹gnê³o.
Podczas bitwy by³y wiebodzice jeszcze z innej strony
w niebezpieczeñstwie, mianowicie pandurzy pod pu³kownikiem Trenk zeszli na dó³ maszeruj¹c z Mieroszowa. W Wa³brzychu i Starym Zdroju rabowali i prawdopodobnie w wiebodzicach tak¿e to robiliby, poniewa¿
ju¿ przy Szczawienku byli.
(Kiedy ta wiadomoæ dotar³a do wiebodzic, kilku tutejszych mieszczan w g³¹b kraju uciek³o).
Na szczêcie, bêd¹c jeszcze w Szczawienku otrzymali
pandurzy odwo³anie rozkazu stawienia siê na polu bitwy. Zawrócili i do wiebodzic nie weszli.
Podczas bitwy, ju¿ czêsto wspomniany dzielny pu³kownik Simschen dowództwo do obrony mieszkañców wiebodzic przed rabunkiem i pl¹drowaniem zostawi³. Dlatego oprócz oficerów i rannych nikt z osób wojskowych
w miecie nie przebywa³. Dla zwyk³ych ¿o³nierzy ¿ywnoæ by³a na zewn¹trz miasta dostarczana. Mimo, ¿e
teraz miasto przed pl¹drowaniem zabezpieczone zosta³o, to jednak tych kilka dni stacjonowania wojsk od koñca

maja do pocz¹tku czerwca 1000 talarów pañstwowych
miasto kosztowa³o.
W dzieñ bitwy, pod wieczór, wyruszy³o broni¹ce miasto
dowództwo tak¿e st¹d i mieszczanie teraz sami bram
miejskich strzec musieli. To by³o w pi¹tek przed Zielonymi wi¹tkami i bramy zosta³y otwarte dopiero w drugi dzieñ wi¹t.
Teraz wesz³y do miasta 2 bataliony pruskich grenadierów i zosta³y tu kilka dni.
Poniewa¿ teatr dzia³añ wojennych teraz znowu do Czech
siê przeniós³, tak miasto nasze mia³o spokojne lato.
26 padziernika przyby³y 2 bataliony austriackich jeñców wojennych pod siln¹ stra¿¹ i musieli przy bardzo
du¿ym ch³odzie na tutejszym cmentarzu obozowaæ, ale
ju¿ nazajutrz zostali do widnicy przeniesieni.
Z pocz¹tkiem grudnia wrócili z Czech Prusacy i tu zostali. Poniewa¿ Austriacy tak¿e tej zimy tu nadal obozowali, t³ok w tutejszej okolicy by³ bardzo du¿y. W
wiebodzicach obozowa³ genera³ Leschwitz z du¿ymi
regimentami piechoty. Pe³cznica i Ciernie mia³y ciê¿k¹
kawaleriê. Po trzech tygodniach odeszli jednak Prusacy
i teraz w wiebodzicach nasta³ spokój, który trwa³ tylko
8 dni. Po odejciu Prusaków, Austriacy szli na Mieroszów i Kamienn¹ Górê przez Wa³brzych i rozci¹gali siê
nawet do Ksi¹¿a. Przez wiebodzice przechodzi³y
wprawdzie tylko mocne patrole, ale przecie¿ wymusi³y
od miasta pod grob¹ po¿arów i pl¹drowania, blisko 1000
guldenów.
Poniewa¿ znowu Prusacy na Dolny l¹sk powracali i
do naszej okolicy siê zbli¿ali, usunêli siê Austriacy g³êbiej w góry.
Wreszcie, 25 grudnia w Drenie, zosta³ ostatecznie zawarty pokój.

Kramstowie
historia rodu

Bardzo zas³u¿ona dla przemys³u Dolnego l¹ska rodzina Kramsta pochodzi³a z miasta Chramost w
pó³nocno-zachodnich Czechach (st¹d nazwisko) i w czasach przeladowañ protestantów przenios³a siê ok. r. 1620
na saskie Dolne £u¿yce, do Hoyerswerdy, gdzie wykonywa³a zawód piwowarów i nosi³a serbo³u¿yckie nazwisko Kramsta-Sladownik.
Po zajêciu l¹ska przez Prusy Georg Sladownik-Kramsta przeniós³ siê do Fryburga (wiebodzic)
gdzie otworzy³ warsztat kunierski i handlowa³ przêdz¹.
Jego synowie Gottlob i Gottlieb za³o¿yli dom handlowy
z towarami kolonialnymi, który do r. 1850 uwa¿any by³
za najlepszy w ca³ej wschodniej czêci Niemiec i znany
nawet w Europie. Jednoczenie bracia Kramsta przeszli
od handlu do produkcji p³ótna i sukna : ok. r. 1820 za³o-

¿yli w Polsnitz (Pe³cznicy) pierwsz¹ bielarniê i farbiarniê wyposa¿on¹ w nowoczesne angielskie maszyny. Z
biegiem czasu nast¹pi³a budowa dalszych fabryk, m.in.
w Bolkowie przêdzalni lnu i paru bielarni w okolicach
miasta (prowadzonych przez Ernesta, póniej Ryszarda
Kramsta), poza tym domów handlowych: w Lipsku w
celu sprzeda¿y towarów na rynku niemieckim i w Hamburgu dla handlu zagranicznego (r. 1828).
Dwóch potomków, jeden z nich nadal prowadz¹cy firmê we Fryburgu, a drugi imieniem Georg potentat przemys³owy z przêdzalniami bawe³ny i lnu w
paru miastach Dolnego l¹ska, i zaanga¿owany równie¿
w £odzi w spó³ce ze znanym fabrykantem Scheiblerem
(którego córkê Emmê polubi³) otrzyma³o w 1861 r. tytu³ szlachecki i zaczê³o zajmowaæ siê równie¿ rolnictwem. W r. 1890 w rêkach rodu von Kramsta znajdowa³o siê 10 maj¹tków ziemskich na Dolnym l¹sku, z wielkim zamkiem Frankenthal (Chwalimierz ko³o rody)
jako centrum. Od imperium Kramstów uzale¿nione by³o
w koñcu XIX w. ca³e ¿ycie gospodarcze Dolnego l¹ska. Nieomal w ka¿dym miecie by³a nazwana ich nazwiskiem ulica W wiebodzicach obecna ulica Aleksandra Puszkina nosi³a nazwê Kramsta Gasse (Zau³ek
Kramstów) a¿ do zakoñczenia drugiej wojny wiatowej.
Równie¿ park miejski nosi³ nazwê Kramsta Park. Dla
uczczenia Marii von Kramsta, fundatorki kilku wa¿nych
dla miasta obiektów, imieniem jej nazwano ulicê Marienstrasse. (Obecna ulica marsz. Józefa Pi³sudskiego,
która po wojnie równie¿ przez pewien czas nosi³a nazwê ulicy Mariañskiej). Pa³ac Caritasu, pomimo zmiany w³aciciela, przez ca³y okres przedwojenny nosi³ nazwê Hugo Schloss dla uczczenia Hugo Kramsty.
Ostatni z Kramstów, cz³onek antyhitlerowskiego ruchu oporu, zabrany zosta³ do Owiêcimia i rodzina
musia³a go w 1944 r. wykupiæ za 3 mln marek, co ¿ycia
mu jednak nie uratowa³o, gdy¿ zmar³ wkrótce potem z
wyczerpania.
Jak mocno wiebodzice zwi¹zane by³y z rodzin¹ Kramstów i jak wiele im zawdziêcza³y w swoim rozwoju, wiadczy o tym szereg budynków zak³adowych i
budynków u¿ytecznoci publicznej, które powsta³y i tworzy³y strukturê miasta, tylko dziêki hojnoci tej rodziny.
W hojnoci charytatywnej przodowa³a Maria von Kramsta, która o dziwo, wcale nie mieszka³a w wiebodzicach. O niej powie nam wiêcej fragment historii Fundacji w. Jadwigi w Mrowinach
W wielkim parku w Mrowinach, ciemnym od
gêstej zieleni i z du¿ym stawem, stoi jasny pa³ac z jedn¹
wie¿¹, zbudowany w 1857 roku przez rodzinê von Kramsta. Wie¿e mia³y byæ dwie, dla dwojga dzieci Eduarda
vom Kramsta. Nastoletni syn zmar³, wiêc drugiej wie¿y
Eduard ju¿ nie postawi³, w roku 1861 zakoñczy³ asymetryczn¹ budowlê. Zosta³a samotna wie¿a dla córki. Maria von Kramsta nie wysz³a za m¹¿, ¿y³a samotnie. Ze
schedy po ojcu olbrzymie kwoty przeznacza³a na dobroczynnoæ. W ka¿dym z kilku nale¿¹cych do niej

5

maj¹tków by³o przedszkole, czteroletnia szko³a i punkt
medyczny, prowadzony przez zakonnice. Maria fundowa³a kocio³y, zbudowa³a pierwszy na l¹sku dom dla
samotnych kobiet z dzieæmi. Dobra pani - mówili o
niej. Przed mierci¹ podzieli³a bogactwo na trzy równe
czêci i zapisa³a trzem kuzynom. Zmar³a w roku 1923.
Jej dzia³alnoæ dobroczynna po dzi dzieñ przetrwa³a w pamiêci mieszkañców okolicy. Podejmuj¹c
dzia³alnoæ charytatywn¹, spadkobiercy za³o¿yli w jej
siedzibie Fundacjê w. Jadwigi.
W wiebodzicach spoczê³o na zawsze kilku
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cz³onków rodziny Kramsta. Na cmentarzu komunalnym
przy ulicy Wa³brzyskiej, który powsta³ w 1845 roku, w
centralnej jego czêci zosta³ wybudowany w 1849 roku
grobowiec rodzinny. Jest to budowla oparta na planie
krzy¿a greckiego, zwieñczona kopu³¹ kryt¹ blach¹ miedzian¹, wybudowana z regularnych ciosów piaskowca.
Poszczególne elewacje dzielone s¹ pilastrami, na których wspiera siê belkowanie z trójk¹tnym tympanonem.
Elewacja frontowa, w której znajduje siê wejcie do
wnêtrza kaplicy, opracowana jest bardziej okazale. Otwór
wejciowy zamkniêty jest ³ukiem pe³nym (obecnie wejcie jest zamurowane) i poprzedzony portykiem. Na czterech kolumnach, o kanelowanych trzonach i joñskich
g³owicach, rozpiête s¹ ³uki arkad, ca³oæ zwieñczona jest
trójk¹tnym tympanonem z krzy¿em ustawionym na
szczycie tympanonu. Na gzymsie znajduje siê napis :
ERBBE GRABBNIS DEB FAMILIE H. KRAMSTA.
Zgodnie z napisem jest to grobowiec rodziny Heinricha
Kramsta (Ernest Heinrich Kramsta zmar³ wczeniej, bo1
czerwca 1845 roku i nie zosta³ do niego przeniesiony).
W grobowcu spoczywa 10 osób, a pierwszy pochówek
nast¹pi³ w dniu 29 listopada 1849 roku, przeniesieniem
zw³ok zmar³ej w 1846 roku córki Georga Gottloba
Kramsta - 26 letniej Caroline Emilie Luise. Oprócz niej
spoczêli:
Georg Gottlob - zmar³y w 1850 roku w wieku 67 lat,
Hugo Kurt - jednoroczne dziecko zmar³e w 1852 roku,
Maria Emilia - omiomiesiêczne dziecko zmar³e w roku
1841 i Otto Ernest Grieg - czteromiesiêczne dziecko
zmar³e w 1842 roku. Ta trójka, to dzieci Kristiana Gustawa Kramsty, przy czym Maria i Otto zostali przenie-

sieni do grobowca w dniu 3 lipca 1855 roku
Kristian Gustaw - zmar³y w 1860 roku w wieku 54 lat.
Eduard - zmar³y w 1875 roku w wieku 65 lat, ojciec
z³o¿onych tu równie¿: Sophie Luise - zmar³ej
w roku 1864 w wieku 19 lat i Eugena Georga - zmar³ego w 1870 roku w wieku 29 lat.
Spoczywa tu równie¿ Maria Emilia Paulina z domu
Schmidt - zmar³a w 1875 roku w wieku 65 lat a pochowana w grobowcu 26 lutego 1880 roku. I by³ to ostatni
pochówek w tym grobowcu.
Z grobowca tego na przestrzeni lat by³y przenoszone
równie¿ zw³oki do innych miejsc pochówku. Na przyk³ad: pochowani w nim wczeniej Hugo Kramsta, jego
córka Augusta Luise oraz ¿ona Maria Julia z domu Seydel przeniesieni zostali do grobowca nr 96 w innej czêci cmentarza. Jednego zmar³ego przeniesiono do pochówku w Mieroszowie i jednego do grobu nr 116, ale
by³y to osoby o innym nazwisku, a wiêc te które wywodzi³y siê z rodziny Kramsta.
Historia rodziny Kramsta jest bardzo obszerna i
bogata, jednak trudno jest dotrzeæ do materia³ów ród³owych (W wiebodzicach nie ma ich wcale). Ze strzêpów informacji zawartych w ró¿nych, wiarygodnych
publikacjach staram siê stworzyæ w miarê czyteln¹ ich
historiê. Po odkryciu kolejnych faktów, zamieszczê je
w Dziejach Miasta.
Zdjêcie: Boles³aw Kwiatkowski

Prze³omy pod Ksi¹¿em
Obszar rezerwatu przyrody Prze³omy pod Ksi¹¿em ko³o Wa³brzycha obejmuje teren o urozmaiconej
rzebie, z g³êbokimi i piêknymi krajobrazowo dolinami
potoków rozcinaj¹cymi brze¿ny próg sudecki o ciekawej budowie geologicznej i niezwykle cennej szacie rolinnej, na któr¹ sk³adaj¹ siê ró¿norodne zbiorowiska
lene i nielene, bogactwo stanowisk rzadkich i chronionych gatunków rolin. Stwierdzono tu wystêpowanie 44 gatunków drzew i krzewów oraz 229 gatunków
rolin zielnych, w tym 26 gatunków chronionych, du¿e
zró¿nicowanie mchów (73 gatunki), zw³aszcza naskalnych (28 gatunków) i porostów. Z drzew najliczniej reprezentowany jest cis pospolity w liczbie oko³o 130, w
tym blisko 400 - letni cis Bolko, stanowi¹cy swoist¹
atrakcjê terenu.
Teren rezerwatu zas³uguje równie¿ na ochronê
ze wzglêdu na faunê, zw³aszcza drobn¹. Zró¿nicowanie
mikroklimatyczne prze³omów stworzy³o warunki dla wystêpowania ogromnego bogactwa fauny bezkrêgowej,
szczególnie miêczaków (wiêksza ich czêæ to endemity
dla Sudetów) i pajêczaków
Na terenie rezerwatu znajduj¹ siê ruiny zamku
Stary Ksi¹¿, ujête w rejestrze obiektów zabytkowych.
Na terenach objêtych ochron¹ rezerwatow¹ obo-
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wi¹zuj¹ prawne zakazy i ograniczenia, a dotycz¹ praktycznie wszystkiego, poczynaj¹c od wstêpu na teren rezerwatu (oczywicie poza wyznaczonymi szlakami turystycznymi) po wykonywanie jakiejkolwiek dzia³alnoci powoduj¹cej niszczenie rodowiska.

S³owniczek

(do Chronik der Stadt Freiburg in Schl.)

Pandurzy - Dawniej zbrojni s³udzy magnatów wêgierskich i chorwackich; równie¿ (do XIX w.) - urzêdów
miejskich i gminnych w Chorwacji, Serbii i S³awonii,
pe³ni¹cy s³u¿bê bezpieczeñstwa. W XVIII wieku na
Wêgrzech i w Austrii pandurzy tworzyli oddzia³y nieregularnej piechoty. W XIX wieku w Austrii oddzia³y pandurów przekszta³cono w stra¿ graniczn¹.
Parochus - Funkcja kocielna, odpowiednik popa, diakona.

Warto zobaczyæ

w kociele w. Franciszka
Ambona: Wykonana przez nieznanego autora w 1610
roku w stylu pónego renesansu. Wysokoæ kosza oko³o 1,30 m. Drewniana z dojciem prowadz¹cym w murze, na parapecie kosza dwie sceny p³askorzebione i
figury czterech ewangelistów, kolumienki ornamentowane, baldachim 6-boczny, 2 - poziomowy z atrybutami ewangelistów. (W roku 1974, kiedy robiono powtórn¹ inwentaryzacjê, nie istnia³ ju¿ baldachim i brakowa³o dekoracji rzebiarskiej i reliefowej korpusu ambony,
m.in. rzeby ewangelistów zosta³y ukradzione w czasie,
kiedy koció³ nie funkcjonowa³ - w póniejszym czasie,
ju¿ po otwarciu kocio³a zosta³a zwrócona przynajmniej
jedna figurka, która mia³a pos³u¿yæ do odtworzenia
rzeb)
P³askorzeby z parapetu ambony:
wykonane w 1610 roku przez nieznanego autora (prawdopodobnie ze szko³y l¹skiej) w stylu pónego renesansu. Wysokoæ 48 cm. szerokoæ 36 cm.
- ofiara Izaaka. P³askorzeba w drewnie, w profilowanym i dekorowanym obramieniu. Scena: ofiara Izaaka - na pierwszym planie klêcz¹ca postaæ, na prawo
Abraham, na lewo Izaak; za nim po lewej stronie o³tarz
z p³on¹c¹ ofiar¹ baranka, po stronie prawej z chmur wy³ania siê popiersie anio³a, polichromia nowa zwi¹zana z
kolorytem o³tarza, pod ni¹ widaæ jednak lady polichromii pierwotnej.

- sen Jakuba. P³askorzeba polichromowana. Na
pierwszym planie le¿¹ca postaæ pi¹cego Jakuba, w tle
krajobraz skalisty, drzewo i po stronie lewej elementy
architektury z drabin¹ i anio³ami. Polichromia nowa.
Pozosta³ opis figur trzech ewangelistów.
By³y to pe³noplastyczne rzeby w drewnie, o wysokoci 40 cm. wykonane przez nieznanego autora w 1610
roku w stylu pónego renesansu:
- postaæ stoj¹ca frontalnie na cokole w lewej rêce trzyma otwart¹ ksiêgê ewangelii. Figura o wyd³u¿onych proporcjach i dobrym modelunku,
- postaæ pe³noplastyczna ustawiona na konsoli, na tle
niszy frontalnie, prawe przedramiê wzniesione, lewa rêka
opuszczona; charakterystyczne w zastyg³ych wa³kach
fa³dowanie szat.
- postaæ stoj¹ca frontalnie, o krêpych proporcjach ze
zgiêtymi przedramieniami, p³aszcz grubo fa³dowany
- opisu czwartej figury brak.

Historia mostów miejskich
Obecna k³adka miêdzy ulic¹ Piaskow¹ i £¹czn¹ w pocz¹tkowym okresie istnia³a jako tzw. K³adka Kata, póniej wybudowany zosta³ most o nazwie Ludwig Brücke
(Most Ludwika) który uleg³ zniszczeniu (wysadzony)
w ostatnich dniach wojny i w latach 60-tych zaistnia³
ponownie jako k³adka, ju¿ bez ¿adnej nazwy.
Most na styku ulic: Ofiar Owiêcimskich i Sikorskiego
(obok szko³y nr 4) zosta³ wybudowany w 1785 roku i
nazywany by³ Keiser Brücke lub te¿ Hornig Brücke
W roku 1867 wzniesiono kamienny most na styku ulic:
Mikulicza i Sikorskiego (obok Klimatora) zwany
Färberei Brücke.
Most przy nie¿ce nosi³ nazwê Adler Brücke (na
zdjêciu poni¿ej).

Pomys³, sk³ad i wykonanie: Adam Rubnikowicz (ze zbiorów w³asnych i udostêpnionych)
Korekta: Robert Sysa
Stale wspó³pracuj¹: Boles³aw Kwiatkowski, Edward Ha³da, Daniel Wojtucki.
Podziêkowania dla wszystkich, którzy udostêpnili swoje zbiory.
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