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wiebodzickie zegary
cienny zegar okrêtowy wg projektu Franciszka Happe z Kilonii.
Sygnowany: Korona cesarska M 4173
Produkowany przez : Gustav Becker Freiburg Silesia.
Zegary montowano na okrêtach
cesarskiej marynarki
w czasach I Wojny
wiatowej (na U-bootach C 76). Oprawa mosiê¿na o srednicy 15 cm. Tarcza
zegarowa sygnowana Franz Happe z
Kilonii z koron¹
cesarsk¹, marynark¹ nr M 4173, z ma³ym sekundnikiem z cyframi rzymskimi, z przestawianiem dzia³ania w pionie lub poziomie. Zegar montowano na
mocnej bukowej oprawie (desce).
Franiszek Happe, zegarmistrz z Kilonii nada³
swemu dzie³u prosty angielski werk, póniej za doda³ os³onê szklan¹. Te zegary okrêtowe montowa³o
kilku zegarmistrzów, m.in.: A. Schuchmann z Wilhelmshawen, Fritz Titz z Kilonii i Johannes Czapp z
Gdañska (którego zak³ad mieci³ siê przy ul. Kohlengasse 5 - Zau³ek Wêglowy 5). W tych miejscowociach mieci³y siê niemieckie porty z cesarskimi
stoczniami marynarki podczas I Wojny wiatowej,
które posiada³y dojcie do Morza Pó³nocnego, skandynawskich zatok i otwartego Ba³tyku.
Pochodzenie masywnych opraw, w które
wyposa¿ano zegary marynarki wojennej a¿ do
pocz¹tku II Wojny wiatowej, jest nieznane. Wraz z
jej rozpoczêciem wprowadzono zegary z centralnym
sekundnikiem stworzone przez Kieninger &
Cd. na stronie 5
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Fragment Chronik der Stadt Freiburg in Schl.
1220 - 1937r.
T³umaczenie w³asne.

Lata 1839 - 1840

1839
W marcu, z powodu postêpuj¹cej choroby, zrzek³ siê
zarz¹du policj¹ podkomorzy Kloß, jego miejsce zaj¹³ senator, z³otnik Stanke.
20 marca w Pe³cznicy spali³ siê budynek szkolny.
Kupiec August Kramsta przebudowa³ odziedziczony po swoim ojcu dom z pokryciem dachowym pojedynczym, wg. wschodniego zwyczaju.
Z dniem 1 maja miêdzy wiebodzicami i Bolkowem
zorganizowano po³¹czenie pocztowe.
Poniewa¿ w klasach szko³y ewangelickiej znacznie
wzros³a liczba uczniów i nadal ich przybywa³o, zasz³a koniecznoæ pozyskania nowego lokalu aby
urz¹dziæ klasê mieszan¹. Poniewa¿ w obecnym budynku szko³y nie by³o to mo¿liwe, podpisano kontrakt z ober¿yst¹ Pod Czerwonym Jeleniem. Zaproponowa³ on przebudowê stajni na ulicy Górnej,
obok domu kupca Klose (Nr 52) na obszern¹ klasê i
zapewnienie mieszkania dla nowozatrudnionego nauczyciela. Ustanowiono za to czynsz roczny w wysokoci 50 Rtl.
25 maja ksi¹¿ê von Leuchtenberg z swojej podró¿y
z Monachium do Sankt Petersburg przeje¿d¿a³ przez
wiebodzice.
W tym roku w³aciciel Ebert wybudowa³ przy ul.
Wa³brzyskiej hotel Nastêpca Tronu Pruskiego (zum
Kronprinzen Preußen).
30 sierpnia zatrzyma³ siê w miecie na kwaterach
oddzia³ strzelców ze Zgorzelca i ju¿ w dniu 31 sierpnia odszed³ na jesienne manewry w okolicach widnicy.
25 wrzenia trzech Adjuvantów wziê³o udzia³ w konkursie na stanowisko nauczyciela nowoutworzonej
klasy i w próbie tej zwyciê¿y³ Adjuvant z Wüstegiers-

dorf Johann Gottleb Esche.
W tym roku Królewski Tajny Radca Handlowy i Rycerz Czerwonego Or³a, Gottlob Kramsta darowa³
kocio³owi ewangelickiemu 50 Rtl.
16 padziernika pracuj¹cy przy kryciu dachu domu,
syn krawca Ansorge spad³, ponosz¹c mieræ na miejscu.
23 padziernika tutejszy Zwi¹zek Strzelecki wiêtowa³ jubileusz 50-lecia dzia³alnoci swego prze³o¿onego  szynkarza wina E. Unverrichta. Podczas piewania specjalnie na t¹ uroczystoæ napisanej pieni,
dziewczêta wieñczy³y jubilata wieñcem z lici dêbowych, a strzelcy uczcili go
srebrnym, wewn¹trz poz³acanym pucharem, na którym wyryto imiona wszystkich strzelców.
Jesieni¹ w kilku punktach
miasta postawiono odpowiednie, murowane zbiorniki, do których nale¿a³o wsypywaæ popió³ z pieców.
Dotychczas bardzo czêsto
zdarza³o siê, ¿e by³ on wysypywany w przypadkowych, ca³kowicie nieodpowiednich miejscach.
We Wroc³awiu zg³oszono wniosek, aby na prowincji
rozpocz¹æ zbiórkê pieniêdzy na sfinansowanie stawianego w stolicy pos¹gu Fryderyka II na koniu. W
wiebodzicach, dla których ten monarcha uczyni³ bardzo wiele, tak¿e rozpoczêto zbiórkê i za porednictwem Magistratu wys³ano komitetowi budowy sumê
100 Rtl.
Zmar³y majster bia³oskórniczy Graß zapisa³ w testamencie dla ewangelickiego kocio³a sumê 25 Rtl.
Szko³a równie¿ otrzyma³a tak¹ sam¹ sumê.
1840
3 marca uleg³ nieszczêliwemu wypadkowi na drodze ko³o miasta parobek z Eisdorf. Spad³ on pod ko³a
wozu i zmar³ natychmiast.
10 marca przenoszono do grobu w wiebodzicach
zw³oki zmar³ego w Zützen (w 1833 roku) hrabiego
Hannsa Heinricha VI. Przy hotelu Fürsten Blücher
w Pe³cznicy zatrzyma³ siê powóz zaprzê¿ony w szeæ,
przykrytych czarnymi derkami koni, i kiedy ciemni³o siê, powóz ruszy³ dalej przy wietle pochodni.
W rynku do konduktu do³¹czy³a orkiestra ¿a³obna i
z ³agodnymi dwiêkami ¿a³obnymi towarzyszy³a powozowi na cmentarz. Tam zdjêto trumnê z wozu. Po
wykonaniu jednego muzycznego motywu ¿a³obnego, mowê po¿egnaln¹ wyg³osi³ pastor Hoffmann, po
czym pastor Melz ze Szczawna Zdroju odmówi³ ¿a³obn¹ modlitwê. Z pieni¹ Zmartwychwstanê, bo
zmartwychwstaniem jeste Ty wniesiono trumnê do
grobu, i tak zakoñczy³a siê ta uroczystoæ ¿a³obna.
15 marca ewangelicki kantor Subirge w sali hotelu

Pod Czarnym Niedwiedziem wystawi³ oratorium
Siedmiu pi¹cych braci. Przedstawienie by³o bardzo udane, a obejrza³o je ponad 100 osób.
W styczniu tego roku by³a bardzo ³adna pogoda, a w
lutym nawet bardzo przyjemna i ludzie oczekiwali
wczesnego nadejcia wiosny. Kilku gospodarzy na
wsi ju¿ w lutym wysia³o owies i groch i nadal chocia¿ by³o zimno, to jednak dobra pogoda utrzymywa³a siê a¿ do 13 marca, kiedy to rozszala³a siê zamieæ nie¿na. Tak siê sta³o, ¿e jeszcze przy koñcu
marca mo¿na by³o jedziæ saniami.
W Wielki Pi¹tek w kociele katolickim wystawiano
muzykê pasyjn¹.
21 kwietnia przyby³ nauczyciel Esche do nowoutworzonej klasy w szkole
ewangelickiej i ju¿ w dniu
27 kwietnia otwarto nowy
lokal szkolny przy ulicy
Górnej.
23 kwietnia op³aty targowe
zbierane dotychczas przez
pracownika policyjnego,
przejête zosta³y przez majstra hodowlanego Hamanna, z czego p³aci³ on miastu 26 Rtl rocznie.
Przedsiêbiorstwo Kramsta budowa³o jeszcze jeden
budynek obok krochmalni i jeden poni¿ej wielkiej
przêdzalni.
W maju administrator kocielny Titz kaza³ po³o¿yæ
nowy dach na kociele katolickim, a tak¿e odnowiæ
jego wnêtrze. Pokrycie i odnowienie zleci³ administrator malarzowi Schindlerowi. W tym czasie zosta³o dostarczonych kilka nowych przedmiotów stanowi¹cych wyposa¿enie kocio³a. W pierwszy dzieñ
Zielonych wi¹tek odprawiono pierwsze nabo¿eñstwo, w bardzo ³adnie odnowionym Domu Bo¿ym.
7 czerwca umar³ w Berlinie król Fryderyk Wilhelm
III. Z tego powodu odwo³ano wszystkie zabawy taneczne i podobne imprezy. Od 11 do 23 czerwca w
obu kocio³ach od godziny 12 do 13 bito we wszystkie dzwony. 14 czerwca, w niedzielê po Zielonych
wi¹tkach z ambony og³oszono wst¹pienie na tron
Fryderyka Wilhelma IV, a 19 lipca og³oszono dniem
zadusznym za zmar³ego króla i w dniu tym kazanie
oparto na tekcie: Jak. 1, 12. W dniu tym, oko³o godziny 8 rano zebra³y siê na ratuszu w³adze miejskie i
nastêpnie w procesji przeszli wszyscy do kocio³a
ewangelickiego pod przewodnictwem duchownych
tego¿ kocio³a. Na to nabo¿eñstwo do wiebodzic
przyby³a tak¿e Wielka Ksiê¿na Maklenburg-Strehlitz,
która wraz z córkami przebywa³a w tym czasie w
Szczawnie Zdroju.
28 lipca urz¹dzono wiêto ch³opców z tutejszej szko³y, przy tzw. m³ynie nad ³¹k¹. Uformowano pochód,
który po przybyciu na miejsce wzi¹³ udzia³ w zaba-
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Wed³ug spisu przeprowadzonego w grudniu, w wiebodzicach mieszka³o 3.289 dusz, ³¹cznie z 506 osobami mieszkaj¹cymi przy przêdzalni.
Zdjêcie na stronie 2 - Dom Ewangelików przy ul. Kolejowej 9
Zdjêcie na stronie 3 - Widok z wie¿y kocio³a w. Piotra i
Paw³a na ul. M³ynarsk¹

Czasopismo Towarzystwa
Historii i Starych Dziejów l¹ska
imieniem Dr Colmara Grünhagena.
Piêtnasty tom. Pierwsze wydanie.
Wroc³aw. Josef Max i Sp-ka. 1880.

wie strzelania do tarcz z wiatrówek. Ch³opców obdarowano ksi¹¿kami, tabliczkami, papierem itp.
Piwowar Zirkel w tym roku odszed³ do widnickiego
browaru Rosenthal, a na jego miejsce przyby³ dotychczasowy piwowarczyk Winkler z Roztoki (urodzony w wiebodzicach) i zosta³ mianowany miejskim piwowarem. 11 sierpnia wa¿y³ on tu swoje
pierwsze piwo.
2 wrzenia przez wiebodzice w swojej podró¿y z
Fischbach przeje¿d¿a³ car rosyjski. Przy hotelu Pod
Czarnym Niedwiedziem by³y zmieniane konie w
jego zaprzêgu.
13 wrzenia umar³ katolicki kantor Franciszek Hein,
który od 1792 roku sprawowa³ wiernie swój urz¹d,
a¿ ca³kowicie opuci³y go si³y. Jego nastêpc¹ zosta³
dotychczasowy Adjuvant Franciszek Ignatz Rachner.
W dniu 15 padziernika pos³owie l¹scy z³o¿yli w
Berlinie ho³d królowi, a w obu kocio³ach w tym dniu
odprawiono uroczyste nabo¿eñstwa. Po po³udniu
tutejszy Zwi¹zek Strzelecki urz¹dzi³ strzelanie na
wiwat.
W tym dniu zawieszono tak¿e w miecie nowo dostarczone latarnie uliczne.
Podczas sk³adania w Berlinie ho³du królowi, panuj¹cy na majoracie Ksi¹¿- Mieroszów- Wa³brzych zosta³ podniesiony do rangi wolnego pana wysokiego
rodu.
18 padziernika ewangelicki kantor Subirge po raz
drugi w sali hotelu Pod Czarnym Niedwiedziem
wystawi³ oratorium Siedmiu pi¹cych braci, które
obejrza³o tym razem 140 osób.
8 listopada spali³ siê w Cierniach dom rzenika Fullera. W po¿arze zginê³a matka w³aciciela.
16 grudnia, z inicjatywy sêdziego Dubiez z Cierni,
w sali domu strzeleckiego w wiebodzicach zorganizowano koncert, z którego dochód przeznaczono
na pomoc dla pogorzelca z Cierni. Uzyskano 50 Rtl.
26 grudnia znaleziono na ulicy Strzegomskiej star¹
kobietê, któr¹ pozostawi³ tam wonica, a która ani
staæ ani iæ nie mog³a, poniewa¿ odmrozi³a obie stopy. Natychmiast zosta³a przeniesiona na policjê, gdzie
uzyska³a pomoc lekarsk¹, a nastêpnie umieszczona
w szpitalu, gdzie w nied³ugim czasie zmar³a. Wed³ug
jej zeznania pochodzi³a z Mietkowa.

Wczesne prawo karne panuj¹cych na Ksi¹¿u.
Opisa³ P. Kerber z Ksi¹¿a

T³umaczenie w³asne publikacji przekazanej przez
Pana Daniela Wojtuckiego

Czêæ III
Forma prawna zabezpieczenia przez porêczyciela, jako szczególna cecha wymiaru sprawiedliwoci zaniknie z czasem ca³kowicie w postêpowaniu
s¹dowym.
Teraz jednak jeszcze musia³ oskar¿ony, kiedy mu
przestêpstwo udowodniono, a niechcia³ ponieæ kary
natychmiast, lub otrzyma³ zakaz opuszczania obszaru pañskiego, przed swoim zwolnieniem znaleæ porêczyciela który zobowi¹za³by siê, ¿e przypilnuje aby
oskar¿ony nie uchyli³ siê od przyznanej kary i aby
nie opuci³ miejsca zamieszkania.
Postêpowanie karne koñczy³o siê z regu³y
aktem zabezpieczenia osobistego sêdziego przeciw
ewentualnej zemcie ukaranego. W tym celu musia³
jeszcze teraz oskar¿ony albo poprzez porêczyciela
lub pod przysiêg¹ zapewniæ, ¿e: Kary wiêzienia nie
bêdzie unika³...etc., przeciw panuj¹cemu albo komu
innemu nie bêdzie z³orzeczy³, a tym bardziej czynnej zemsty podejmowa³, tak¿e nikomu innemu takich czynów zlecaæ nie bêdzie. Wyranie widzimy
w tym rozwi¹zaniu stonowan¹ formê prawn¹ starego, uroczystego zakoñczenia pradawnych sporów.

3

guj¹ce imiennie sprawuj¹cemu w³adzê s¹downicz¹
prawo gladii w dos³ownym sensie tak rzadko z
pe³n¹ surowoci¹ wykonywano, ¿e do 1679 roku nie
by³o takiego przypadku, a od tego roku tylko 6 wyroków mierci wydano. W ka¿dym jednak pojedynczym przypadku wzorowano siê i uwzglêdniano formê i uzasadnienie wyroków Praskiej Izby Apelacyjnej, albo wroc³awskiego Schöppenstuhles.
Pierwszym ze skazanych przestêpców by³
Hans Renner, mieszkaniec wiebodzic, który zamordowa³ trzema ciosami no¿a gminnego owczarza z
Pe³cznicy. 2 czerwca 1679 roku w wiebodzicach
na rynku zosta³a wykonana publicznie egzekucja. W
lutym 1688 roku zosta³y ciête kolejne dwie osoby.
Najpierw ciêto mieczem po wyroku wydanym wg
wroc³awskiego Schöppenstuhles 30-letni¹ córkê
nauczyciela szkolnego z Reimswaldau, która swoje
nielubne dziecko przez uduszenie pozbawi³a ¿ycia.
wiadkiem tej egzekucji by³ kolejny skazaniec,
ogrodnik dekoracyjny z Norymbergi, który w³ama³
siê do izby pisarskiej i skrad³ 200 talarów przeznaczonych na renty, a pochodz¹ce z zebranych podatków. Skrad³ przy tym tak¿e inne przydmioty. Zosta³

Co siê tyczy postêpowania dowodowego, to
dopiero od koñca 16 stulecia na obszarze panuj¹cego obok zwyk³ego dowodzenia winy przy pomocy
wiadków wprowadzono tzw. przykre (bardzo dok³adne i skrupulatne) pytania i mêczarnie. To ostatnie stosowano jednak tylko w nielicznych przypadkach i tylko przeciwko osobom pope³niaj¹cym ciê¿kie zbrodnie, i zawsze dopiero po zapoznaniu siê z
pouczeniem bêd¹cego w u¿yciu Belernung, wydanego przez wroc³awskich twórców prawa s¹dowego (sêdziów). Po raz pierwszy wspominaj¹ o tym
najstarsze protoko³y z 1599 roku przykre pytanie
kogo, dalsze przypadki odnajdujemy tylko w protoko³ach z lat 1679 i 1688; w tym ostatnim postêpowaniu w sprawie morderstwa dziecka ju¿ ³agodnie
pytano kogo, tzn. zadowolono siê tylko grob¹ zastosowania tortur poprzez wy³o¿enie na widok narzêdzi przeznaczonych do tego celu.
Zaskakuj¹cym jest, ¿e w 1662 roku pozwolono na u¿ycie prastarego postêpowania na uzyskanie dowodu, tzw. Gottesurteils (S¹du Bo¿ego),
które ju¿ wówczas powszechnie nie by³o stosowane
i sta³o siê to w³anie jeden raz, mo¿e po to, by usun¹æ wszystkie w¹tpliwoci co do niewinnoci pods¹dnego i pod t¹ pozornie legaln¹ form¹ oczyciæ go
przed ludmi z podejrzeñ. Pozwolenie takie wyda³
sêdzia panuj¹cego. W przytoczonym wy¿ej przypadku zosta³o zainscenizowane tzw. Prawo ³o¿a mierci. Mianowicie: gospodyni, która by³a podejrzana o
podanie Hannsowi Wölitz z Dörnhau trucizny w piwie, musia³a na pier przyniesionego pod wolne niebo trupa praw¹ rêkê po³o¿yæ i powiedzieæ  Hanns
Wölitz. Nie jestem ja winna twojej mierci ani nie
by³am jej przyczyn¹, chcê aby Bóg da³ znak jeli jest
inaczej, a poniewa¿ ¿aden znak nie zosta³ dany,
tak musia³a gospodyni tylko z krewnymi zmar³ego
siê pojednaæ i zosta³a uwolniona od jakiejkolwiek
kary.
Do tego s¹dowego oczyszczenia z winy, w
drugie po³owie 17 stulecia dopuszczono t¹ jedn¹ osobê i na jego mocy uniewinniono. Widaæ jednak z
tego, ¿e odnonie wymierzonych kar przewa¿a tu w
podstawowym uporz¹dkowaniu prawa w stosunku
do ustaw krajowych oczywista ³agodnoæ. Przys³u-

skazany w oparciu o wroc³awski Schöppenstuhles
na mieræ przez powieszenie, któr¹ to karê sprawuj¹cy podstawow¹ w³adzê s¹downicz¹ zamieni³ na
mniej haniebn¹ przez ciêcie mieczem. Stan¹³ do
egzekucji przed wiebodzickim katem, który a¿ trzy
razy wymierza³ ciosy mieczem, poniewa¿ pierwszy
cios poprowadzi³ zbyt wysoko.
Kolejna egzekucja wykonana w lutym 1712
roku na mocy wyroku wydanego w oparciu o uzasadnienie Praskiej Izby Apelacyjnej. Skazanym by³
poddany z Reussendorfer, który trzykrotnie okrad³
swego majstra z pieniêdzy. Izba apelacyjna skaza³a
go na mieræ przez powieszenie, nieodwo³alnie, poniewa¿ ciê¿kie i powtarzaj¹ce siê kradzie¿e zalicza³y siê do tych zbrodni, których ¿aden akt ³aski nie
pozwala³ usprawiedliwiaæ i ³agodziæ. Sprawuj¹cy
w³adzê podstawow¹, na probê rodziny skazañca o
jego u³askawienie z³agodzi³ wyrok tylko w ten sposób, ¿e zezwoli³ ju¿ po jednodniowym wiszeniu zdjêcie i pogrzebanie trupa obok szubienicy.
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Wyj¹tkowo staszna by³a egzekucja z 1713
roku. Na mocy wyroku Praskiej Izby skazanego za
rabunek, gwa³t i zdradê ma³¿eñsk¹ ci¹gniêto z miejsca skazania do miejsca stracenia, gdzie ³amano go
ko³em, po czym przywi¹zano do ko³a i podci¹gniêto
do góry.
Ostatnim straceniem wg ksi¹g protokolarnych
by³a egzekucja z 1721 roku, a straceñcem by³ kat
miejski z Boguszowa. Wyrok wydano wed³ug sentencji Praskiej Izby, za przestêpstwo polegaj¹ce na
rozsypaniu na pastwisku arszenniku i wytrucie tym
sposobem byd³a.
W pozosta³ych przypadkach, w tym jednego
obcego (nie poddanego) w których s¹d skaza³ na karê
mierci lub inn¹ karê cielesn¹, og³asza³ sprawuj¹cy
podstawow¹ w³adzê s¹downicz¹ ³askê w ten sposób,
¿e zamienia³ karê na grzywnê lub wydalenie z pañskiego obszaru albo z Fürstenhümern substituirte.

Widokówki przedstawiaj¹ce nieistniej¹ce zabudowania przed
zamkiem Ksi¹¿, udostêpni³ Pan Wojciech Orzel.

Notatki z Ksiêgi zgonów
Ksiêgê zgonów dla
roku kalendarzowego 1945
zaprzestano prowadziæ w dniu
8 maja 1945 roku po zajêciu
wiebodzic przez wojska rosyjskie. Urz¹d Stanu Cywilnego by³ od 8 maja a¿ do 20
maja 1945 roku nieczynny.
Nale¿a³o jednak rejestrowaæ
zgony i dlatego za³o¿ono drugi tom ksiêgi zgonów,
w którym odnotowano 83 przypadki mierci.
Z chwil¹, kiedy 4 sierpnia 1945 roku w ratuszu rozpoczê³y dzia³alnoæ s³u¿by miejskie, odnaleziono w³aciw¹ ksiêgê zgonów i ten drugi tom teraz
zosta³ z ni¹ po³¹czony, a zarejestrowane w nim 83
zgony otrzyma³y kolejne, bie¿¹ce numery od 107 do
189.
Ustalenie przyczyny mierci zgodnie z ustawowymi przepisami z powodów wy¿ej opisanych i
wskutek zdarzeñ wojennych nie zawsze by³o mo¿liwe.
wiebodzice na l¹sku, 20 sierpnia 1945 roku.
W wojennym, 1945 roku w ksiêdze zgonów
odnotowano 276 przypadków mierci, z tego 77
zmar³ych osób pochodzi³o spoza wiebodzic.
W tym czasie w innych miejscowociach
zmar³o 62 wiebodziczan, którzy zostali pochowani
w naszym miecie.
Ogólna liczba istotnie zmar³ych mieszkañców wiebodzic wynosi³a 261 osób.
Z ogólnej liczby zgonów w wiebodzicach (276),
wskutek nienaturalnych przyczyn zmar³o 137 osób,

w tym:
- morderstwo  11
- samobójstwo  35
- wypadek 11
- tyfus  73
- zwi¹zane z wojn¹  7
Tak, ¿e naturaln¹ mierci¹
zmar³o tylko 139 mieszkañców wiebodzic, przy czym nale¿y uwzglêdniæ jeszcze fakt, ¿e w ci¹gu ca³ego roku zaledwie po³owa
mieszkañców z powodu ewakuacji przebywa³a na
miejscu.
Odciski pieczêci pochodz¹ z ksi¹g USC
(w kolejnoci: styczeñ 1945 r., grudzieñ 1900 r.)

wiebodzickie zegary
Cd. ze strony 1

Obergfell.
Gustav Becker by³ s³ynnym na ca³y wiat
producentem zegarków i zegarów z Freiburga na
l¹sku.
Zegary te by³y montowane:
Na wszystkich U-botach typu UC, które
oddano do u¿ytku od wiosny 1915 roku. UC-76 by³
minowcem przybrze¿nym. By³o zbudowanych
ponad 100 takich okrêtów, w ma³ych seriach typu I i
II. Typ UC-II mia³ udoskonalon¹ ¿eglownoæ i by³
budowany w stoczni Vulcan w Szczecinie, mia³
wypornoæ 410/493 ton. Wyposa¿ony by³ w trzy
wyrzutnie torped i 6 wyrzutni min.
U-boot UC- 76 zbudowano 25 listopada 1916
roku i w dniu 17 grudnia przekazano marynarce. W
dniu 10 maja 1917 roku zaton¹³ wysadzaj¹c siê na
w³asnej minie blisko Helgolandu. Z dna podniós³ go
statek ratowniczy Oberelbe i po zawieszeniu broni
zosta³ w 1918 roku przyholowany do Karlskrone w
Szwecji. 1 grudnia 1918 roku, jako zdobycz wojenna
zosta³ przetransportowany do Anglii i w latach 191920 w stoczni Briton Ferry w Swansea rozebrany.
Tekst i zdjêcie pochodz¹ z niemieckiej strony internetowej t³umaczenie w³asne

Szko³a Podstawowa Nr3 w 1935 roku
jako Adolf Hitler Schule
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Wa³brzyskie Przedsiêbiorstwo Budownictwa
Uprzemys³owionego oraz Wroc³awskie Przedsiêbiorstwo Robót In¿ynieryjnych przyst¹pi³y do niwelacji
i uzbrajania terenów pod nowe Osiedle Piastów w
wiebodzicach. Ruszy³y wiêc roboty przy przygotowaniu drugiego, du¿ego placu budowy w tym miecie. W ich prowadzeniu pomo¿e Miejskie Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej w wiebodzicach,
które zainstaluje kolektor sanitarny i na wodê deszczow¹.
Budowê pierwszych domów mieszkalnych
rozpocznie siê w przysz³ym roku.
Pomnik na 30-lecie Wojska Polskiego - (Gazeta
Robotnicza z dnia 8 czerwca)
Z inicjatywy Zwi¹zku Bojowników o Wolnoæ i Demokracjê w wiebodzicach wzniesiony
zostanie tu pomnik z okazji zbli¿aj¹cej siê 30 rocznicy utworzenia Ludowego Wojska Polskiego. Powo³ano ju¿ spo³eczny komitet budowy pomnika, którego prac¹ kieruje sekretarz Prezydium MRN Kazimiera
Darska-Staszak.
Pomnik, który gotowy bêdzie przed padziernikow¹ rocznic¹, wzniesiony zostanie g³ównie ze
rodków spo³ecznych.
Zemsta nieboszczyków - (Gazeta Robotnicza z
dnia 2 lipca)
W marcu br. Henryk Arczyñski i Maciej Ruszczyñski ze wiebodzic zakradli siê noc¹ na miejscowy cmentarz z zamiarem wydobycia skarbów ze
starego grobowca. Wyprawa okaza³a siê jednak fatalna w skutkach dla Arczyñskiego. Nie potrafi³ o
w³asnych si³ach wydostaæ siê przy pomocy sznura z
g³êbokiego grobowca. Od swojego towarzysza barbarzyñskiej wyprawy nie móg³ oczekiwaæ pomocy,
gdy¿ ten uciek³ z miejsca przestêpstwa. Arczyñski
czuj¹c, ¿e zginie z ch³odu i wyczerpania zacz¹³, po
up³ywie kilkunastu godzin, kuæ toporem otwór w
cianie. Przebi³ siê na drugi dzieñ rano. Dziura by³a
jednak za w¹ska, ¿eby móg³ siê przez ni¹ wydostaæ
na zewn¹trz. Zacz¹³ g³ono wzywaæ pomocy. Przebywaj¹cy na cemntarzu ludzie przestraszyli siê i uciekli. Dopiero jaka odwa¿na kobiecina powiadomi³a
o wypadku Komisariat MO, a ta jednostkê stra¿y po¿arnej. Arczyñskiego wydobyto przez otwór w dachu kaplicy  grobowca.
Niedawno Arczyñski i Ruszczyñski zasiedli
na ³awie oskar¿onych. W toku rozprawy jeden z
wandali uporczywie powtarza³, ¿e sta³o siê to wszystko w wyniku zak³adu towarzyskiego, i¿ zejdzie do
grobowca i przenocuje. S¹d nie da³ wiary wyjanieniom, poniewa¿ MO znalaz³o w grobowcu ³om i siekierê, a ponadto otwarte trumny. Oskar¿onych skazano na kary po 2,5 roku pozbawienia wolnoci.
Obroñcy zapowiedzieli rewizjê wyroku.
Koniec zabudowy Osiedla Przodowników Pracy. (Gazeta Robotnicza z dnia 24 padziernika)

Wycinki
ze starych gazet
Cyryla ratajskiego
Rok 1973 cd
Jak ciê widz¹  Wstydu nie macie? - (Gazeta Robotnicza z dnia 6 marca)
Ulica £¹czna w wiebodzicach zawdziêcza
swoj¹ nazwê nie jakiej tam ³¹ce, a temu, ¿e ³¹czy
ulicê Strzegomsk¹ z ulic¹ Jeleniogórsk¹ w linii prostej. Jest to obwodnica, która ma spe³niaæ wa¿n¹ rolê
arterii komunikacyjnej. Ma, ale jej nie spe³nia. Powodem tego jest zniszczenie bitumicznej niegdy
nawierzchni. Kierowcy samochodów omijaj¹ tê ulicê z daleka. Nikt nie ryzykuje po³amania resorów.
A¿ wierzyæ siê nie chce, ¿e przez tyle lat s³u¿ba drogowa nie potrafi³a ul. £¹cznej przywróciæ jej dawnej
wietnoci.
Smako³yki z Wroc³awianki - (Gazeta Robotnicza
z dnia 8 marca)
Spó³dzielnia Pracy Przemys³u Spo¿ywczego
Wroc³awianka  Zak³ad Cukierniczy w wiebodzicach (ul. Wa³brzyska 7  przyp. w³asny) produkuje
galanteriê czekoladow¹. Du¿ym powodzeniem ciesz¹ siê na rynku m.in. takie wyroby jak: batony
mleczne i owocowe, pierniki oblewane polew¹ kakow¹, galaretka, ptasie mleczko. Plan na 1973 przewiduje wyprodukowanie smako³yków za 17,1 mln.
z³.
Czytelników zainteresuje zapewne wiadomoæ, ¿e wspomniany zak³ad produkowa³ w 1967 r.
przy tym samym stanie zatrudnienia, wyroby wartoci oko³o 7 mln. z³. Wzrost produkcji o 10 mln. z³ na
przstrzeni 6 lat nast¹pi³ w wyniku dokonania ma³ej
modernizacji urz¹dzeñ i w³aciwej organizacji pracy. Rok 1973 to dalszy wzrost wydajnoci pracy o
14 procent, zwiêkszenie produkcji i wzbogacenie jej
o nowe dwa asortymenty.
Czerwonym autobusem do s¹siadów - (Gazeta Robotnicza z dnia 15 kwietnia)
Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne w
Wa³brzychu, w porozumieniu z Prezydium MRN w
wiebodzicach, uruchomi³o regularn¹ komunikacjê
autobusow¹ (linia nr 31) na trasie: Wa³brzych  Piaskowa Góra  wiebodzice  Rynek i z powrotem.
Wozy kursuj¹ co 20 minut, przystaj¹c w Ksi¹¿u.
Nowe po³¹czenie ogromnie u³atwia mieszkañcom
Wa³brzycha dojazd do pracy w zak³adach przemys³owych wiebodzic, a wiebodziczanom umo¿liwia
poczynienie zakupów i obejrzenie imprez w Wa³brzychu.
Ruszy³y prace na Osiedlu Piastów - (Gazeta Robotnicza z dnia 25 maja)
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We wrzeniu bie¿¹cego roku Powiatowa
Spó³dzielnia Mieszkaniowa Wiosna w wiebodzicach zasiedli³a kolejny, du¿y, 5-klatkowy blok mieszkalny na Osiedlu Przodowników Pracy, wybudowany przez Wa³brzyskie Przedsiêbiorstwo Budownictwa Uprzemys³owionego, który dysponuje 90 mieszkaniami.
Wkrótce przekazany zostanie tu kolejny, podobny blok, wznoszony w ramach tzw. Budownictwa wi¹zanego. WPBU wykona³o stany surowe dodatkowo poza swoimi planami. Obecnie ekipy Zak³adów Metalowych Predom-Premet, Zak³adów
Aparatury Elektrycznej Mera-Refa i Fabryki Urz¹dzeñ Klimatyzacyjno  Wentylacyjnych Klimawent
wykonuj¹ roboty wykoñczeniowe. Budynek powinien byæ gotowy jeszcze w bie¿¹cym roku. Bêdzie
to oznacza³o zakoñczenie budowy Osiedla Przodowników Pracy.
Nastêpny plac budowy w wiebodzicach to
Osiedle Piastów.

cie Hochbergów. Nie wiadomo, kim by³ za ¿ycia
ani kiedy zamieszka³ w Ksi¹¿u.
Bujnej rolinnoci w jarze i ustawionych w
parku rzeb pilnowa³ nocami Czarny Pies. Nie czyni³ ludziom ¿adnej krzywdy, nawet wówczas, gdy
pewnej nocy kto rozbi³ w parku zamkowym dzie³o
sztuki. Na znak protestu przeciwko ludzkiemu wandalizmowi, pobieg³ na Ska³ê Olbrzyma i rzuci³ siê z
niej w przepaæ. Jego zjawa jest czasami widywana
w parku zamkowym przez nocnych wêdrowców do
dzi.
Ska³a olbrzyma.
W jarze Pe³cznicy nad którym stoi dzi wielki Ksi¹¿, mieszka³ sobie olbrzym. Kiedy podnosi³ siê
z ziemi, drzewa wygl¹da³y przy nim jak trawka. Jego
ka¿dy krok wprawia³ ziemiê w wibracje. Jak jad³, to
od razu ca³e stado owiec, gdy pi³, to od razu pó³ jeziora. Wszyscy wokó³ bali siê olbrzyma, wiedzieli
jednak, ¿e tak dalej byæ nie mo¿e. Ca³a okolica zaczê³a przez niego przymieraæ g³odem. Ale kto by
odmówi³ olbryzmowi? Mieszkañcy wiebodzic wymylili wiêc, ¿e o pomoc poprosz¹ Boles³awa Wysokiego, wnuka Krzywoustego. Zaniepokojony ksi¹¿ê
natychmiast przyst¹pi³ do pracy. Kaza³ wznieæ na
skale w zakolu Pe³cznicy stra¿nicê z potê¿n¹ wie¿¹ i
obsadziæ tam dru¿ynê najdzielniejszych wojów. Robotnicy uwijali siê jak w ukropie. Z dnia na dzieñ
rós³ zamek, którego mieszkañcy mieli chroniæ poddanych ksiêcia przed ¿ar³ocznym wielkoludem. A
olbrzym patrzy³ na wszystko ze spokojem. Ze swoim wygl¹dem móg³ mieæ zupe³nie filozoficzne podejcie do ca³ej sytuacji. Wygrzewa³ siê wiêc w s³oñcu, przechadza³ po lasach, tu podjad³ tuzin krów, tu
setkê kurczaków. Ani siê obejrza³, gdy na skale stanê³a potê¿na stra¿nica. Wtedy przysz³o mu do g³owy, ¿e ten wielki, drewniany olbrzym mo¿e mu zaszkodziæ.
Myla³ ca³¹ noc. Nad ranem, przed wschodem s³oñca, wyrwa³ z góry wielki g³az, zamierzy³ siê

Miejscowe legendy,
banie i podania.
Skarb w Pe³cznicy.
Ksi¹¿ uchodzi³ niegdy za prawdziwie ksi¹¿êc¹ rezydencjê. Osadzony na skalnym wzgórzu,
zwany by³ kluczem do bram l¹ska. Mia³ wielu
w³acicieli, nie zawsze ciesz¹cych siê dobr¹ opini¹,
poniewa¿ w³aciciele Ksi¹¿a dorabiali czêsto zbójowaniem. Nie pomaga³y biskupie kl¹twy ani ekspedycje karne. Ale nosi³ wilka razy kilka... i okradli
wilka.
Z³odzieje niepostrze¿enie weszli do zamku
nikomu nieznan¹ tajemnicz¹ cie¿k¹, za³adowali z³oto oraz klejnoty do worów i szybko opucili niebezpieczny teren. Wracaj¹c, musieli przechodziæ obok
m³yna nad strumieniem. Kiedy przekraczali bród,
pêk³y stawid³a reguluj¹ce poziom wody. Z³odziei
porwa³ silny nurt. Utonêli razem z ³upem. Podobno
nigdy nie zosta³ odnaleziony i wci¹¿ spoczywa na
dnie Pe³cznicy.
Odnaleæ te skarby nie jest trudno, trzeba tylko odszukaæ z³odziejsk¹ cie¿kê i wiedzieæ, ¿e z³oto
jest ukryte na dnie potoku w postaci ziaren piasku.
Myliwy z parku i Czarny Pies
Od najdawniejszych czasów, gdy zbli¿a siê
pe³nia ksiê¿yca, w zamkowym parku lub nad brzegami Pe³cznicy pojawia siê wysoki, brodaty mê¿czyzna w zielonym stroju, graj¹cy cicho na rogu. Czasem prowadzi na smyczy parê olbrzymich psów. To
s³ynny Myliwy z Ksi¹¿a.
Widywa³a go czêsto zamkowa s³u¿ba i go-

i ju¿ chcia³ rzuciæ nim w gród, gdy poczu³, ¿e traci
si³ê w rêkach. G³az obsun¹³ siê na niego, a on sam
run¹³ w 30 metrow¹ przepaæ. Jak wielki musia³ byæ
to g³az, widaæ dok³adnie jeszcze dziasiaj. Przypatrz-
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Obser watorium Geofizyczne
w Ksi¹¿u

Opracowano na podstawie tekstu i zdjêæ ze strony internetowej.

Obserwatorium w Ksi¹¿u istnieje od 1970
roku. Aparatura pomiarowa jest zainstalowana w specjalnych obudowach na betonowej pod³odze tunelu
nieukoñczonego systemu podziemi z czasów II Wojny wiatowej, 42 metry poni¿ej poziomu gruntu, w
dolnokarboñskich szarog³azach. Lokalizacja ta oferuje znakomite warunki geologiczne dla rejestracji
sejsmicznej, choæ przeszkadzaj¹ zak³ócenia przemys³owe z pobliskich miast. Stacja rejestruje wstrz¹sy
górnicze z Lubiñskiego Zag³êbia Miedziowego i Górnol¹skiego Zag³êbia Wêglowego oraz wybuchy z
dolnol¹skich kamienio³omów. Korzysta z sejsmografów: STS-2 i BB-13 szerokopasmowych  dzia³aj¹cych od 13 marca 1997
roku oraz GS-13 krótkookresowego (w³¹czaj¹cego siê po detekcji)  dzia³aj¹cego od 1992 roku.
Dane s¹ opracowywane
na miejscu i raportowane
do centrów sejsmologicznych. Ci¹g³e dane szerokopasmowe s¹ zapisywane na tamy i wysy³ane
poczt¹ do Warszawy i Pragi czeskiej, gdzie udostêpniane s¹ do dalszej
analizy. Zapisy krótkookresowe s¹ trzymane na stacji i kopiowane na CD-ROM w rocznych cyklach.
Obserwatorium prowadzi tak¿e ci¹g³y zapis analogowy na papierze (szerokopasmowy i krótkookresowy) Zapis ten przechowywany jest na miejscu. W
obserwatorium pracuj¹ trzy osoby.

cie siê mu z zamkowych tarasów. Dzi nosi nazwê
Ska³y Olbrzyma. Nie rosn¹ tu ¿adne krzewy, bo wed³ug legendy czubek ska³y to ³ysina wielkoluda, który
po mierci stopi³ siê z kamieniem w jedno.
Dolny l¹sk jakiego nie znacie  czêæ 1  Joanna Lamparska  Asia Press Wroc³aw 2002

Wodnica Liszka.
Ko³o zamku Cisy znajdowa³ siê niegdy piêkny staw. Mieszka³a nad nim przepiêkna dziewczyna
o imieniu Liszka. Mia³a d³ugie, jasnorude loki ogromne zielone oczy i alabastrow¹ skórê. Podkochiwali
siê w niej wszyscy m³odzieñcy w okolicy. Dziewczyna jednak w ogóle nie myla³a o ma³¿eñstwie.
Chodzi³a sama po lesie, ukrywa³a siê w ma³ej chatce
i tak naprawdê nikt nie wiedzia³, co ca³ymi dniami
robi³a. Nikt po prostu nie domyla³ siê, ¿e dziewczyna jest duchem, wodnic¹. Zdarzy³o siê jednak, ¿e
pewnego dnia w okolice stawu przyby³ niezwykle
przystojny rycerz. Od pierwszego wejrzenia zakocha³ siê w pannie, a i jej serce mocnej zabi³o na jego
widok. Postanowili zamieszkaæ razem. I byliby szczêliwi do koñca swych dni, gdyby nie pewna proba.
Liszka poprosi³a ukochanego, aby nigdy nie przygl¹da³ siê jej k¹pieli. Wiedzia³a bowiem, ¿e kto podgl¹da k¹pi¹ce siê wodnice, jest przeklêty na wieki.
M³odzieniec nic jednak nie zrobi³ z jej proby. Pewnego razu, gdy wodnica posz³a siê k¹paæ, zaczai³ siê
w pobliskich zarolach. I to by³ koniec. Dziewczyna
przeklê³a go na wieki i odesz³a. Od tej pory ko³o zamku b³¹kaj¹ siê dwa duchy, piêknej Liszki i wcibskiego rycerza.
Dolny l¹sk jakiego nie znacie  czêæ 1  Joanna Lamparska  Asia Press Wroc³aw 2002

wiebodzice - Dzieje Miasta - Adam Rubnikowicz
Korekta: Robert Sysa. Stale wspó³pracuj¹: Boles³aw Kwiatkowski, Edward Ha³da, Daniel Wojtucki, Wojciech Orzel, Ró¿a Stolarczyk.
Podziêkowania dla wszystkich, którzy udostêpnili swoje zbiory oraz dla MBP w wiebodzicach.
Kontakt e-mail: adamr@pnet.pl Tel. (kom) 0-602-380-483 Przedruk mo¿liwy po podaniu ród³a
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