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Nauczyciel Barth z Pe³cznicy przekaza³ Krajowemu Urzêdowi Ochrony Zabytków Prehistorycznych we
Wroc³awiu krzemienny topór, który zosta³ znaleziony na
tzw. polu zak³adowym po³o¿onym na pó³nocny wschód
od wiebodzic, przez ucznia Helmuta Hädera. Topór mia³
d³ugoæ 8 cm i szeokoæ 4 cm. Zosta³ znaleziony na
wysokoci 300 m n.p.m. W chwili pisania notatki* Urz¹d
we Wroc³awiu jeszcze nie uj¹³ znaleziska w inwentarzu.
Czy sta³o siê to póniej - nie wiadomo.

Nauczyciel Barth poredniczy³ równie¿ w przekazaniu Krajowemu Urzêdowi Ochrony Zabytków Prehistorycznych we Wroc³awiu
krzemiennego topora, który
znalaz³ uczeñ Rudi Gamper w
okolicy cegielni, le¿¹cej na
po³udnie od szosy do Dobromierza. Topór mia³ d³ugoæ 9
cm, szerokoæ 4,3 cm i gróboæ 2,2 cm. Zosta³ znaleziony na wysokoci 300 m n.p.m.
* T³umaczenie tekstu pochodzi z
luniej kartki z ksi¹¿ki w jêzyku
niemieckim - rok, wydawca i
tytu³ nieznane.
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Fragment Chronik der Stadt Freiburg in Schl.
1220 - 1937r.
T³umaczenie w³asne.

Lata 1794 - 1800

1794
W tym roku w Dolnym Mokrzeszowie wybudowano
nowy budynek szkolny.
14 lipca w poniedzia³ek oko³o 11 godziny przed po³udniem, uderzy³ piorun w stajniê zajazdu Scholzen Hübner
w Pe³cznicy, która spali³a siê wraz z rogacizn¹. Po¿ar
strawi³ równie¿ posiad³oæ ch³opa Melzera. 31 lipca spali³a siê kunia w Ksi¹¿u. Tak¿e 3 sierpnia przed po³udniem wybuch³ po¿ar u ch³opa Püschel w Dolnych Cierniach. W po¿arze zginê³a stara matka pogorzelca. Po¿ar
strawi³ równie¿ 2 maj¹tki gospodarskie i 3 inne ma³e
posiad³oci.
W tym miesi¹cu pó³ korca ziarna kosztowa³o 1 Rth i 18
Sgr, a 1 funt wiec 4 Sgr, 2 krajcary.
1795
W tym roku wiêto pokoju by³o obchodzone z okazji
podpisania pokoju w Bazylei.
Noc¹ z 16 na 17 lipca panowa³o tak wielkie zimno, ¿e w
górach nawet woda zamarza³a, jednak tego lata ¿niwa
by³y tak obfite, ¿e z kopy zbo¿a mo¿na by³o wym³óciæ 4
i pó³ korca ziarna.
26 listopada tutejszy folusznik Johann George Wendler
uleg³ nieszczêliwemu wypadkowi. Bêd¹cy w ruchu folusz zgniót³ mu niespodziewanie klatkê piersiow¹, po
czym nast¹pi³a szybka mieræ. Wendler mia³ 43 lata.
W tym roku posadê nauczyciela w Pe³cznicy obj¹³ syn
zmar³ego rok wczeniej nauczyciela Freya, Christian
Gottfrried.
1796
W styczniu by³o tak ciep³o, ¿e wierzby i wiosenne kwiaty zakwit³y. Wiosna jednak by³a wtedy zimna i niesta³a.
19 lutego umar³ ewangelicki kantor Johann Gottlob
Schark maj¹cy opiniê dobrego nauczyciela.Nastêpc¹ jego
zosta³ Carl Gottfried Jentsch, dotychczasowy nauczyciel

szkolny w Dittersbach ko³o Wa³brzycha. By³ on synem
nauczyciela szkolnego Jentscha który z Pe³cznicy w roku
1749 odszed³ do Unis³awia na posadê kantora. W lipcu
przyst¹pi³ do swego urzêdowania w wiebopdzicach.
Kolegium kocielne w roku tym sk³ada³o siê z nastêpuj¹cych osób: burmistrz Kretschmer, senator Wittwer, wójt
miasta Längner, mydlarz Rösler, kupiec Conrad, ober¿ysta Buchwald, kowal obrêczy Kitschmann.
3 wrzenia wonica wêgla Tast w wiebodzicach ¿ycie
straci³.
1797
21 maja uderzy³ piorun w posiad³oæ Gottfrieda Scholza
z Cierni, wywo³uj¹c po¿ar który j¹ strawi³.
5 czerca w poniedzia³ek Zielonowi¹tkowy, o 4 godzinie po po³udniu, sp³onê³a od uderzenia pioruna stodo³a
ch³opa Sternera w Dolnym Mokrzeszowie.
19 sierpnia po po³udniu, od godziny 5 do 7 z po³udniowego zachodu przysz³a jedna z najstraszniejszych burz
w naszej okolicy. Wyró¿nia³a siê ona szczególnie gwa³-

1799
24 kwietnia o godzinie 12 w po³udnie wraca³ z kocio³a
do domu po ceremonii lubnej, organista Volkmann.
Wchodz¹c po schodach dozna³ wylewu krwi i w krótkim czasie umar³. Jego miejsce zaj¹³ adjuvanten z Domanic Gottlob August Matern urodzony w Ernsdorf lub
Kalthaus 19 grudnia 1773 roku. Obj¹³ on swój urz¹d 1
stycznia 1800 roku. W tym dniu przyst¹pi³ tak¿e do pracy jako kalikant sukiennik Uber, który obj¹³ to stanowisko po zmar³ym w 1799 roku Elterze.
11 grudnia odczuwany by³ tu wstrz¹s sejsmiczny.
wiebodzice w dziewiêtnastym stuleciu.
Po pierwszej fali rewolucji francuskiej, w roku
1792 Prusacy posy³ali na pomoc nieszczêsnemu królowi Ludwikowi, swoje wojska pod wodz¹ ksiêcia von
Braunschweig  Oels, które jednak ze wzglêdu na nieprzychylnoæ rozwcieczonych mas ludzi, nêkani zaraz¹,
niesprzyjaj¹c¹ pogod¹ i szeregiem innych nieszczêliwych okolicznoci, nie zrealizowa³y ustalonego planu
pomocy Francji. Zawarty pokój w Bazylei przypad³ w
bardzo interesuj¹cym okresie, kszta³tuj¹cym obraz dzisiejszego dziewiêtnastego stulecia. Dla Prus, l¹ska a
tak¿e naszych wiebodzic mia³ przynieæ on kilkuletni
spokój, odpoczynek w szalonym pêdzie, brak twardych
i brutalnych dowiadczeñ, daæ sposobnoæ do nauki patriotyzmu, postêpu w ka¿dej kategorii ¿ycia, i w ogóle
poprzez doznane cierpienia i nieszczêcia wznieæ moralnoæ nie tylko pojedynczych ludzi ale i ca³ych spo³eczeñstw na wy¿sze poziomy. Obecny zapis naszej kroniki bêdzie dotyczy³ naszych spraw lokalnych, bo tablice bohaterów w kociele nie wyjawi¹ ca³ej prawdy o tym
co tu siê dzia³o.
*
Rozpoczniemy teraz opisywanie historii wiebodzic takiej, jaka przypad³a nam w udziale na pocz¹tku naszego stulecia.

towna wichur¹, bardzo szbko lec¹cymi chmurami i mnóstwem szybko po sobie nastêpuj¹cych b³yskawic. Chmury sz³y przy tym tak nisko i gêsto, ¿e dzieñ pónemu
wieczorowi siê równa³. Dziwnym trafem, ta burza w naszej okolicy ¿adnej szkody nie wyrz¹dzi³a.
16 listopada o wpó³ do 10 rano umar³ w Berlinie J.W.
Fryderyk Wilhelm II król Prus. Jeszcze tego samego dnia
nastêpca tronu Fryderyk Wilhelm III odebra³ ho³d jako
król. 17 grudnia dla uczczenia wiêtej pamiêci króla
odby³ siê dzieñ zaduszny.
20 grudnia miertelnemu wypadkowi uleg³ pasierb
mieszczanina i ober¿ysty Thomasa, w³aciciela ober¿y
Pod Z³otym Krzy¿em (teraz Pod Z³otym S³oñcem)
Pasierb nazywa³ siê Johann Christoph Carl Weigelt i zosta³ przejechany na górach wiebodzickich wozem, którym on wêgiel sprowadza³.
1798
21 stycznia w kociele katolickim zosta³o wyg³oszone
kazanie upamiêtniaj¹ce zmar³ego w listopadzie króla Fryderyka Wielkiego II. Wyg³osi³ je wikariusz Anton Heinisch.
27 sierpnia rzeka Pe³cznica tak wezbra³a, ¿e wszystkie
mosty drewniane i k³adki w Pe³cznicy i Cierniach zosta³y zniszczone.

1 stycznia Gottlob August Matern rodem z Kalthaus zosta³ mianowany na organistê. Tygodniowe czynnoci w
s³u¿bie bo¿ej i dochody z tym zwi¹zane musia³ dzieliæ z
kantorem. Dotychczas ca³oæ nale¿a³a siê organicie.
9 stycznia tutejszy mieszczanin, mistrz lusarski Opitz
w drodze powrotnej z Czech (dok¹d uda³ siê w interesach) przy silnym mrozie i nie¿nej zamieci, zamarz³ 80
kroków od Jauernicker Buschmühle. Le¿¹cego w g³êbokim niegu nieboszczyka odnaleziono dopiero 11 stycznia wieczorem.
7 sierpnia po naprawie, ponownie zamontowano kulê na
wie¿y katolickiego kocio³a w Szczawnie Zdroju.
Królewski turniej na starym zamku.
19 sierpnia Królewski Majestat, król Fryderyk Wilhelm
i królowa Luisa przeje¿d¿aj¹c przez Stary Zdrój (Altwasser) zwiedzili sp³awn¹ sztolniê i przybyli na zamek Ksi¹¿,
który zosta³ przygotowany na d³u¿szy ich pobyt.
Na czeæ królewskiej pary urz¹dzono uroczysty turniej
rycerski w którym l¹ska szlachta, przywo³uj¹c wspo-
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mnienia swoich przodków, wspó³czenie odegra³a redniowieczny turniej.
Hrabia Hanns Heinrich VI, na podstawie starych rysunków, ponosz¹c znaczne koszty odbudowa³ stary, warowny zamek po którym naprzeciwko zamku Fürstenstein
pozosta³y tylko resztki murów. Powsta³ zamek w stylu
gotyckim, który na zewn¹trz i wewn¹trz do z³udzenia
przypomina stary niemiecki zamek rycerski. Zamek ponownie zosta³ zamieszkany i tu w³anie, po stronie mostu, na lenej polanie wybudowano trybunê dla widzów
i tor na turniej rycerski.
19 sierpnia po po³udniu królewska para wyruszy³a z zamku Ksi¹¿, jad¹c dolin¹ Szczawnika, oko³o godziny 4 przyby³a na zamek rycerski.
Na wie¿y zamku powiewa³ sztandar von Hochbergów, a
stra¿e w zbrojach rycerskich wyjecha³y naprzeciwko królewskiej parze, zapraszaj¹c j¹ do zamku.
Oczekuj¹c widowiska, amfiteatr wype³niony by³ widzami reprezentuj¹cymi wszystkie stany. Ka¿de miejsce, z
którego mo¿na by³o zobaczyæ widowisko by³o równie¿
zajête przez widzów.
Ju¿ rano do zamku przybyli jedcy - uczestnicy turnieju: hrabia Hugh Bethusy z Wzieska jako pan chor¹gwi,
hrabia von Sandreczky z Bielawy jako pierwszy sêdzia,
von Callenberg z Eichberg jako drugi sêdzia, von Burghaus z Laasan jako trzeci sêdzia.
Pe³nomocnik Kirstein zosta³ sekretarzem a koniuszy
Köhler w otoczeniu giermków i stra¿y - heroldem.
Rycerze zostali podzieleni na cztery kadryle ró¿ni¹ce siê
barw¹ strojów:
1 kadryla
hrabia Heinrich Stollberg - Wernigerode,
Matius z Bertelsdorf,
hrabia Malzahn z Bresa i
baron Richthofen z Barzdorf.
2 kadryla
baron Richthofen z Rohlöhe,
Tschirsky z Domanze,
Trützschler Falkenstein z Frauenhain,
hrabia Noziz z Zobten ko³o Lwówka l¹skiego,
3 kadryla
Matiuz ze Starego Zdroju (Altwasser),
Röl z Reichen,
hrabia Malzahn z Leszna (Lissa),
Zedlitz z Teichenau.
4 kadryla
hrabia Cettritz z Czarnego Boru (Schwarzwaldau),
hrabia Matuschka z Urnsdorf,
Schulz z Mahlen,
Tempsky z Ocic (Ottendorf).
Do czêci zadañ przewidzianych w turnieju rycerze musieli u¿yæ lancy lub miecza. W tym celu na placu postawionych zosta³o szereg figur w rodku których herold w
otoczeniu trêbaczy i doboszy, obserwowa³ rycerzy.
Kiedy trêbacz od stra¿nicy zasygnalizowa³ przybycie
obcych, zosta³ odtr¹biony alarm. Skoro ju¿ Pañstwo za-

jêli swoje miejsce na balkonie aby obserwowaæ rewiê,
spuszczono most zwodzony i herold w towarzystwie trêbaczy wyjecha³ konno z zamku, by badaæ, kim ci obcy
byli. Po meldunku, pan chor¹gwi w towarzystwie gromady rycerzy przyby³ do zamku pod balkon. Po krótkiej
przemowie, wyg³oszonej jêzykiem starych rycerskich
czasów otrzyma³ zezwolenie, ¿e na dowód wielkiej radoci z obecnoci pary królewskiej, mog¹ rozpocz¹æ zabawê zbierania piercieni na lance.
Rozpoczê³a siê gra rycerska, wobec króla, królowej, ksiêcia Heinricha, licznego dworu i kilku tysiêcy zebranych.
Do przedstawienia tej gry rycerskiej u¿yto kostiumów z
czasów Karola V i Franciszka I.
Przed rzeczywistym rozpoczêciem turnieju, pan chor¹gwi, hrabia Hugh Bethusy, otoczony gromad¹ rycerstwa,
wyg³osi³ nastêpuj¹ce przemówienia:
Do króla i królowej.
Kiedy ta weso³a wiadomoæ przez l¹sk, zamki i okolice przebrzmia³a - ojciec i matka kraju przybêd¹ rzeczywicie do nas i chc¹ tu w zamku Vorstinburg bawiæ - z
radoci¹ wiwatowa³ ka¿dy mieszkaniec tego kraju - ka¿dy oczekiwa³ z utêsknieniem i niecierpliwie wysokiego
przybycia! Tak¿e do tych prastarych murów, rycerstwo
po d³ugiej nieobecnoci przyby³o, aby starym niemieckim obyczajem, w³adaj¹c dawno nieu¿ywanym mieczem
i lanc¹ ten dzieñ wiêtowaæ i Wasze przybycie do zamku
uwietniæ. Prosimy, aby zosta³o nam dane pozwolenie
rozpoczêcia gry, która wierna starej tradycji ksi¹¿êcej,
wyra¿a nasz¹ radoæ szczêliwego zdarzenia, jest dowodem naszej uleg³oci, a tak¿e zakoñczy d³ugi okres bezczynnego wypoczynku. Sk³adamy Wam nasze serca, które pe³ne mi³oci i nadziei ciep³o dla Was bij¹ i nas tu
zebra³y.
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kiem pary królewskiej w starej rycerskiej zbroi (dwa
zawieszone na ³añcuchach a dwa na wst¹¿kach) zosta³y
zawieszone ³askawie przez królow¹ na szyjach klêcz¹cych przed ni¹ rycerzy - zwyciêzców. Podczas tej ceremonii panowa³a przejmuj¹ca cisza.
Po skoñczonej dekoracji para królewska powróci³a do
zamku. Na zwodzonym mocie rycerze z lancami utworzyli szpaler. Królewska para przebywa³a w swoich apartamentach a¿ do wieczora. Ten uroczysty dzieñ mia³ siê
zakoñczyæ du¿ym balem maskowym, dlatego dostojni
gocie wyruszyli do zamku Ksi¹¿. Widzów na trasie by³a
ogromna rzesza, a ci¹g powozów zajmowa³ ponad milê,
i kiedy pierwszy powóz przyby³ ju¿ do Ksi¹¿a, ostatni
dopiero wyrusza³ ze Starego Zamku. Piêæ szeregów okien
zamkowych, dwie galerie wie¿y i ca³y plac zamkowy
by³y rzêsicie owietlone tak, ¿e ca³oæ stworzy³a zaskakuj¹ce wra¿enie.
W ostatnich dniach 1800 roku wiebodzice by³y tak przepe³nione goæmi, ¿e we wszystkich hotelach nie by³o
wolnych miejsc i wielu przyby³ych szuka³o miejsca na
kwaterach w prywatnych domach.
Wieczorem, po zakoñczonym turnieju rycerskim, ober¿ysta Grosspietsch ze Strzegomia wraca³ poprzez Ciernie do domu. W rodku wsi, wóz na którym jecha³ przewróci³ siê i nieszczênik wbi³ sobie poprzez oko do mózgu ustnik fajki, któr¹ pali³ w czasie podró¿y. Zosta³ natychmiast przeniesiony do zagrody ch³opa Höer, gdzie
po dwóch godzinach zmar³.
Od 14 do 19 sierpnia panowa³y nadzwyczajne upa³y.
Termometry wskazywa³y 31 stopni.
25 sierpnia w poniedzia³ek, o godzinie 10 przed po³udniem w hotelu Pod Z³otym Krzy¿em (teraz Pod Z³otym S³oñcem), przed widnick¹ Bram¹ (dom nr 235
po³o¿ony przy stawie miejskim), w stajni obok kuchni
wybuch³ po¿ar. Stajnia i budynek mieszkalny spali³y siê.
Ocala³a jedna izba, stajnia dla goci, stodo³a, byd³o i prawie wszystkie meble.
W tym roku tutejszy rektor Georg Sigismund Siegroth
otrzyma³ powo³anie na stanowisko pastora w Conradsdorf przy Heinau i 16 listopada wyg³osi³ swoje kazanie
po¿egnalne. Jego miejsce zaj¹³ Ernst Gottlieb Koppe
urodzony 9 kwietnia 1765 roku w Nevbschütz przy
Münsterbergschen (Ziêbice). Przyby³ do wiebodzic w
dniu 24 grudnia i w drugi dzieñ wi¹t Bo¿ego Narodzenia przed po³udniem wyg³osi³ kazanie inauguracyjne. W
nastêpnym roku superintendent Kunowsky wprowadzi³
go oficjalnie na urz¹d.
31 grudnia, o wpó³ do pi¹tej wieczorem, dla uczczenia
koñca osiemnastego stulecia na wie¿y kocielnej grano
na tr¹bach i bito w bêbny. Nastêpnie chór z towarzyszeniem puzonów odpiewa³ pieñ nr 884 Ju¿ znowu pieszy z nowego wroc³awskiego piewnika. Po czym nast¹pi³o wieczorne bicie w dzwony i strzelanie z ustawionego w fosie miejskiej modzierza. Wiele domów mieszczañskich by³o w ten wieczór iluminowanych.

Szlachetna królewska para! Czy jest to nam pozwolone?
Czy mo¿e siê gra rycerska zacz¹æ?
Jakie szczêcie dla zwyciêscy, kiedy nasza kochana matka
kraju jego uhonoruje i z jej r¹k podziêkê otrzyma.
Do rycerzy. (po otrzymaniu pozwolenia)
Dzielni rycerze! Otrzymalicie pozwolenie - nie d¹¿cie
do nagrody lecz do s³awy, której nie mo¿e pod t¹ chor¹gwi¹ nigdy brakowaæ.
Widaæ wasze radosne spojrzenia. Stawajcie wiêc szybko w szranki.
Do sêdziów.
Zacni sêdziowie. Bycie dobrze mogli wype³niæ wasz
urz¹d, kierujcie siê sumiennoci¹ i sprawiedliwoci¹.
B¹dcie pomni has³a naszego sztandaru. Nie b¹dcie zbyt
pob³a¿liwi, w przeciwnym razie staniecie siê niesprawiedliwi wobec wszystkich. B¹dcie zawsze surowo spra-

wiedliwi - oceniajcie nie wed³ug wzglêdów, lecz wed³ug
prawa i czynów.
Do ludu.
Zebrani widzowie! To co bêdziecie dzi ogl¹daæ, jest
wynikiem szczêliwych chwil jakie prze¿ywamy. Rozwa¿na, dostojna i spokojna gra rycerzy nie toczy siê o
zdobycie nagrody pieniê¿nej lecz o palmê pierwszeñstwa.
W wyra¿aniu swej radoci, nie zapominajcie o obecnoci Ich Wysokoci.
Nastêpnie oddzia³ rycerski pod dowództwem pana chor¹gwi zbli¿y³ siê pod balkon i zatkn¹³ tam sztandar królewski, daj¹c tym pocz¹tek turniejowi toczonemu wed³ug starego obyczaju i porz¹dku.
Najwy¿sza próba zrêcznoci rycerskiej polega³a na zbieraniu lanc¹ w pe³nym cwale, ró¿nych przedmiotów z
ustawionych pos¹gów, a to wieniec panny, piercieñ syreny czy g³owy murzyna.
Przepych i uroczysty nastrój, wspania³e chóry muzyków,
wiwat tysi¹ca widzów, romantyczne i dzikie otoczenie
starych stuletnich murów sk³ada³y siê na ca³oæ tego najbardziej z interesuj¹cych i rzadkich widowisk.
Po zakoñczonej grze zwyciêzcami turnieju zostali:
rycerz Czettritz ze Szwarzwalder, rycerz Malzahn z Lissner, rycerz Tschirsky z Domanzer, rycerz Temsky z Ottendorfer. Dwa medale z³ote i dwa srebrne z wizerun-
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Widokówki udostêpni³ Pan Wojciech Orzel.

Turystyczny szlak wiebodzic

powe dla bolkowych warowni. Jeszcze za czasów wdowy po Bolku II, Agnieszki, zamek przeszed³ w rêce prywatne (Nickela Bolcze, kasztelana ze Strzegomia). W
czasie wojen husyckich by³ czêciowo zniszczony. Po
wojnach odbudowany, znów zrujnowany zosta³ podczas
wojny 30-letniej. Potem nie podejmowano prób reanimacji warowni. Przez pewien czas stanowi³a ona gniazdo rycerzy-rabusiów, ale pod koniec XVIII w. by³a ju¿
tylko ruin¹. Wiêksze zainteresowanie zamkiem przyniós³
wiek XIX, kiedy dostrze¿ono dziki urok lasu i g³êbokiej
doliny Czy¿ynki. Podczas gdy pañstwo z Ksi¹¿a lub
pobliskich zdrojów spacerowali do budowli, by powz-

Dolina Czy¿ynki
Niewielki dop³yw Strzegomki miêdzy zamkiem
Cisy a Chwaliszowem w zachodniej czêci Ksi¹¿añskiego Parku Krajobrazowego malowniczo wcina siê w skaliste wzgórza Pogórza Wa³brzyskiego, tworz¹c piêkny
jar o szerokoci ok. 150 m i wysokoci kilkudziesiêciu
metrów, szczególnie w stronê Cieszowa, dok¹d nie prowadzi ¿aden szlak. Skalne grzebienie jaru zbudowane s¹
z ³upków i zlepieñców. W okolicznych lasach ³atwo spotkaæ muflony. Bli¿ej zamku Cisy, gdzie Czy¿ynka przyjmuje dop³ywy i nieco tyje, dolina rozszerza siê w szerok¹ terasê zalewow¹. Zbocza porastaj¹ ciekawe lasy
mieszane. Projektuje siê utworzenie rezerwatu przyrody
w jarach ko³o Cieszowa. Niestety, koryto potoku od czasu ostatnich powodzi jest tak zamiecone wszystkim, co
strumieñ zdo³a³ znieæ z wsi po³o¿onych w górnym biegu (Strugi i Lubomina), ¿e odbiera to przyjemnoæ buszowania po dzikich zboczach i lasach ponad potokiem
czy w rejonie zamku Cisy.

Ta malownicza ruina urzeka wkomponowaniem
umocnieñ w otoczone gêstymi lasami w¹skie urwiste
wzgórze (350 m) ponad nurtem bystrej rzeczki. Bliskoæ
wiebodzic i Wa³brzycha sprawia jednak, ¿e do Cisów
przychodz¹ rzesze turystów, pozostawiaj¹c po sobie stosy
mieci walaj¹cych siê wokó³. W takim otoczeniu ciê¿ko
wczuæ siê w tajemniczy czar zamczyska w lesie. Zamek
na zboczu doliny Czy¿ynki wybudowa³ Bolko I widnicki pod koniec XIII w. Jego nastêpcy kontynuowali
dzie³o, rozbudowuj¹c obiekt. Losy Cisów by³y doæ ty-

dychaæ i prze¿yæ gotyck¹ tajemniczoæ, okoliczni ch³opi przychodzili rozbieraæ j¹ na ³atwy budulec. Ratunek
Cisów zawdziêczaæ nale¿y wiat³emu wa³brzyszaninowi, Walterowi Brehmerowi, który w 1927 r. zabezpieczy³ i zrekonstruowa³ czêæ ruin. Zaopiekowano siê nimi
tak¿e po II wojnie wiatowej, kiedy ¿yczliwie patrzono
na piastowskie warownie - dowody rzeczowe polskiej
obecnoci na Dolnym l¹sku (nie mia³y tego szczêcia
magnackie pa³ace niemieckich rodów). Ruiny zabezpieczono i kilkakrotnie uprz¹tniêto. Ca³kiem niedawno odnowiono mostek prowadz¹cy ponad fos¹, przez wyd³u¿on¹ bramê do urokliwych resztek zamku z cylindryczn¹
wie¿¹ o murach o gruboci 3 m.
Ko³o Cisów spotykaj¹ siê: zielony Szlak Zamków Piastowskich (na zachód do Chwaliszowa i Dobromierza, a na wschód do Pe³cznicy - dzielnicy wiebodzic i do w¹wozu u stóp Ksi¹¿a), ¿ó³to-niebiesko-¿ó³ty
Szlak U³anów Legii Nadwilañskiej (na zachód j.w., a
na wschód do pobliskiej Strugi i Szczawna Zdroju) oraz
niebieski (przez Strugê na Trójgarb). Ze wiebodzic
wybiega szlak do Bystrzycy Górnej lasami Sudeckiego
Uskoku Brze¿nego ponad Mokrzeszowem, przez Witoszów Górny (znaki czerwone, czas przejcia 4 godz.)
£adny szlak (do niedawna znakowany by³ kolorem czarnym) przez zró¿nicowan¹, krawêdziow¹ czêæ pogórza,
a¿ do prze³omu Bystrzycy oddzielaj¹cego pogórze od
Gór Sowich.
Na zdjêciu krzy¿ pokutny znajduj¹cy siê w pobli¿u zamku zdj. Boles³aw Kwiatkowski.
Opracowanie na podstawie tekstu ze strony internetowej.
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8 lutego).
7 lutego przed S¹dem Wojewódzkim we Wroc³awiu na sesji wyjazdowej w wiebodzicach odby³a siê
rozprawa prowadzona w trybie doranym przeciwko 2
letniemu Eugeniuszowi Ku³yszowi oskar¿onemu o pobicie 8 stycznia przed kinem Wolnoæ w wiebodzicach 13 letniego ch³opca Tadeusza Ceremugi, w tym samym czasie zranienie no¿em w brzuch cz³onka ORMO
Henryka Stêpniewskiego i miertelne zranienie no¿em
w szyjê matki pobitego ch³opca Stanis³awy Ceremugi.
Wyrokiem S¹du Wojewódzkiego Eugeniusz
Ku³ysz skazany zosta³ na karê mierci.
Termolitka zamiast tradycyjnej ceg³y (Gazeta Robotnicza z dnia 4 lipca)
Najwiêksza w powiecie widnickim cegielnia w
wiebodzicach wyczerpa³a ju¿ swoje zasoby surowców
do produkcji ceg³y budowlanej. Poniewa¿ sprowadzanie gliny z innych terenów samochodami jest przedsiêwziêciem zbyt kosztownym, postanowiono przystosowaæ zak³ad do produkcji tzw. termolitki, ceg³y wymagaj¹cej mniejszej iloci gliny. Jest ona
czterokrotnie dro¿sza od zwyk³ej
ceg³y budowlanej. S³u¿y, jak sama
nazwa wskazuje, do budowy izolacyjnych cianek dla utrzymania ciep³a np. w kot³ach elektrowni. Termolitka powstaje z odpadów gliny
szamotowej zmieszanej z trocinami.
W czasie wypalania uformowanych
z tej masy cegie³ trociny zostaj¹ spalone i w cegle, jak w serze holenderskim, tworzy siê masa dziurek.
Powsta³e pêcherzyki s¹ z³ym przewodnikiem ciep³a. ...
... Modernizacja zak³adu pozwoli zwiêkszyæ miesiêczn¹ produkcjê termolitki z 350 tys. szt. do
pó³ miliona.
Mistrzostwo Okrêgu Wroc³awskiego. (Gazeta Robotnicza z dnia
12 lipca).
W ubieg³ym tygodniu zakoñczy³y siê we Wroc³awiu mistrzostwa Okrêgu Wroc³awskiego Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej w klasie trampkarzy. W mistrzostwach wziê³o udzia³ 8 najlepszych dru¿yn z województwa wroc³awskiego. Du¿y sukces odniós³
zespó³ Terenowego Klubu Sportowego Victoria w
wiebodzicach, który zdoby³ pierwsze miejsce i mistrzostwo Okrêgu Wroc³awskiego PZPN na sezon 1965/66 w
klasie trampkarzy.
W ska³ad zwyciêskiej dru¿yny wchodz¹ nastêpuj¹cy ch³opcy: Jan Kasprzyk, Zdzis³aw Borowiec, Henryk Szarpak, Benedykt Cieluch, Bogdan Ratajczak, Zenon Nadrowski, Mieczys³aw Kopycki, Wies³aw Banaszkiewicz, Ryszard Kosicki, Tomasz Hajduk, W³adys³aw
Jakubowski, Ryszard Hajduk, Andrzej Winiewski, Ry-

Wycinki
ze starych gazet
Cyryla ratajskiego
rok 1966
Po¿ar w szkole. (Gazeta Robotnicza z dnia 11 stycznia)
2 stycznia w nocy z bli¿ej nie ustalonych przyczyn wybuch³ po¿ar w budynku szko³y nr 4 w wiebodzicach. W akcji ratunkowej wziê³o udzia³ kilka jednostek stra¿y po¿arnych, m.in. Miejska Zawodowa Stra¿
Po¿arna w widnicy. Sp³on¹³ ca³kowicie gabinet fizyczno - chemiczny wraz z wyposa¿eniem. Osmalone i zakopcone zosta³y te¿ s¹siednie pomieszczenia, korytarz i
klatka schodowa.
Straty materialne ocenia siê na oko³o 100 tys.
z³. Dochodzenie prowadzi KPMO w widnicy.
19-letni bandyta (Gazeta Robotnicza 28 stycznia)
Eugeniusz Ku³ysz (zam. w wiebodzicach, w
powiecie widnickim) mimo, ¿e ma
dopiero 19 lat, od dawna ju¿ nie by³
w zgodzie z prawem. Za chuligañskie wybryki wyrzucono go kiedy
ze szko³y i ukarano s¹downie. 8
stycznia bie¿¹cego roku, po wyjciu z pracy w Wytwórni Sprzêtu
Komunikacyjnego pi³ w towarzystwie ojca wódkê. Podchmieliwszy
sobie zacz¹³ rozrabiaæ. Na ulicy
miasteczka zatrzyma³ 15-letniego
ch³opca, gro¿¹c u¿yciem no¿a kaza³
podnieæ mu z ziemi niedopa³ek
papierosa, a kiedy ch³opiec odmówi³, pobi³ go dotkliwie. Zajciu
przygl¹da³a siê grupa mlodzieñców, znaj¹ca dobrze Eugeniusza
Ku³ysza, ale ¿aden z nich nie interweniowa³ w obronie ch³opca. Zrobi³a to przechodz¹ca ulic¹ obca
kobieta, której Ku³ysz zacz¹³ odgra¿aæ.
Kiedy pobity ch³opiec wróci³ do domu, jego
matka Stefania C., zwróci³a siê o pomoc do mieszkaj¹cego w pobli¿u cz³onka ORMO - Henryka Stêpniewskiego. Oboje udali siê na poszukiwania sprawcy. Znaleli go przed kinem. Dosz³o do wymiany zdañ. W pewnym momencie Ku³ysz wyci¹gn¹³ nó¿, zrani³ nim broni¹cego kobiety Henryka Stêpniewskiego a nastêpnie
zada³ Stefanii C. cios w szyjê. Rana okaza³a siê miertelna. Mimo pomocy lekarskiej kobieta wkrótce zmar³a.
Bandyta-chuligan zosta³ aresztowany i stanie
przed s¹dem. Za swój czyn bêdzie odpowiada³ w trybie
doranym. M³odemu bandycie grozi najwy¿szy wymiar
kary.
Kara mierci dla mordercy. (Gazeta Robotnicza z dnia

6

dziernika).
Przy ul. widnickiej 15 w wiebodzicach prowadzone s¹ roboty wykoñczeniowe w lokalu przeznaczonym na now¹ siedzibê Miejskiej Biblioteki Publicznej. W lokalu tym wygospodarowano równie¿ pomieszczenia na klub kawiarniê, w którym mo¿na bêdzie poczytaæ czasopisma zagraniczne. Zajmowane obecnie
pomieszczenie przez MBP przeznaczone jest na oddzia³
dzieciêcy biblioteki.
W wiebodzicach nowe przedszkole. ( Gazeta Robotnicza z dnia 7 listopada).
Zak³ady Refa w wiebodzicach buduj¹ przy
ul. Zwyciêstwa nowe trzyoddzia³owe przedszkole. Pomieci ono ponad 90 dzieci. Budowa zostanie ukoñczona w I pó³roczu 1967 roku, a jej koszt wyniesie ponad
pó³ miliona z³otych.
Po oddaniu do u¿ytku budynku nowego przedszkola bêdzie oczywicie opró¿niony budynek, który
zajm¹ biura administracji technicznej fabryki. Natomiast
pomieszczenia zwolnione przez tê administracjê odda siê
na potrzeby produkcji.

szard Stryjski, W³adys³aw Wróblewski, i Jerzy Nowak.
Opiekunami ch³opców, którzy przyczynili siê do ich sukcesu, s¹ przede wszystkim Piotr G¹dek, Ludwik Paluszak, Sylwester Markiewicz i Henryk Kujat.
Ofiara wypadku w DFM wraca do zdrowia. (Gazeta
Robotnicza z dnia 22 lipca).
W swoim czasie informowalimy o wypadku
jaki mia³ miejsce w czerwcu w Dolnol¹skiej Fabryce
Mebli w wiebodzicach. Zajêty tam czyszczeniem fabrycznego komina Czes³aw Pamionek, cz³onek Spó³dzielni Kominiarskiej w widnicy - potkn¹³ siê i wpad³
do ¿aru przykrytego z wierzchu warstw¹ popio³u. Czes³aw Pamionek, bardzo ciê¿ko poparzony znalaz³ siê
natychmiast w miejscowym szpitalu na oddziale chirurgicznym, gdzie troskliwie zajêli siê nim lekarze i ca³y
personel tego oddzia³u.
18 lipca bylimy w Powiatowym Szpitalu w
wiebodzicach i rozmawialimy z chirurgiem dr. Ryszardem Mikusiem na temat zdrowia pacjenta - Czes³awa
Pamionka. Dr R. Miku powiedzia³ nam, ¿e stan chorego obecnie jest dobry. Jednak na skutek rozleg³ego, g³êbokiego uszkodzenia tkanek cia³a, zw³aszcza koñczyn
dolnych, leczenie Cz. Pamionka potrwa jeszcze kilka
miesiêcy.
Od siebie dodajemy, ¿e Cz. Pamionek - jak to
wówczas pisalimy - nie zosta³ wys³any do kliniki w
£odzi. Tu w wiebodzicach lekarze udowodnili, ¿e skutecznie mo¿na leczyæ nawet takie przypadki urazowe.
Za³oga Refy bêdzie mieæ klub. (Gazeta Robotnicza
z dnia 8 wrzenia).
Zjednoczenie Przemys³u Automatyki i Aparatury Pomiarowej Mera w Warszawie zatwierdzi³o projekt adaptacji budynku na klub fabryczny przy ul. Wolnoci 13 w wiebodzicach. Decyzja ta wieñczy wieloletnie starania za³ogi Refa o urz¹dzenie w³asnej placówki kulturalnej.
Pod ko³a poci¹gu. (Gazeta Robotnicza z dnia 3 padziernika).
24 wrzenia o godzinie 2 w wiebodzicach na
stacji PKP pope³ni³ samobójstwo rzucaj¹c siê pod ko³a
poci¹gu Stanis³aw Kistrzyk. Przyczyna samobójstwa
dotychczas nie ustalona.
Lokal dla biblioteki. (Gazeta Robotnicza z dnia 5 pa-

Na zdjêciach Rynek i ul. £¹czna w roku 1966

Cierniowska historia siêga zamierzch³ych czasów i ginie w pomroce dziejów. Ju¿ przed 1100 rokiem, tak jak
Mokrzeszów i Pe³cznica, istnia³a wie Cirna, roz³o¿ona
po obu stronach rzeki Pe³cznica, zamieszkana przez S³owian. Z pocz¹tkiem trzynastego stulecia Ciernie wraz z
miejscowociami s¹siednimi nale¿a³y do hrabiego Ingrama de Stregun  Commes Imbranus  który w 1228 roku
niemieckie prawo i niemieck¹ kulturê wprowadzi³, a
kocio³owi w Pe³cznicy darowa³ 2 w³óki ziemi. Czy Ciernie ju¿ przed Ingramem, czy te¿ przez jego spadkobierców zosta³y przekazane pod zarz¹d zakonu Joannitów,
jest to ju¿ dzi nie do ustalenia, pewnym jest tylko, ¿e w
1255 roku by³y dziedzictwem jego spadkobierców. Tak¿e tzw. Zarola Zakonnic w roku 1320 sta³y siê woln¹
w³asnoci¹ klasztoru. Wtedy, w starych ksi¹¿êcych listach i dokumentach mo¿na odnaleæ jako wiadków
podpisy:
1346 i 1359 Peschko, tak¿e Pecze Wasserrabe z Cierni,
1351 Heinlin de Zirla,
1358, 1367, 1369 Wasserrabe z Cierni burgrabia Reichenbach.
Wie w tamtych czasach przez ród Wasserrabe mia³a
wprowadzon¹ nazwê Czirla i stanowi³a jedn¹ z wiêkszej
ca³oci ich posiadania. Po zmiennych losach, w roku
1401 w³acicielem wsi staje siê Benisch Chusnik  Benisch Chussingk  kapitan widnicy i Jawora. W jego
posiadaniu Ciernie znajduj¹ siê a¿ do roku 1497, tj do
czasu gdy przechodz¹ na w³asnoæ hrabiego von Hoch-
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berg z Ksi¹¿a.
W 1611 roku
Krzysztof von Hochberg buduje tu folwarki. Straszne cierpienia spotka³y
mieszkañców wsi w
latach wojny trzydziestoletniej 161848 od obu walcz¹cych stron. Nie by³o
roku, aby pl¹drowania i nak³adania kontrybucji nie nêka³y
mieszkañców. Sêdzia ksi¹¿añski, Johannes Seidel z Cierni, przez ¿o³nierzy
szwedzkich tak d³ugo by³ wsuwany i wysuwany do gor¹cego pieca piekarskiego, a¿ ducha wyzion¹³. Nauczyciel Wrobel z Cierni, ten fakt uj¹³ w piêkn¹ poetyck¹
formê pod nazw¹ Sêdzia z Cierni i opublikowa³ w
wiebodzickim Pos³añcu.
W czasie panuj¹cej zarazy, w roku 1633 zmar³o 700 osób.
1741 - mia³y Ciernie 847 mieszkañców, w tym 10 katolików.
1742  by³a ewangelicka szko³a urz¹dzona.
1744  wybudowano budynek szko³y ewangelickiej, który w 1819 roku zosta³ odsprzedany.
1755 - hrabia pañstwowy z Ksi¹¿a, rozpocz¹³ budowê
zameczku który mia³ s³u¿yæ jako Dom wdów. Jednak
jego przedwczesna mieræ, jak i wybuch wojny siedmioletniej uniemo¿liwi³y wykoñczenie budowli, która teraz
jako du¿a, bluszczem i dzikim winem opleciona ruina,
ka¿dego widza zauroczy.
1785  Ciernie licz¹ 810 mieszkañców. Znajduj¹ siê tu:
1 zamek, 3 folwarki, 1 budynek szkolny. Mieszka: 46
ch³opów, 21 ogrodników, 70 cha³upników, 2 m³ynarzy
wodnych i 1 bielnik.
1790 - mieszka³ w Cierniach, podczas swojej podró¿y
po l¹sku, wielki poeta J.W. Goethe.
1819  za³o¿ono nowy budynek szkolny.
1841  mieszka tu 1275 ewangelików i 52 katolików,
razem 1327 osób. Dzieci szkolnych jest 184, osobami
s¹dowymi s¹: Johann Schneider, Karol Winkler, Johann
Thorausch, Johann Jäger, Eduard Haubitz i Langer.
1854 W gospodarstwie warzywniczym przy Schlösselhof, przez ogrodnika J. Lindnera zosta³y za³o¿one pierwsze szkó³ki drzew owocowych. W wyniku d³ugoletniej,
niezmordowanej pracy za³o¿yciela, pomimo szeregu nie-

korzystnych warunków, szkó³ki zosta³y znacznie poszerzone. W 1892 roku szkó³ki zosta³y przejête przez ziêcia
C. Berndta, który coraz bardziej je powiêksza³ tak, ¿e
teraz Szkó³ki Cierniowskie, le¿¹ce przy trasie kolejowej Jaworzyna  wiebodzice, rozci¹gaj¹ siê na przestrzeni 400 mórg.
Wie dzieli siê na Górne i Dolne Ciernie. Dwa szlaki
drogowe - szosa i Kleinseite - ci¹gn¹ siê po obu stronach rzeki Pe³cznica i s¹ ze sob¹ wzajemnie powi¹zane
kilkoma mostami i k³adkami. Teraz wie ma 1 szko³ê
licealn¹ i jedn¹ ni¿sz¹, 1 szko³ê katolick¹. Miejscowoæ
jest po³¹czona ze wiebodzicami.
O wojnie z 1870/71 przypomina d¹b pokoju, a o poleg³ych w wojnie wiatowej obelisk. Ubogich i chorych i
mieszkañców gminy pielêgnuj¹ diakonisie w prowadzonym przez siebie zak³adzie.
Zdjêcie grobowca G. Fischera z 1880 r. na cmentarzu w Cierniach - Boles³aw Kwiatkowski.
T³umaczenie w³asne tekstu z Adresbuch z 1932r.

Warto porównaæ
w kociele w. Miko³aja

Fotografia wnêtrza
kocio³a wykonana
zosta³a ok. 1907 r.
Witra¿ i figury w o³tarzu s¹ inne ni¿ aktualnie.
Widokówka ze zbiorów Pana E. Ha³dasia.

wiebodzice - Dzieje Miasta - Adam Rubnikowicz
Korekta: Robert Sysa
Stale wspó³pracuj¹: Boles³aw Kwiatkowski, Edward Ha³da, Daniel Wojtucki.
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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