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Od sierpnia funkcjê Komendanta Komisariatu Policji
powierzono Komisarzowi Krzysztofowi Nizio³kowi.
Na cmentarzu komunalnym przy ul. Wa³brzyskiej
wykonano nowe nawierzchnie alejek. Po³o¿ono oko³o 3500 m2 powierzchni z kostki betonowej.
Odnowiono grób dr Jana Mikulicza - Radeckiego.
6 padziernika uczeñ Szko³y Podstawowej Nr 2 Andrzej Romanowski zosta³ laureatem I edycji konkursu Talenty i otrzyma³ nagrodê Ministra Kultury i
Sztuki.
Rozpoczêto uk³adanie chodnika w Cierniach. W
pierwszym etapie zostanie u³o¿ony 3 kilometrowy odcinek.
wiebodziczanin Piotr Karlak zosta³ mistrzem wiata
amatorów w p³ukaniu z³ota. Zawody odby³y siê we
W³oszech.

Rysunek piórem kulkowym
wykonany przez Pani¹ Agnieszkê K³ossowsk¹ pracownicê Miejskiej Biblioteki Publicznej

Lata 60-te (zdjêcie)
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Ksi¹¿añski Park
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Biblioteka

Miejska Biblioteka Publiczna w wiebodzicach powsta³a w roku 1948, a wiêc trzy lata po wojnie. W tym to pionierskim okresie organizowania ¿ycia
na Ziemiach Zachodnich, Zarz¹d Miejski naszego miasta wyszed³ naprzeciw istniej¹cemu zapotrzebowaniu
spo³eczeñstwa. Na wie¿o zasiedlonym terenie, ksi¹¿ka
polska spe³nia³a w tym okresie wielorakie funkcje kulturowe, poznawcze, kszta³c¹ce. By³a tak¿e jedn¹ z niewielu dostêpnych rozrywek. Trudne warunki materialne i lokalowe miasta narzuci³y skromny pocz¹tek placówce bibliotecznej. Ksiêgozbiór zakupiono w sierpniu 1948 roku od W³adys³awa Nogiecia, który (oddaj¹c sprawiedliwoæ historii) by³ prekursorem dzia³añ
bibliotecznych w naszym miecie. Pan Nogieæ w momencie przyjazdu do wiebodzic w roku 1945, dysponowa³ pokanym ksiêgozbiorem. Ponadto sprowadza³ gazety z Wroc³awia a ksi¹¿ki przywozi³ m.in. z
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Wa³brzycha i Górnego l¹ska. Wraz z ¿on¹ Alicj¹ prowadzili wypo¿yczalniê i czytelniê. Oprócz ksi¹¿ek
W³adys³awa Nogiecia, do biblioteki wp³ynê³y ksi¹¿ki
zakupione za kwoty uzyskane z akcji sprzeda¿y makulatury  starych, niemieckich druków  któr¹ to akcjê przeprowadzili pracownicy Zarz¹du Miejskiego.
W tym te¿ czasie Zarz¹d Miejski otrzyma³ ksi¹¿ki z
dotacji Ministerstwa Owiaty. Lokal i potrzebny sprzêt
organizatorzy gromadzili we w³asnym zakresie, by³a
to praca spo³eczna. Od 1 padziernika 1948 roku Zarz¹d Miejski zaanga¿owa³ Pani¹ Klarê Lis na stanowisko Kierownika Biblioteki, po przeszkoleniu na
kursie bibliotekarskim we Wroc³awiu. Tak rozpoczê³a
siê dzia³alnoæ placówki, która odegra³a wa¿n¹ rolê w
¿yciu kulturalnym miasta i niew¹tpliwie przyczyni³a
siê do przyspieszenia procesów integracji i adaptacji
spo³eczno-kulturalnej mieszkañców wiebodzic. Godny podkrelenia jest fakt, ¿e placówka ta powsta³a z
potrzeb rodowiskowych i rozpoczê³a sw¹ dzia³alnoæ
przed 16 stycznia 1949 roku, na kiedy to Rada Pañstwa wyznaczy³a dzieñ symbolicznego otwarcia 171
bibliotek gminnych w województwie wroc³awskim.
Dzieñ 16 stycznia 1949 roku by³ dla Biblioteki w wiebodzicach rzeczywicie symbolicznym dniem otwarcia, okazj¹ do uroczystoci dla wszystkich mieszkañców miasta. Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e Burmistrz Miasta wystosowa³ pismo do Rzymsko-Katolickiego Urzêdu Parafialnego z prob¹ o og³oszenie, ¿e dnia 16 stycznia 1949 roku nast¹pi uroczyste otwarcie Miejskiej
Biblioteki Publicznej. Na uroczystoæ Zarz¹d Miejski
zaprosi³ wszystkich mieszkañców. Biblioteka mieci³a siê w jednoizbowym pomieszczeniu o powierzchni
60 m2 przy ul. Wa³brzyskiej 2. Ksiêgozbiór ówczesny
sk³ada³ siê z 443 tomów. Na skutek usilnych starañ
kierownictwa biblioteki w dniu 13 grudnia 1949 roku
przeniesiono bibliotekê do wiêkszego lokalu w Rynku, sk³adaj¹cego siê z trzech izb o ogólnej powierzchni 118 m2. W miarê wzrostu iloci ksi¹¿ek, czasopism
i czytelników oraz rozwoju ró¿norodnych form pracy
z czytelnikiem zasz³a potrzeba uzuskania pomieszczeñ
bardziej odpowiadaj¹cych wymogom biblioteki. W
roku 1953 biblioteka przenios³a siê do nowego lokalu
przy ul. ¯eromskiego 27 o powierzchni 157 m2. W tym

to lokalu biblioteka dzia³a przez 14 lat. W roku 1967
dziêki staraniom w³adz miejskich biblioteka otrzymuje nowy lokal bardziej odpowiadaj¹cy potrzebom tej
instytucji przy ul. widnickiej 15, w którym znajduje
siê do chwili obecnej.
W roku 1955 przy³¹czono do wiebodzic
Pe³cznicê i tu Miejska Biblioteka Publiczna otwiera
swoj¹ pierwsz¹ (najpierw w postaci punktu bibliotecznego) filiê. Filia odziedziczy³a ksiêgozbiór po by³ej
Gromadzkiej Bibliotece w Pe³cznicy. Pracê w Punkcie powierzono Marii Szaliñskiej, nastêpnie w roku
1958, ju¿ w samodzielnym lokalu, pracê w Filii przejê³a Maria Bychowiec, która pracowa³a tam do chwili
odejcia na emeryturê, tj. do kwietnia 1973 roku.
W roku 1958 z Centralnej Biblioteki wydzielony zostaje Oddzia³ Dzieciêcy. Na razie mieci siê on
we wspólnym lokalu z Central¹, ale ma oddzielnego
pracownika  Hannê Krzewsk¹-Lis. W roku 1960 Oddzia³ Dzieciêcy otrzymuje samodzielny lokal przy ul.
M. Buczka 14. Nie jest to odpowiedni lokal dla potrzeb placówki, gdy¿ w tym samym budynku mieszcz¹
siê inne instytucje, które prowadz¹ dzia³alnoæ przez
ca³y dzieñ (Szko³a Specjalna, Ognisko Muzyczne). Od
1 kwietnia 1960 roku kierownikiem Oddzia³u Dzieciêcego zostaje Danuta Dynel-Jêdrowiak i kieruje nim
do 1 stycznia 1970 roku, tj. do chwili przejcia na sta-
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nowisko Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Struktura biblioteki ulega ponownie zmianie.
W roku 1967 Miejska Biblioteka Publiczna
otwiera swoj¹ drug¹ Filiê w Szpitalu Powiatowym w
wiebodzicach. Kierownictwo Filii obejmuje Maria
Marciniak, nastêpnie w roku 1968 Halina D¹browska.
W roku 1973 ze wzglêdu na zmiany administracyjne w naszym kraju Miejska Biblioteka Publiczna zyskuje nowy teren oddzia³ywania a mianowicie
Ciernie  now¹ dzielnicê wiebodzic. Odt¹d Gromadzka Biblioteka w Cierniach staje siê Fili¹ nr 3 Miejskiej
Biblioteki Publicznej w wiebodzicach, któr¹ prowadzi Józef Marcak.
Jedn¹ z osób mocno zwi¹zanych z histori¹ biblioteki by³a Klara Lis. Od chwili za³o¿enia biblioteki
a¿ do przejcia na emeryturê tj. do roku 1967 (przez

19 lat) sprawowa³a Kierownictwo Biblioteki Miejskiej.
Za swoj¹ pracê otrzyma³a szereg najwy¿szych odznaczeñ pañstwowych.
Rozwój Biblioteki na przestrzeni lat niech zobrazuje wielkoæ ksiêgozbioru, i tak:
w roku 1949 1.657;
w roku 1972 - 23.906;
w roku 1998 - 40.502;
W roku 1949 z biblioteki korzysta³o 313 czytelników, w roku 1972 - 5.360 czytelników, w roku
1998 - 4.333 czytelników.
Iloæ wypo¿yczonych woluminów równie¿
zmienia³a siê na przestrzeni lat i tak:
w roku 1949 - 10.513;
w roku 1972 - 159.816;
w roku 1998 - 95.193;
W ramach tzw. Wieczorów autorskich w
wiebodzickiej Bibliotece gocili m.in.: Kamil Gi¿ycki, Henryk Worcell, Stefan Wiechecki Wiech, Wojciech ¯ukrowski, Gustaw Morcinek, Lilian SeymurTu³asiewicz, Maciej Patkowski, Czes³aw Ostañkowicz,
Waldemar Kotowicz, Edward Kurowski, Hanna O¿ogowska, Julian Kawalec, Maria Pruszkowska, Krystyna Paj¹kowa i inni.

3
Decyzj¹ Ministra Kultury i Sztuki z dnia 29
wrzenia 1966 roku Miejskiej Bibliotece Publicznej
w wiebodzicach nadano imiê Marii D¹browskiej.
Uroczyste ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej nast¹pi³o
w lipcu 1967 roku.
Zdjêcia:
1 - Oddzia³ Dzieciêcy przy ulicy M. Buczka (obecna
B. Prusa) w roku 1965
2 - Lokal Biblioteki przy ul. ¯eromskiego 27 w roku
1965, obecnie Oddzia³ Dzieciêcy
3 - Spotkanie towarzyskie z w³adzami miasta i powiatu oraz bibliotekarzami w dniu otwarcia nowego lokalu i ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej
przy ulicy widnickiej 15
Opracowano w oparciu o:
Referat na 25-lecie MBP w wiebodzicach
Informator na 50-lecie MBP w wiebodzicach

Kronika
wiebodzickich Zak³adów
Przemys³u Lniarskiego
czêæ 4
Wierny przedruk fragmentów Kroniki Fabryki

Z dniem 1 padziernika 1946 r. na podstawie
decyzji Naczelnej Dyrekcji Po³udniowo l¹skiego
Zjednoczenia Przemys³u Lniarskiego w Wa³brzychu Przêdzialnia zosta³a wydzielona z Koncernu Pañstwowych Zak³adów Lniarskich Wis³a otrzymuj¹c now¹
nazwê jak na poni¿szych pieczêciach :

W zwi¹zku z reorganizacj¹ Przêdzalni, zostali mianowani przez
Po³udniowo l¹skie Zjednoczenie
Przemys³u Lniarskiego w Wa³brzychu :
Naczelnym Dyrektorem Ob. mgr
Kwiatkowski Antoniusz
Dyrektorem
Administracyjno-Handlowym
Ob.kpt.int.Jaroñczyk Józef
Kierownikiem Odbudowy i Technicznym Ob. Weigel
Artur
[ W dalszej czêci Kronika sta³a siê niezwykle dok³adnym zapisem codziennych spraw i problemów zak³adowych wrêcz biurokratyczna, z przytaczaniem ca³oci pism i sprawozdañ, a tak¿e wydawanych zarz¹dzeñ
dla za³ogi o obowi¹zku odnalezienia z³odziei dokonuj¹cych drobnych kradzie¿y, obowi¹zku uczestniczenia w obchodach pierwszomajowych czy te¿ czynach
spo³ecznych na Fundusz Odbudowy Stolicy, itp.,
wobec czego s³usznym wydaje siê jedynie wybór fragmentów opisuj¹cych wa¿niejsze wydarzenia w zak³adzie lub miecie ]
Z dniem 1 kwietnia 1947 roku Po³udniowo l¹skie Zjednoczenie Przemys³u Lniarskiego w Wa³brzychu uleg³o reaorganizacji otrzymuj¹c nazwê : Pañstwowe Zjednoczone Zak³ady Przemys³u Lniarskiego
Nr 18 w Wa³brzychu  za. tut Fabryka wesz³a w sk³ad
jako Oddzia³ Nr 3 Przêdzalnia w wiebodzicach.
Od tego dnia Przêdzalnia w wiebodzicach pieczêtuje
siê :

3

Czêæ II
W ramach Akcji Socjalnej, Kierownictwo Fabryki wraz z Rad¹ Zak³adow¹, prawie co niedzielê
organizowa³o wycieczki krajoznawcze dla Za³ogi Fabrycznej. Wycieczki odbywa³y siê samochodami ciê¿arowymi fabrycznymi lub wynajmowanymi. Wszystkie wycieczki krajoznawcze da³y nie tylko mo¿noæ
poznania Ziem Odzyskanych, by³y pouczaj¹ce, ale
równie¿ mi³¹ rozrywk¹, gdy¿ ka¿da koñczy³a siê majówk¹, w czasie której uprawiano sporty, pi³kê no¿n¹,
siatkówkê, gry i zabawy towarzyskie na wolnym powietrzu, oraz tañce na wolnym powietrzu, do których
przygrywa³a orkiestra Fabryczna.. Wycieczki te s¹ niezmiernie popularne, a frekwencja bardzo liczna. Zadowolenie i entuzjazm, oraz oczekiwanie na nastêpn¹
bardzo wielkie. Zachowanie siê pracowników w czasie wycieczek wzorowe.
Po wielu ¿mudnych staraniach i zabiegach Wojskowe W³adze Radzieckie odda³y budynek w którym
po przeprowadzeniu gruntownego remontu zosta³a
urz¹dzona wietlica Fabryczna, wraz z scen¹ teatraln¹.
W otrzymaniu budynku by³ wybitnie pomocnym
Delegat Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej w Legnicy.
Remont budynku i budowê sceny dokona³a
Przêdzalnia sposobem gospodarczym, przy minimalnym koszcie.
wietlica to wielka sala podparta na filarach,
sufit sklepiony w ³ukach. ciany zdobi¹ portrety Dostojników Pañstwowych, w skromnych jasnych ramach.
wietlica posiada w³asny aparat radiowy, wraz
z adapterem na p³yty gramofonowe. (Otwarcie nast¹pi³o w dniu 29 listopada 1947 r. o godz. 1700.)
Na dzieñ 1.XI.1947 roku zosta³o wyznaczone
od³¹czenie Przêdzalni od sieci energetycznej Okrêgu
Dolnol¹skiego, dlatego piln¹ potrzeb¹ sta³a siê sprawa szybkiego wyremnotowania maszyny parowej w
zak³adzie, s³u¿¹cej do poruszania turbiny pr¹dotwórczej i zabezpieczenia w³asnej energii elektrycznej.
Od tego momentu nastêpuje opis Socjalistycznego Wycigu i Przodownictwa Pracy, pokane listy
Osób Zas³u¿onych - do odznaczenia itp.
Kronika koñczy siê na stronie 118 pod dat¹ 30
kwietnia 1948 roku.
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Podziêkowanie za udostêpnienie kroniki Panu Zbigniewowi
Zaniewskiemu - Dyrektorowi Naczelnemu ZPL Silena

Historyczne zadanie wyzwolenia Dolnego l¹ska przypad³o, jak wiadomo, I Frontowi Ukraiñskiemu, dowodzonemu przez marsza³ka Iwana Koniewa.
Wojska mia³y okr¹¿yæ silnie umocniony Wroc³aw,
nastêpnie za po zdobyciu go lub obejciu, rozwijaæ
natarcie g³ównego zgrupowania wprost na Berlin Jednak niemo¿noæ zamkniêcia piercienia okr¹¿enia
wokó³ Wroc³awia i silne przeciwuderzenia niemieckie pomiêdzy Jaworem a Sobótk¹ powa¿nie zaniepokoi³y marsza³ka Koniewa. Nie posiadaj¹c odwodu
operacyjnego dowódca Frontu zdecydowa³ siê na zaanga¿owanie do walk w rejonie Wroc³awia si³ g³ównych, wysuniêtej daleko na zachód 3 Armii Pancernej
Gwardii. W wyniku tego, 10 lutego znajduj¹cy siê w
Chojnowie 9 Korpus Zmechanizowany Gwardii skierowany zosta³ na Z³otoryjê, a w dniu nastêpnym
osi¹gn¹³ liniê : Nowa Wie Z³otoryjska, Kozów, £aniki, Krajów, Wilczyce.
12 lutego 9 Korpus Zmechanizowany dokona³
zwrotu w kierunku po³udniowo - wschodnim i w tym
dniu wyzwoli³ Jawor i Rogonicê oraz Gocza³ków. Na
lewo od 9 Korpusu Zmechanizowanego wprowadzony zosta³ do walki 7 Korpus Pancerny Gwardii, który
zdoby³ 13 lutego Strzegom i posun¹³ siê w kierunku
¯arowa. W tym samym dniu, na rozkaz dowódcy 9
Korpusu Zmechanizowanego Gwardii, genera³a lejtnanta Suchowa, dowódca 71 Brygady Zmechanizowanej Gwardii p³k Ko³czew wys³a³ ze Strzegomia oddzia³ rozpoznawczy w kierunku wiebodzic. Oddzia³
ten, dowodzony przez kpt. F. Reiwakina, a sk³adaj¹cy
siê z kompanii zmotoryzowanej piechoty, trzech czo³gów T-34, plutonu dzia³ przeciwpancernych i plutonu
saperów, dotar³ jedynie do Olszan, gdzie napotka³ na
zorganizowan¹ obronê przeciwnika. Jeden z czo³gów
zosta³ zniszczony z pancerfausta, dwóch cz³onków za³ogi zginê³o, pozostali byli kontuzjowani. Próby pokonania oporu niemieckiego, jak równie¿ obejcia
Olszan, nie powiod³y siê. W tej sytuacji kpt. Rewiakin, wobec zapadaj¹cych ciemnoci nie móg³ ryzykowaæ przed³u¿ania walki i zdecydowa³ siê powróciæ do
si³ g³ównych swojej brygady.
W tym czasie ani 9 Korpus Zmechanizowany
ani pozosta³e jednostki 3 Armii Pancernej nie podejmowa³y powa¿niejszych prób zdobycia rejonu widnicy, wiebodzic a tak¿e Wa³brzycha. Wynika³o to st¹d,
¿e ich podstawowym zadaniem by³o doprowadzenie
do okr¹¿enia Wroc³awia. Okr¹¿enie Wroc³awia, w którym pozosta³ licz¹cy 65 tysiêcy ¿o³nierzy garnizon

hitlerowski, nast¹pi³o ostatecznie w nocy z 15 na 16
lutego.
Ostatecznie rezultat przeprowadzonej w lutym
1945 roku operacji dolnol¹skiej 1 Frontu Ukraiñskiego
odbiega³ doæ powa¿nie od przyjêtych dla niej za³o¿eñ. Os³abione toczonymi walkami wojska radzieckie
nie zdo³a³y rozwin¹æ natarcia na Berlin i odrzucenia
wojsk hitlerowskich za górsk¹ barierê Sudetów, zmuszone zosta³y do przejcia do obrony. Wykorzystuj¹c
to, dowództwo hitlerowskiej Grupy Armii rodek
podjê³o przygotowania do odblokowania Wroc³awia.
Wstêpem do tego mia³y byæ dwie lokalne operacje, z
których jedna mia³a miejsce w bezporedniej bliskoci wiebodzic Pod kierownictwem genera³a Nehringa (pe³ni¹cego w tym czasie obowi¹zki dowódcy hitlerowskiej 17 Armii Polowej) który osobicie przyby³ do wiebodzic, w nocy z 8 na 9 marca 208 Dywizja Piechoty od zachodu i 31 Dywizja Grenadierów
SS z po³udnia uderzy³y zbie¿nie na Strzegom. Po paru
dniowych uporczywych walkach, rozci¹gniête na
znacznej szerokoci jednostki radzieckiego 32 Korpusu
Gwardii musia³y 12 marca wycofaæ siê z zagro¿onego
okr¹¿eniem Strzegomia. Zdo³a³y jednak zatrzymaæ
przeciwnika na pó³noc od tego miasta.
Pomimo lokalnych sukcesów, hitlerowskie próby odblokowania Wroc³awia zosta³y ostatecznie pokrzy¿owane przez operacjê opolsk¹ 1 Frontu Ukraiñskiego, przeprowadzon¹ od 15 do 31 marca. W tym
okresie, jak równie¿ w czasie przygotowañ do przeprowadzenia operacji berliñskiej (od 16 kwietnia do 2
maja 1945 r) na froncie dolnol¹skim panowa³ ca³kowity spokój. Jedynie w miastach oblê¿onych toczy³y
siê walki o ka¿dy dom. wiebodzice sta³y siê w tym
czasie miastem przyfrontowym, stacj¹ roz³adowcz¹ dla

zaopatrzenia wojsk hitlerowskich i miejscem, gdzie
znajdowa³ siê jeden z g³ównych szpitali 17 Armii Polowej.
Po stronie radzieckiej nast¹pi³o przegrupowanie wojsk. Odcinek frontu w rejonie Strzegomia przejê³y jednostki 21 Armii genera³a-pu³kownika Dymitra
Gusiewa. Im te¿ przypad³o w udziale wyzwolenie
wiebodzic i okolicy. Nast¹pi³o to w pierwszej dekadzie maja 1945 roku w wyniku tzw. operacji praskiej.
W ramach tej operacji 21 Armia wykonywa³a g³ówne
uderzenie w kierunku Strzegomia, wiebodzic i Wa³brzycha, nastêpnie za na Trutnov w Czechos³owacji.
W pierwszym dniu operacji - 7 maja, hitlerowcy zajmuj¹cy umocnione i dobrze przygotowane do
obrony pozycje stawiali zaciek³y opór jednostkom radzieckim, które jednak obesz³y od wschodu Strzegom
zmuszaj¹c hitlerowców do wycofania siê z tego zniszczonego w 50% miasta. W tym samym dniu wieczorem oddzia³ wydzielony 282 Dywizji Piechoty (dowodzony przez p³k £ysenkê) podszed³ w rejon Cierni na
przedpole wiebodzic. Nie próbowa³ jednak zdobyæ
miasta.
8 maja, w przeciwieñstwie do dnia poprzedniego, opór hitlerowców (zagro¿onych odciêciem) ogromnie zmala³. Wykorzystuj¹c to, si³y g³ówne 55 Korpusu
i ca³ej 21 Armii przesz³y do pocigu. We wczesnych
godzinach rannych, bez wiêkszych walk, oddzia³y 225
i 282 Dywizji zajê³y wiebodzice, przez które wyruszy³o natarcie na Wa³brzych, wyzwolony równie¿ w
tym samym dniu.
Opracowanie na podstawie komunikatu p³k dr Ryszarda Majewskiego z Wroc³awia, zamieszczonego w materia³ach z sesji popularno-naukowej w wiebodzicach z dnia 2.09.1979 r.

Plac Legionów Polskich
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Czêæ II
Na po³udniu, na utworach dewoñskich le¿¹
osady dolnego karbonu. S¹ to g³ównie gnejsowe zlepieñce, szarog³azy i ³upki, powsta³e z wtórnego spojenia rozdrobnionych gnejsów Gór Sowich, intensywnie niszczonych przez procesy zewnêtrzne w okresie
istnienia niecki wiebodzic. Gnejsy i migmatyty sowiogórskie wystêpuj¹ w po³udniowo-wschodniej czêci omawianego obszaru - w okolicy Pogorza³y i Poniatowa. S¹ to najstarsze ska³y Sudetów, pochodz¹ce
z ery proteozoicznej, licz¹cej ponad 2700 mln lat.
Bardzo stare ska³y buduj¹ tak¿e pó³nocno-zachodni¹ czêæ Parku w okolicy Cieszowa, Jaskulina,
Dobromierza, Pietrzykowa i Chwaliszowa. S¹ to prekambryjskie ska³y magmowe - diabazy oraz ³upki zieleñcowe i silnie przeobra¿one ska³y wulkaniczne, zwane kataklazytami i mylonitami.
Na obszarze Parku praktycznie wszystkie rodzaje ska³ mo¿na ledziæ w naturalnych i sztucznych
ods³oniêciach : na zboczach dolin, na ska³kach oraz w
kamienio³omach i we wciêciach drogowych. Na powierzchni spotyka siê liczne g³azy narzutowe, przekraczaj¹ce nawet 5 m obwodu, a wiêc zas³uguj¹ce na
miano pomnika przyrody. Zosta³y one przywleczone
przez plejstoceñski l¹dolód z rejonu Skandynawii, dna
Ba³tyku, pó³nocnej Polski, a tak¿e z pó³nocno-zachodnich rejonów Dolnego l¹ska.
Obszar Parku przecinaj¹ liczne cieki, z któ-
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rych najwiêkszymi s¹: Strzegomka, Czy¿ynka, Polenica (zwana te¿ Solnym Potokiem), Szczawnik, Pe³cznica, Lubiechowska Woda, Witoszowski Potok oraz
wiele mniejszych strumieni. Najbardziej interesuj¹cymi pod wzglêdem krajobrazowym rzekami s¹: Pe³cznica i jej dop³yw Szczawnik, przecinaj¹ce z po³udnia
na pó³noc centraln¹ czêæ Parku. P³yn¹ one niemal
równolegle do siebie krêtymi, w¹skimi i g³êbokimi
dolinami o charakterze w¹wozów. Przecinaj¹ próg sudecki tworz¹c tzw. doliny prze³omowe typu epigenetycznego. Na odcinku oko³o 2 km miêdzy Szczawienkiem a Pe³cznic¹ tworz¹ skaliste jary o g³êbokoci
oko³o 80 m, szerokoci 15-30 m i d³ugoci 4 km ,
tworz¹ te¿ liczne zakola. W dnach ich koryt wystêpuj¹ poprzeczne i skone progi skalne na wychodniach
³awic skalnych o ró¿nej odpornoci. Zbocza dolin s¹
strome - 30 do 800, z czêstymi urwiskami i ¿ebrami
skalnymi. Krajobraz dolin, zw³aszcza Pe³cznicy w odcinku prze³omowym, zbli¿ony jest do wygl¹du rzek
wysokogórskich i w wielu miejscach przypomina do
z³udzenia potoki tatrzañskie.
Najwy¿sze wzniesienie w obrêbie Ksi¹¿añskiego Parku Krajobrazowego siêga 486 m npm i znajduje siê miêdzy Poniatowem a Pogorza³¹, najni¿szy
za punkt - 290 m npm w dolinie Pe³cznicy ko³o wiebodzic.
Literatura:
Edmund Joñca Ksi¹¿añski Park Krajobrazowy - Wydawnictwo
PTTK Kraj Warszawa 1989
Zdjêcie - Edmund Staniewski

S³owniczek do czêci I - II
Depresja to obszar obni¿ony w stosunku do otoczenia. Obszarem takim by³ w odleg³ej przesz³oci geologicznej (350330 mln lat temu) teren w okolicy wiebodzic, Lubiechowa i
Mokrzeszowa, w którym odk³ada³y siê osady znoszone przez
rzeki z okolicznych gór.
Dewon to okres geologiczny ery paleozoicznej, trwaj¹cy ok.
70 mln lat (od 400 do 330 mln lat temu).
Dolny karbon to najstarsze piêtro karbonu, okresu ery paleozoicznej, istniej¹cego miêdzy 330 a 240 mln lat temu
Migmatyty to ska³y powsta³e w procesie silnego przeobra¿enia (metamorfizmu) w g³êbi ziemi przez przetopienie innych
ska³.
Kataklazyty to ska³y powsta³e przez tektoniczne skruszenie i
ponowne scementowanie twardych ska³ przeobra¿onych; mylonity to smugowane, zbite ska³y powsta³e przez silne rozdrobnienie pierwotnych ska³ w strefach uskoków i przesuniêæ.
Plejstocen, holocen to nazwy piêter najm³odszego okresu geologicznego, zw. czwartorzedem.
Gnejs to ³upki krystaliczne utworzone z ró¿nych minera³ów,
powsta³e wskutek przeobra¿ania siê ska³ ilastych (paragnejsy) lub kwanych ska³ wybuchowych (ortognejsy).
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