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Chronologia dziejów
aneks
1993
Wykonano remont ulicy Pocztowej, w wyniku czego
powsta³ prawdziwy miejski deptak.
W Pucharze Ziemi Krakowskiej nasi krêglarze z klubu Sudety zdobyli I miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz
zdobyli wszystkie puchary indywidualnie. W historii polskiego krêglarstwa by³ to pierwszy przypadek, aby zawodnicy jednego klubu zdobyli wszystkie puchary w
turnieju ogólnopolskim.
1994
25 sierpnia otwarto Dom Ludowy w Cierniach.
We wrzeniu powsta³ w wiebodzicach I-szo ligowy
koszykarski klub sportowy nie¿ka - Aspro

Na zdjêciu stoj¹ od lewej:
Stanis³aw Kie³bik (as. trenera), Pawe³ Mazur, Roman
Rutkowski, S³awomir Kapuciñski, Daniel Puchalski,
Maciej Buczkowski (kpt. dru¿uny), Pawe³ Bielewicz,
Teodor Mo³³ow (trener),
klêcz¹:
Arkadiusz Osuch, Andrzej Adamek, Jacek Krzyka³a,
Artur Kostecki.
Na zdjêciu brakuje Jerzego ¯ywarskiego.
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Dyli¿ansem przez l¹sk
W I po³owie XIX wieku podstawowym rodkiem
transportu by³ transport ko³owy konny. Na g³ównych
traktach kursowa³y po Europie regularne linie dyli¿ansów i wozy pocztowe, mo¿na by³o zale¿nie od zamo¿noci przejechaæ w³asnym powozem z w³asnymi koñmi
lub korzystaæ z koni pocztowych; b¹d wynaj¹æ powóz
lub wóz z koñmi. Wynajmowane wozy mia³y zró¿nicowany standard wyposa¿enia. Antoni Edward Odyniec,
przyjaciel Adama Mickiewicza, nie dysponuj¹cy wiêksz¹ gotówk¹, jad¹c w roku 1829 przez l¹sk tak opisa³
warunki podró¿owania: Jechalimy najêtym furmanem
z Kalisza, ma³¹ budk¹ krakowsk¹ bia³ym p³ótnem pokryt¹ i dwiema chudymi szkapami, które jednak po szosie jako tako ci¹gnê³y. [...] Ale z Kalisza do Wroc³awia,
gdzie ju¿ szosy nie by³o, wleklimy siê, brn¹c w piaskach, prawie noga za nog¹ tak, ¿e pewnie trzeci¹ czêæ
drogi odbylimy piechot¹. Z Wroc³awia mielimy ju¿
nowy ekwipa¿ niemiecki, nie bardzo paradniejszy ni¿
pierwszy. Wyobra sobie d³ug¹ wyplatan¹ skrzynkê na
ko³ach, pokryt¹ na ca³ej d³ugoci wypuk³ym daszkiem z
ceraty na obrêczach rozpiêtej, a zwisaj¹cej jak firanki
po bokach, z klap¹ podnosz¹c¹ siê zamiast drzwiczek.
W rodku dwie ³awki zawieszone na paskach tworz¹ siedzenie na cztery osoby [...]. Ca³y ten ekwipa¿ ci¹gn¹³
tylko koñ jeden, ale silny i t³usty, z jednej strony przyrz¹dzony do dyszla. W tym czasie podró¿ np. z Warszawy do Szczawna (podró¿ do wód) trwa³a trzy dni.
W tamtych czasach, Szczawno jako uzdrowisko przyci¹ga³o szereg kuracjuszy, dlatego z Wroc³awia
kursowa³o kilka regularnych linii dyli¿ansowych, których trasa przebiega³a przez widnicê i wiebodzice.
Budowa dyli¿ansu i wyposa¿enie zapewnia³y minimum
wygody podczas podró¿y, w ka¿dym b¹d razie brak jest
informacji odnonie niskiej jakoci us³ug. Kursowa³y dyli¿anse pocztowe normalne i popieszne, mieci³o siê w
nich 8 do 10 osób, a czas podró¿y siêga³ 6 do 8 godzin.
Ponadto prywatne przedsiêbiorstwo transportowe Bre-

slauer Journaliere obs³ugiwa³o tê trasê dwa razy w tygodniu. Podró¿ do Szczawna trwa³a 14 godzin, od 6 rano
do 20 wieczorem. Nazajutrz dyli¿ans wyrusza³ o tej samej porze w drogê powrotn¹ do Wroc³awia. Cena biletu
wynosi³a 1 talara.
W latach czterdziestych XIX wieku nast¹pi³
wielki prze³om w sposobie podró¿owania. Wybudowano linie kolejowe, które po³¹czy³y l¹sk z wieloma miastami europejskimi. W roku 1843 uruchomiono po³¹czenie kolejowe Wroc³aw  wiebodzice, a czas podró¿y
trwa³ 2 godziny. Na dworcu w wiebodzicach czeka³y
dyli¿anse konne, które w ci¹gu godziny przywozi³y goci do odleg³ego o 10 km. Szczawna. Do roku 1848
Wroc³aw uzyska³ po³¹czenie kolejowe z Berlinem,
Szczecinem, Krakowem, Dreznem, Lipskiem, Hamburgiem i Wiedniem. Kolej znacznie uproci³a woja¿e, które sta³y siê nie tylko tañsze, ale szybsze i bezpieczniejsze. Jednak¿e podró¿e powozami mia³y nadal swoich
zwolenników. Anna z Krajewskich Nakwaska (17811851), pisarka i autorka kilku powieci, ¿ona zamo¿nego senatora  kasztelana Królestwa Polskiego, przyjmuj¹ca w Warszawie elitê ówczesnego spo³eczeñstwa stolicy, podró¿ z Warszawy do Szczawna Zdroju odby³a w
roku 1844 w³asnym powozem w czwórkê koni zaprzê¿onych. W cyklu artyku³ów, drukowanych w 1845 roku
w czasopimie Pielgrzym o kolei napisa³a: ... Prozaiczn¹ tylko stronê tego sposobu podró¿owania uwa¿aj¹c, wyznaæ trzeba, ¿e co siê w nim na czasie i wydatku
zyskuje, przez popiech przelotnej wêdrówki na poznaniu ludzi, ich obyczajów i usposobieñ traciæ siê musi.
Podró¿uj¹c w³asnym powozem nie znalaz³am dogodnoci wiele w puszczaniu siê ¿elazn¹ kolej¹ do Freiburga
(wiebodzice), z którego to punktu ona l¹skim k¹pielom ustawicznie a hojnie zdrowych i chorych dostarcza:
woln¹ prusk¹ poczt¹ jad¹c, mo¿na siê przesyciæ podziwem uroczych krajobrazów....
Inny pogl¹d na temat podró¿owania poci¹gami
mia³a Maria Louisowa z Krakowa. Wybrawszy siê w
roku 1843 do uzdrowiska, podró¿ z Wroc³awia do koñcowej stacji wiebodzice odby³a nowootwart¹ lini¹ kolejow¹, a nastêpnie doro¿k¹ konn¹ do Szczawna, co opisa³a w pamiêtniku: ... Wyjazd z Wroc³awia o 6 rano
kolej¹ ¿elazn¹ do wiebodzic  mil 8 i pó³. Jechalimy
na trzecim miejscu, a zap³acilimy po cztery floreny od
osoby. Okolica ta s³awna jest z wyrobu p³ócien l¹skich....
Do Wa³brzycha kolej dotar³a w 1853 roku, wtedy z dworca w Szczawienku czy Starym Zdroju do uzdrowiska doje¿d¿ano doro¿k¹, czêæ podró¿nych jednak
nadal wysiada³a na dworcu w wiebodzicach.
Na podstawie Szczawno Zdrój  historia miasta i uzdrowiska Eufrozyny Pi¹tek i Zygfryda Pi¹tek.
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Turystyczny szlak wiebodzic

Park i pa³ac miejski
Zespó³ wystêpuj¹cy w historii miasta jako
Kramsta-Schlos. Pozostaje spraw¹ niewyjanion¹, czy
pierwotnie za³o¿enie powsta³o jako rezydencja miejska
rodziny Kramstów, którzy zapocz¹tkowali w wiebodzicach wielki rozwój przemys³u lniarskiego. Niekiedy
w literaturze zespó³ ten wystêpuje jako fundacja rodziny Kramstów dla miasta. Z drugiej strony, wed³ug
wzmianki kronikarskiej, w 1895 roku miasto pozyskuje
pa³ac i park Kramstów drog¹ kupna za sumê 90.000
marek. Wtedy to pa³ac zostaje przeznaczony na mieszkanie burmistrza (Stadtoberhaupt) oraz nazwany pa³acem miejskim. Park za pe³ni rolê parku miejskiego o
uk³adzie naturalnym dróg, z polami i klombami drzew
rodzimych i pochodzenia egzotycznego. W parku, przeznaczonym na potrzeby miasta, znajduj¹ miejsce ptaszarnia oraz hala sportowa. Urz¹dzenia te powstaj¹ przed
1906 rokiem jak to nale¿y wnosiæ z mapy sztabowej w
skali 1:25000 unowoczenianej w tym w³anie roku. Na
mapie widoczne s¹: poza pa³acem, tak¿e ma³y budynek
na rzucie kwadratu byæ mo¿e owa ptaszarnia, i wyd³u¿ony budynek na rzucie zbli¿onym do litery I po³o¿ony w pó³nocno-wschodnim naro¿u zapewne zachowana
do dzi hala sportowa. W 1911 roku na wschód od parku, za³o¿ono ogród z kwaterami kwiatowymi i pergol¹
 podcieniami(?) (Lauben). W 1924 roku w parku zostaje wzniesiony pomnik poleg³ych w wojnie wiatowej,

zachowany do dzi we wschodniej czêci za³o¿enia w
postaci kamiennego postumentu. Na dwóch cianach prostok¹tnego coko³u znajduj¹ siê p³askorzeby z motywem
pochodni. Na cokole przez pewien czas ustawiona by³a
drewniana rzeba dekoracyjna (Szereg rzeb w parku

wykonanych i ustawionych w czasie obchodów
700-lecia miasta) . W roku
1989 opracowano plan zagospodarowania przestrzennego parku, a budynek pa³acu poddano kapitalnemu remontowi (z zamiarem dostosowania go
do funkcji handlowej i kawiarnianej, a nie ukoñczonemu do dnia dzisiejszego) . Z pierwotnego za³o¿enia parkowego pozosta³y czytelne dawne utwardzone drogi, oraz drzewa (m.in.
rodzime graby, klony, jesiony oraz egzotyczne  platany
i mi³orzêby japoñskie).
Budynek pa³acu  murowany i tynkowany, o
bryle zwartej na rzucie prostok¹ta (z póniejszymi dobudówkami mieszkalnymi po stronie wschodniej), pierwotnie dwukondygnacyjny, podpiwniczony, przebudowany po wojnie i adaptowany na hotel robotniczy zak³adów Termet. W roku 1989 po rozpoczêciu remontu kapitalnego, pomimo ochrony konserwatorskiej, nadbudowano dodatkow¹ kondygnacjê, co zniszczy³o jego
proporcje i pierwotny charakter. Nale¿y ubolewaæ, ¿e
budynek obecnie nale¿¹cy do prywatnego w³aciciela
stoi nie zagospodarowany, niszczeje i popada w ruinê.
ul. Park Miejski 5  hala sportowa i ptaszarnia.

dachu (obecnie magazyny i gara¿e). Wszystkie budynki
za³o¿enia dwuskrzyd³owego s¹ kryte dwuspadowymi dachami o po³aciach wystêpuj¹cych przed lico, wspartych
na drewnianych kroksztynach.
W ryglowej czêci elewacji przyleg³ego budynku, widnieje relief herbu wiebodzic i data 1907. We
wnêtrzu budynku mieszkalnego cennym elementem zabytkowym s¹ drewniane zabiegowe schody na wysokim
kanelurowanym s³upie, z balustrad¹ o toczonych balaskach, z a¿urowymi, dekoracyjnymi przewitami pod
stopnicami.
Literatura:
Z. Pankau, Der Stadtpark zu Freiburg in Schlesien, Wir Schlesien
1927, s.748.
Zdjêcia: Boles³aw Kwiatkowski (zdjêcie drewnianej figury w parku
pochodzi z publikacji 700 lat wiebodzic)

Warto zobaczyæ
w kociele w. Piotra i Paw³a
Krucyfiks. Wysokoæ 87 cm. Wykonany oko³o 1779
roku przez nieznanego autora, w stylu barokozuj¹cym.
Odlew posrebrzany, korpus z³ocony, na stopie napis Der
Dieseu Nahmen firt hat dieser Joh. Geor. Krieger 17
Breslau 79 Kirche mich als ein Praesent Verelrt (Z napiu wynika, ¿e darowany kocio³owi w 1779 roku przez
Joh. Geor. Kriegera z Wroc³awia.
Misa cynowa. (W kruchcie kocio³a) Okr¹g³a, z odciêtym p³asko brzegiem, o falisto zakoñczonej krawêdzi,
rednicy 31 cm. Wykonana w stylu barokowym, na brzegu misy punca J.G.S. i data 1743 r.
Kinkiety  2 szt. W prezbiterium na cianie kinkiety
jednoramienne mosiê¿ne o cechach pónego baroku o
wymiarach oko³o 30 cm. d³ugoci, wykonane przez nieznanego autora oko³o 1779 roku.

zdjêcie Boles³aw Kwiatkowski

Budynek z pocz¹tku XX wieku, na starych planach miasta zwany niekiedy Vogelhaus (ptaszarnia), po wojnie
czêciowo mieszkalny, czêciowo zajêty przez stra¿ po¿arn¹ i klub sportowy. Usytuowany w pó³nocno-wschodnim naro¿u parku miejskiego, w pobli¿u terenu kolei i
ogródków dzia³kowych. Za³o¿enie jest trójcz³onowe, na
rzucie nieregularnej litery L. Najokazalszy cz³on to dwukondygnacyjny budynek mieszkalny kryty dwuspadowym dachem, z wysokim ryzalitem wie¿owym (5-kondygnacyjnym); przylega do niego parterowy budynek
(hala sportowa), za skrzyd³o prostopad³e stanowi dwukondygnacyjny i pod³u¿ny parterowy budynek o charakterze gospodarczym, z drewnian¹ nadbudówk¹ na

Drzwi wejciowe do kocio³a w. Piotra i Paw³a

Zapisane w rejestrze zabytków woj. wa³brzyskiego pod nr 3,
kartoteka nr 534.
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Freiburg (wiebodzice)
Filia obozu Gross-Rosen

Informacje o filii KL Gross-Rosen w wiebodzicach uk³adaj¹ siê w trzy grupy. Pierwsza wskazuje na
istnienie podobozu mêskiego, druga to opracowania
wskazuj¹ce na istnienie obozu dla kobiet, i trzecia twierdz¹ca, ¿e przebywa³y tu kobiety i mê¿czyni. Ten trzeci
pogl¹d wyra¿ony jest w publikacji R.Olszyny Wiêzniowie-¯ydzi... w oparciu o postanowienie Okrêgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich we Wroc³awiu, str.
173, odwo³uj¹ce siê do zeznañ wiadka (a nie by³ego
wiênia). W innych opracowaniach brak jakiejkolwiek
dokumentacji dla podawanych danych.
Obóz dla mê¿czyzn.
Opracowania, w których wspomina siê o takim
obozie s¹ miêdzy sob¹ sprzeczne mimo, ¿e przynosz¹
bardzo niewiele informacji. Najprawdopodobniej autorzy tych opracowañ b³êdnie interpretuj¹ posiadane ród³a.
Rzeczywicie istnia³ w wiebodzicach obóz
mêski, ale by³ to obóz pracy przymusowej dla ¯ydów Organizacji Schmelt. Uleg³ on likwidacji, a wiêniów
przekazano do AL. Waldenburg. Potwierdzeniem tego
jest relacja by³ego wiênia Egona Wulkana, który stwierdzi³, ¿e w dniu 30 wrzenia 1944 roku przyby³a do obozu grupa SS-manów z lekarzem i po selekcji oko³o 100
osób skierowano do Wa³brzycha, natomiast 20 ¯ydów
znajduj¹cych siê w z³ym stanie zdrowia wywieziono w
niewiadomym kierunku. A wiêc istnienie w Freiburgu
Arbeitslagru (filii Gross-Rosen) nie potwierdzi³o siê.
Obóz dla kobiet.
Obóz powsta³ prawdopodobnie w sierpniu 1944r.,

gdy¿ w tym miesi¹cu przyby³a tu pierwsza grupa wiêniarek. Bli¿szych danych o obozie brak. Komendantem
obozu by³ SS-Unterscharführer Karl Beck. Kim by³y
wiêniarki? Znany jest obecnie 1000 osobowy transport
wiêniarek dostarczonych do obozu w koñcu sierpnia
1944 roku z Owiêcimia. Znalaz³o siê w nim 500 ¯ydówek z getta ³ódzkiego oraz 500 ¯ydówek czeskich. W
dniu 12 stycznia 1945 roku przekazano tu transport 150
kobiet z FKL Ravensbrück. Otrzyma³y one numery od
94.001 do 94.150. Przebywa³y jednak w Freiburgu krótko, gdy¿ zosta³y przekazane do FAL Ludwigsdorf.
Kobiety zatrudnione by³y w fabryce amunicji firmy Hildebrand und Frey oraz zak³adzie produkuj¹cym
elementy owietleniowe do samolotów. Brak danych na
temet miertelnoci wród wiêniarek.
Brak jest tak¿e przekonywuj¹cych danych na temat ewakuacji obozu (marzec  kwiecieñ 1945 roku ?).
Z relacji by³ych wiêniarek wynika, ¿e dotar³y one do
KL Mauthausen. Bli¿sze informacje o przebiegu ewakuacji obozu zawarte s¹ w opracowaniu A. Koniecznego Kobiety w obozie... str. 84
Istnienie w Freiburgu FAL-u nie ulega obecnie
w¹tpliwoci, tym bardziej, ¿e centrala ITS w Arolsenie
powo³uje siê na posiadane dokumenty niemieckie wymieniaj¹ce ten obóz (Verzeichnis der Haftstätten ... str.
129), natomiast brak argumentów gdy chodzi o obóz
mêski.
S³ownik:
W³aciwa nazwa obozów podporz¹dkowanych komendanturze KL Gross-Rosen brzmia³a :
AL.  Arbaitslager  obóz mêski
FAL  Frauenarbeitslager  obóz kobiecy
Opracowano na podstawie publikacji Bogdana Cybulskiego
Obozy podporz¹dkowane KL Gross-Rosen  Pañstwowe
Muzeum Gross-Rosen  Rogonica 1987

ul. Henryka Sienkiewicza
kolejne zdjêcia z przebudowy
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widok w kierunku ulicy Szkolnej

widok w kierunku ul. Wiejskiej

Fürstenstein  (Ksi¹¿)
Filia obozu Gross-Rosen

U stóp zamku Ksi¹¿ zlokalizowano obóz mêski,
stanowi¹cy komando robocze AL. Riese.
ITS Arolsen we wczeniejszych wydaniach swojego katalogu obozów podawa³, ¿e powsta³ on w padzierniku 1944 roku i dane te powtórzy³o kilka opracowañ polskich. Jednak w najnowszym katalogu ITS przyjmuje, ¿e obóz powsta³ w maju 1944 roku, jednak opiera
siê jedynie na zeznaniach wiadków, co trudno uznaæ za
wystarczaj¹ce udokumentowanie daty powstania obozu.
Jedyne informacje o obozie przynios³y materia³y
ledztwa Okrêgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich we Wroc³awiu, jednak bazuj¹ one jedynie na zeznaniach osób które nie by³y wiêniami, a obserwowa³y
obóz jako robotnicy przymusowi. St¹d znaczny brak
dok³adnoci w przekazanym obrazie obozu.
Ustalono nazwiska kilku SS-manów stanowi¹cych
administracje obozu (Krieger, Scheintawer, Schwerk) 
innych danych brak.
Wiêniami byli ¯ydzi z Polski, Wêgier, Grecji i
innych pañstw europejskich. Obóz nale¿a³ do najwiêkszych w AL. Riese, jednak o iloci przebywaj¹cych w
nim wiêniów nie ma dokladnych danych.
Wiêniowie pracowali dla firm: Sänger u. Laninger, Singer u. Müller, Hegerfeld, Kemna u. Co, Pischel.
Prace polega³y g³ównie na dr¹¿eniu tuneli, obróbce kamieni i uk³adaniu kabli. Zdaniem ITS Arolsen pracowali oni tak¿e w Schmiedeberg (Kowary), dok¹d na krótko
byli przeniesieni.
miertelnoæ by³a bez w¹tpienia bardzo wysoka,
chocia¿ nie mo¿na jej dok³adnie ustaliæ. Dla przyk³adu:
z przenoszonych do rewiru w Dörnhau chorych wiêniów tego obozu tylko miêdzy 19 marca a 10 kwietnia
1945 roku zmar³o 60 osób (B.Cybulski, Z badañ nad
miertelnoci¹..., str. 282)
W literaturze przewa¿a pogl¹d, ¿e obóz istnia³ do maja 1945 roku, lecz i w tym wzglêdzie nikt
nie przedstawi³ przekonywuj¹cych dowodów. Ostatni, znany, transport wiêniów przekazanych z
Fürstenstein do Dörnhau (lub odwrotnie) mia³ miejsce 11 lutego 1945 roku (B. Cybulski, Analiza stanu
wiêniów..., str. 291).

W listopadzie 1983 roku, w czasie prac ziemnych przy zak³adaniu sieci wodoci¹gowej na placu Legionów Polskich (wówczas 22 Lipca) odkryto drewnian¹ sieæ wodoci¹gow¹. Stanowi³y j¹ pnie drzew z wydr¹¿onymi przewodami. Odkrycie to budzi³o du¿e zainteresowanie nie tylko mieszkañców miasta, ale i Muzeum
Archeologicznego we Wroc³awiu, które to znalezisko
zabra³o. Mog³o ono stanowiæ zal¹¿ek muzeum miejskiego, o powstanie którego stara³a siê miejscowa Liga
Ochrony Przyrody.
Wieczór Wroc³awia nr 236(4807), 2-4 grudnia 1983 r. Artyku³ udostêpni³ Pan Henryk Urbanik.

Lata 60 - te

Ul. Strzegomska (boczna do ulicy g³ównej). Obecnie w
tym miejscu znajduj¹ siê zabudowania Salonu Toyota.

Opracowano na podstawie publikacji Bogdana Cybulskiego Obozy podporz¹dkowane KL Gross-Rosen  Pañstwowe Muzeum Gross-Rosen  Rogonica 1987r.

Pomys³, sk³ad i wykonanie: Adam Rubnikowicz (ze zbiorów w³asnych i udostêpnionych)
Stale wspó³pracuj¹: Boles³aw Kwiatkowski (zdjêcia), Edward Ha³da.
Podziêkowania dla wszystkich którzy udostêpnili swoje zbiory.
Kontakt e-mail: adamr@pnet.pl Tel. (kom) 0-602-380-483 Przedruk mo¿liwy po podaniu ród³a
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Miasto w starej grafice . .

Widok miasta z oko³o po³owy XVIII wieku. Reprodukcja z Scenographia Urbium Sielaesie Fol. X.
Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu.
Kopiê reprodukcji udostêpni³ dr. Henryk Urbanik.

. . i fotografii
Odcinek ul. S³owackiego (w obu kierunkach) i Ratusz - zdjêcia pochodz¹ z kroniki wydanej w roku 1938
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