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Chronologia dziejów
2000 cd.
Tegoroczna wiosna by³a niezwykle upalna i sucha, natomiast lato deszczowe i zimne.
1 wrzenia nast¹pi³o uroczyste otwarcie budowanej przez
blisko piêæ lat hali widowiskowo sportowej.

12 wrzenia przyst¹piono do budowy elektrociep³owni
opalanej gazem.

Fragment Chronik der Stadt Freiburg in Schl.
1220 - 1937r. Dalszy ci¹g z numeru 6 (32).
T³umaczenie w³asne.

Lata 1487 - 1621

1487 W tym roku Mokrzeszów staje siê w³asnoci¹ Hannsa Monau, który w roku 1488 wraz z innymi jeszcze
dobrami odst¹pi³ go swoim bratankom Janowi i Wac³awowi, synom Wac³awa Monau.
1492 Otrzyma³y wiebodzice przywilej od króla W³adys³awa organizacji we wrzeniu na w. Mateusza jarmarku, tzw ciep³ego jarmarku.
1499 W³acicielem Mokrzeszowa jest Jan Monau, a od
roku 1504 wie jest ju¿ w³asnoci¹ rodziny Heinza Redera.
1509 Kupowa³ rycerz Kunz albo Konrad Hochberg panowanie nad zamkiem Ksi¹¿. Przedtem posiada³ on panowanie nad Herrischaft - Wie Chciwoci przy Warmbrunn. Po objêciu w³adzy na Ksi¹¿u by³ on do rangi
Lanedeshauptmann kapitana kraju mianowany.
1510 Otrzyma³y wiebodzice od króla W³adys³awa pozwolenie na organizowanie w poniedzia³ki targu koñskiego.
1518 W³acicielem Mokrzeszowa by³ Hanns Reder
1520 31 lipca umar³ kapitan kraju Konrad Hochberg. W
kociele w Roztoce spoczê³y zw³oki tego szlachetnego i
pod ka¿dym wzglêdem prawdziwego rycerza. Ksi¹¿
otrzyma³ najm³odszy jego syn Hanns Hochberg, starszy
otrzyma³ Roztokê. redni syn Krzysztof otrzyma³ w 1528
roku Ksi¹¿, poniewa¿ najm³odszy (Hanns) nie¿onaty bez
potomka zmar³.
1528 Wg innych ju¿ w 1524 roku przyjmowa³y wiebodzice ewangelickie wyznanie wiary. Do tego czasu
mia³y wiebodzice 3 kaznodziei i znaczn¹ szko³ê.
1529 Pó³ korca ziarna kosztowa³o 6 Sgr (srebrnych groszy). pszenica 8 Sgr, jêczmieñ 4 Sgr.
1535 Pozwala³ Krzysztof Hochberg w strumieniu s³onym (Salzbach) [Szczawnik] a tak¿e w strumieniu jasnym (Hellebach) [Polenica] z³ota szukaæ i ludzie rze-
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czywicie je znajdowali. Tak¿e pewien W³och ju¿ wczeniej lub mo¿e póniej w tej okolicy z³oto znajdowa³.
Na starej kartce znajduje siê nastêpuj¹ce wiadectwo:
 Przy zamku Ksi¹¿ jest cie¿ka nazywana cie¿k¹ z³odziei. Id¹c ni¹ znajdziesz wodê, Schietzmalz nazwan¹.
Wejdziesz na górê przy tej wodzie do starego wykopu
(rowu), który ongi m³ynówk¹ by³. W tym rowie szukaj. W wodzie znajdziesz ¿ó³te kamyki. Ja sam tych
¿ó³tych kamyków dla siebie przez 3 dni p³ukania za 40
guldenów znalaz³em. Kamyki te, to nic innego jak samorodne z³oto. Miej zaufanie do wyznania Hyronimusa
Veres albo (Veces) pochodz¹cego z dworu weneckiego.
Prawdziwoæ tego wiadectwa jest trudna do udowodnienia.
W koñcu 1535 roku umar³ nagle rycerz Krzysztof Hochberg i w 1550 roku panowanie na Ksi¹¿u przej¹³ jego
syn Konrad.
1536 Proboszczem w wiebodzicach zosta³ Piotr Schifenberg.
1537 Tu w okolicy cielê kosztowa³o 18 Sgr, para gêsi 3
Sgr, para m³odych kur 18 gr, migda³ jaj 8 gr.
1545 W grudniu otrzyma³y wiebodzice pe³ne prawa
miejskie. Dokument wydany w Wiedniu, datowany jest
11 czerwca tego roku.
1549 Laurentius Werner diakon ze wiebodzic w tym
roku jako pastor w Schmiedelberg powo³any zosta³.
1560 Proboszczem w
wiebodzicach by³ Jacob
Scholz.
1564 Zmar³ Konrad
Hochberg z Ksi¹¿a i zosta³ pochowany w kociele parafialnym w wiebodzicach.
1565 Proboszczem w
wiebodzicach by³ pewien Hoffmann.
1575 W tym czasie zamek
Ksi¹¿ znajdowa³ siê prawdopodobnie w nienajlepszym stanie, poniewa¿
matka, jeszcze ma³oletniego hrabiego pisa³a w dniu 25
wrzenia 1575 r. pismo do Królewskiej Komisji która
zarz¹d opiekuñczy sprawowa³a, aby po przyjedzie zatrzymali siê w gospodzie u Szymona Verlorna w wiebodzicach, poniewa¿ ona w zamku nie ma miejsca aby
ka¿demu osobny pokój daæ a i ona tak¿e jest zbyt chora,
by tylu goci na zamku przyjmowaæ.
1577 W tym czasie Mokrzeszów nale¿a³ do Hannsa von
Gellhorn, który go po ojcu Leonardzie von Gellhorn w
1568 roku odziedziczy³. W tym roku targ cotygodniowy z poniedzia³ku na pi¹tek zosta³ prze³o¿ony.
1579 Umar³ (przypuszczalnie) tutejszy pastor Stübner
poniewa¿ na jego miejsce zosta³ powo³any Tomasz
Schellenbach ze Szczawna. Wikariuszem w wiebodzicach by³ wówczas Micha³ Fischer.

W tym roku Konrad Hochberg przej¹³ panowanie na
Ksi¹¿u z r¹k dotychczasowych opiekunów.
1590 Wikariuszem w wiebodzicach by³ Erasmus Wolf.
W tym roku pod budowê szpitala 17 mieszczan, w tym
tak¿e pisarz miejski Moritz Gerstmann, swoje pola które poni¿ej miasta le¿¹, sprzedali dostaj¹c za tak zwane
pó³ sztuki po 250 marek. Od wszystkich ciê¿arów wzglêdem miasta zostali uwolnieni i zatrzymali prawo pierwokupu pola. Przy sporz¹dzaniu dokumentu kupna byli
obecni: Krzysztof v. Hochberg, syn pana na Lubiechowie Hannsa v. Czettritza , Fryderyk von Peterwald, Burmistrz Matthias Ludwig, Rajcowie: Melchior Thamm i
Hanns Ludwig oraz prze³o¿eni szpitala: George Ludwig
i Melchior Winkler. To zdarzy³o siê w poniedzia³ek w
dzieñ w. Jana. Proboszcz wiebodzicki od ka¿dej pó³
sztuki sprzedanego gruntu przy w. Michale 18 groszy
albo 1 Sgr otrzymywa³. Pog³oska ten czynsz (daninê)
nazywa³a ¿¹daniem srebra.
1610 Umar³ pastor ordynariusz M. Schellbach i zast¹pi³
go na tym urzêdzie jego syn Elaias Schellbach, który
by³ dot¹d pastorem w Jeleniej Górze.
W tym roku jako kantor by³ tu zatrudniony George Peuker a posadê organisty piastowa³ Krzysztof Rösel. Starostami kocielnymi (Prowizorami) byli Andrzej Verlohrn i George Vogt. Tak¿e w tym roku nowe pokrycie
dachu robiono, na co ju¿ poprzedni proboszcz Tomasz
Schellbach 50
marek darowa³.
1595 W Wielkanoc zosta³ mianowany diakonem
Krzysztof Lindner, syn proboszcza Lindnera z
Kander, który
przedtem nauczycielem domowym
u pana Gellhorn
na Rogau by³.
Jego ¿on¹ zosta³a
Widok miasta z 1930 roku
córka tutejszego
burmistrza Thamma.
1596 Archidiakonem by³ M. Johann George Möstner.
On odszed³ st¹d w 1597 r. do ¯agania jako proboszcz.
1597 Wg innych dopiero w 1602 roku Joh. Heinrich z
Schwiebus archidiakonem w wiebodzicach zosta³.
1599 By³o ju¿ w wiebodzicach wapno palone. Ognia
dostarcza³ wêgiel kamienny. Zysk od pieca wynosi³
18 Thlr.
W tym roku w miecie by³o 20 piekarzy, 32 hodowców
i 28 szewców.
1602 Tutejszy diakon Lindner jako ewangelicki proboszcz do Szczawna zosta³ powo³any. Jego nastêpc¹
zosta³ urodzony w wiebodzicach Tomasz Keller.
1607 Jan Henryk, najm³odszy syn Henryka Hochberga i
póniejszy jego nastêpca uczy³ siê w szkole w wiebo-

dzicach.
1608 Syn tutejszego proboszcza Schellenbach imieniem
Esaias Schellenbach zosta³ proboszczem w Jeleniej Górze.
1612 Burza zrzuci³a z wie¿y kocio³a miedzian¹ kopu³ê, która jeszcze na ¿elaznych ³añcuchach zawieszona
by³a, przed za³o¿eniem.
1613 Umar³
Konrad
III
Hochberg
i
Krzysztof
Hochberg, który jeszcze za
¿ycia ojca panowanie na Ksi¹¿u otrzyma³,
równie¿ wkrótce umar³ bezpotomnie. Po nim
panowanie
przej¹³ jego brat
Hanns Hochberg, który równie¿ bez spadMury miejskie w latach 30-tych.
kobiercy umar³
w 1628 roku.
W tym roku (20
lutego) umar³ notariusz Moritz Gerstman i jego nastêpc¹ zosta³ Henryk Ortlob. Tak¿e w tym roku organista
Rösel odszed³ do Schmiedeberg, jednak w nastêpnym
roku powróci³, poniewa¿ tutejsza posada nie by³a jeszcze przez nikogo obsadzona.
1614 By³a szko³a miejska na cmentarzu przykocielnym
budowana (prawdopodobnie tylko remontowana) i kamienny szczyt wstawiony.
1615 Organy przesz³y gruntowny remont i dodano 6
nowych registrów. Pierwsze 3 registry pastor Schelenbach na swój koszt budowaæ kaza³. Wtedy by³y równie¿
organy przez malarza przyozdobione.
W tym roku (wg starej kroniki) pojawi³ siê noc¹ szkaradny, tr¹c¹cy spalenizn¹ smród, który przez ca³y kraj, a
tak¿e na s¹siednie kraje rozci¹ga³ siê. Ka¿dy cz³owiek
ogl¹da³ swój dom lub patrzy³ na dom s¹siada, czy gdzie
nie znajduje siê zarzewie po¿aru. Ale nigdzie nie mo¿na
by³o ustaliæ ród³a spalenizny. Po tym, przez 2 lata ró¿ne niezwyk³e choroby nawiedza³y kraj, z powodu których wielu ludzi umar³o. Choroby co prawda nie by³y
zaraliwe.
W tym roku, 10 lipca umar³ starosta kocielny (prowizor) George Vogt.
1616 W kociele montowane by³y nowe ³awki dla mê¿czyzn i kobiet. Za miejsce mêskie trzeba by³o p³aciæ 1
talara l¹skiego, za kobiece 36 centów, na pocz¹tek jednak pierwsza op³ata wynosi³a tylko 18 centów. Posadzka kocio³a zosta³a wy³o¿ona ceg³ami a na koszt pañ-

stwa wymieniono i poszerzono wszystkie okna.
W tym roku umar³ tak¿e starosta kocielny (prowizor)
Andrzej Verlohrn.
Lato tego roku gor¹ce i suche by³o, od Zielonych wi¹tek do pocz¹tku wrzenia nie spad³a kropla deszczu. Z
tego powodu wysch³a Pe³cznica i m³ynarze ju¿ nie mogli mieliæ zbo¿a tak, ¿e piekarze ze swoim zbo¿em do
m³ynów na Bobrze lub do Czech jedzili.
1617 18 czerwca umar³ burmistrz Maciej Ludwig i jego
nastêpc¹ zosta³ George Ludwig, który w 1633 roku w
czasie panuj¹cej zarazy umar³.
W tym roku by³a straszna dro¿yzna tak, ¿e pó³ korca
ziarna 5 do 6 talarów l¹skich kosztowa³o.
1618 Pocz¹tek wojny trzydziestoletniej.
1619 Mokrzeszów sta³ siê w³asnoci¹ Joachima von
Gelhorn a w 1621 r. dwóch braci: Leonarda i Jerzego
von Gelhorn.
1621 Bita przez pañstwo moneta zmniejszona by³a. Zamiast srebra zaczêto u¿ywaæ miedzi. l¹scy ksi¹¿êta
równie¿ ulegli temu nie³adowi pieniê¿nemu i tak¿e gorsz¹ ni¿ przedtem monetê bili. Z pocz¹tku wartoæ nowych monet by³a omiokrotnie mniejsza w stosunku do
poprzednich dobrych srebrnych i by³a ci¹gle zmniejszana tak, ¿e spad³a a¿ 20 - to krotnie. Przez to zagmatwanie monetarne zubo¿a³o wielu kapitalistów i niektórzy byli na granicy bankructwa.
12 maja umar³ notariusz Henryk Ortlob i jego nastêpc¹
zosta³ Jan Keler.
W tym roku Georg Hornig jako nauczyciel by³ tu zatrudniony.

Turystyczny szlak wiebodzic

Ró¿a Stolarczyk

Koció³ w. Piotra i Paw³a
W latach 50-tych XX wieku w poewangelickim
kociele zosta³a utworzona druga parafia katolicka.
Nowy katolicki proboszcz zasta³ koció³ pusty  poza
wspania³ymi organami, ³awkami i pozbawion¹ ozdób
p³yt¹ g³ównego o³tarza  wi¹tynia by³a pusta. Nie posiada³a o³tarzy bocznych (nie wiadomo co siê z nimi sta³o). Pierwsz¹ inwestycj¹ podjêt¹ przez d³ugoletniego
proboszcza parafii ksiêdza Józefa Lacha  by³o za³o¿enie w kociele ogrzewania, aby jak twierdzi³: ludzie
przychodzili do kocio³a modliæ siê a nie szczêkaæ zêbami. Nastêpnymi pracami by³o przystosowanie miejsca
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przy cianie zakrystii na kaplicê chrzcieln¹,
wybudowanie
dwóch bocznych o³tarzy 
Serca Jezusowego i Matki
Boskiej i pokrycie cian
kocio³a polichromi¹. Obrazy, projekty o³tarzy i polichromii oraz
ich wykonawstwo jest dzie³em Stanis³awa
Stolarczyka.
Polichromia
nie zachowa³a
siê  zosta³a
zamalowana podczas remontu kocio³a przez nastêpcê
ksiêdza Lacha.
Znajduj¹ce siê w kociele witra¿e w nawach nad
o³tarzami bocznymi zosta³y ufundowane przez ksiêdza
Józefa Lacha z jego prywatnych funduszy.
Kaplica chrzcielna
zaczê³a funkcjonowaæ w
1964 roku, w
1966 roku zainstalowano
boczne o³tarze,
w tym¿e roku
ukoñczona zosta³a polichromia.
Niektóre rysunki,
projekty i kalki fragmentów
polichromii
znajduj¹ siê w
rêkach prywatnych.
Zdjêcie górne - O³tarz Serca Jezusowego - malowa³ i
projektowa³ Stanis³aw Stolarczyk.
Zdjêcie dolne - O³tarz Matki Boskiej Czêstochowskiej projekt i wykonanie Stanis³aw Stolarczyk
Fotografie: Krzysztof Lis (Wrzesieñ 2000r.)
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Daniel Wojtucki

Profesja katowska w wiebodzicach
Nam ludziom wchodz¹cym w XXI wiek postaæ
redniowiecznego egzekutora kojarzy siê z okrucieñstwem, przemoc¹, a czêsto nawet z barbarzyñstwem.
Wówczas wiêkszoæ
1
wyroków sadowych
koñczy³a siê spotkaniem z tym bezdusznym osobnikiem, czyli katem.
Dlatego w³adze miasta mog¹ce sobie pozwoliæ na jego kosztowne utrzymanie mog³y uznawaæ siê za majêtne. Do
nich nale¿a³y tak¿e i wiebodzice.
Oprócz op³acenia poszczególnych us³ug, zapewnienia
noclegu miasto zobowi¹zane by³o pokryæ koszty jego
licznych dodatkowych zajêæ, jak: usuwanie nieczystoci, padliny, czyszczenie wiêzieñ czy latryn.
W pocz¹tkach XVIII wieku na sta³e osiad³ tutaj mistrz
katowski Matthes Schneider. Po nim urz¹d ten obejmuje Jan Henryk Vogte. Jednak najbardziej znanym egzekutorem na us³ugach
2
miasta by³ kat Neumeister.
Oprócz
wiebodzic ród ten
wymieniany jest w
G³ogowie, Wa³brzychu, czy Niemczy.
Swoj¹ g³ówn¹ siedzib¹ uczyni³ widnicê. W³anie z niej czêsto wiebodzice nie
posiadaj¹cy czasowo kata wypo¿ycza³y egzekutora celem egzekwowania prawomocnych wyroków s¹dowych.
Wed³ug taryfikatora z dnia 2 kwietnia 1689 roku wiebodzicki kat otrzymywa³:
1) Za stracenie osobnika za pomoc¹ miecza-5 kop.*
2) Wykonanie wyroku przez powieszenie-5 kop.
3) Za pogrzebanie ¿ywcem i przebicie ko³kiem-5 kop.
4) Za spalenie-6 kop.
5) Za ci¹gniêcie szczypcami lub darcie pasów z pleców i
póniejsze umêczenie ko³em wraz ze spaleniem-8 kop.
Oprócz tego co roku egzekutor od rady miejskiej otrzyma 7 s¹¿ni drewna, a co kwarta³ l korzec zbo¿a. Za ka¿da sztukê padliny nale¿y mu siê pó³ kraj- 3
cara, a za czyszczenie
wiêzienia 12 krajcarów. Dodatkowo z
³¹k folwarcznych
które s¹ w³asnoci¹
miasta, otrzyma co

roku dobr¹ furê siana. Dok³adna analiza tej taksy dowodzi, ¿e wiebodzickiemu mistrzowi ¿y³o siê ca³kiem dostatnio. Mimo to dopuszcza³ siê ³amania ustanowionych
praw. Przyk³adowo w wiebodzicach w 1721 roku miejscowy kat ci¹³ boguszowskiego kolegê za rozsypanie arszeniku na pastwisku, co przyczyni³o siê do wytrucia znacznej iloci byd³a.
Szkoda, ¿e obecnie nie pozosta³y ¿adne slady po mistrzach katowskiego rzemios³a w wiebodzicach. Trudno dzi ustaliæ, gdzie sta³a miejska katownia, jaki los
spotka³ ciê¿kie katowskie miecze, które nieraz w swojej
s³u¿bie przeciê³y niæ ludzkiego ¿ycia.

Z dawnego przewodnika
... W dalszej wêdrówce opuszczamy p³askowy¿
i serpentynami stromej szosy zmierzamy do miasta wiebodzice, które malowniczo rozpociera siê u naszych
stóp.

* 5 kop groszy

Ryciny: Kat przy pracy
1 i 2 - Kara mierci wykonana przez ciêcie mieczem
3 - Kara ³amania ko³em
Ryciny pochodz¹ z Beiträge zur geschichte der stadt Breslau - Erich Linden, Heft 8, Breslau 1939.

Wroc³aw 30 lipca 2000r.

ul. Henryka Sienkiewicza

ostatnie zdjêcia z przebudowy

Zdjêcia koñcz¹ cykl
fotograficzny dokumentuj¹cy przebudowê ulicy.
Zdjêcia pochodz¹ ze
zbioru Pana Dominika
¯ebrowskiego.

wiebodzice, stacja kolejowa na trasie Wroc³aw
- Dittersbach (Podgórze), niegdy stacja czo³owa, jak
równie¿ miasto garnizonowe bardziej o¿ywione ni¿ dzi.
Liczy 9.759 mieszkañców, z których ogromna wiêkszoæ
zatrudniona jest w przemyle lniarskim oraz przy produkcji zegarków i regulatorów. Wczeniej rozwin¹³ siê
w miecie przemys³ lniarski, za spraw¹ wiatowego domu
handlowego Kramsta przekszta³conego obecnie w spó³kê akcyjn¹ przemys³u lniarskiego. Nastêpnym wielkim
twórc¹ przemys³u by³ prosty zegarmistrz Gustaw Becker, który w 1852 roku do wiebodzic przyby³. Konkuruj¹ce ze sob¹ fabryki zosta³y stopione w jedno przedsiêbiorstwo i tworz¹ dzi Zjednoczone Freiburdzkie
Fabryki Zegarków Spó³ka Akcyjna (1899). Fabryka zatrudnia oko³o 1.200 robotników i eksportuje 40% swoich wyrobów.
Miasto spali³o siê ca³kowicie w roku 1774, jednak o¿y³o znowu dziêki ogromnej ³asce i pomocy króla
Fryderyka i robi dzi bardzo mi³e wra¿enie. Czêci starego muru miejskiego s¹ widoczne w kilku miejscach,
przy czym najpiêkniejszy ich fragment znajduje siê za
kocio³em katolickim. W ogrodzie strzelnicy znajduje
siê Kramsta pomnik, na Nowym Rynku oryginalny pomnik ¿o³nierza. Kocio³y, katolicki i ewangelicki s¹
odnawiane. Przy katolickim kociele znajduje siê stary
grób hrabiów Hochberg, elektryczne owietlenie i nowa
pompa wodna. Na katolickim cmentarzu spoczywa s³awny chirurg Prof. Mikulicz (zm. 1905). Hotele i ober¿e:
Zamkowa, Pod Niedwiedziem, Pod Z³otym Lwem, Pod
Z³ot¹ Kotwic¹ itd.
Z miastem graniczy wie Ciernie z przystankiem
kolejowym i du¿¹ szko³¹ A. Lindnera. Przy Szosie do
widnicy le¿y Mokrzeszów, w którym wie¿a Szpitala
Maltañskiego w. Józefa z daleka jest widoczna.
Jad¹c powozem do Nowej Szwajcarii pod
Ksi¹¿em, droga prowadzi nas przez chêtnie odwiedzan¹
przez letników wie. Pe³cznica (4365 mieszkañców) graniczy przez rzekê ze wiebodzicami. Tu znajduj¹ siê

5

szlakiem nad Now¹ Szwajcari¹ dalej wêdrujemy.
Tekst pochodzi z przewodnika Das Waldenburger Bergland
und seine Nachbargebiete von Bad Salzbrunn aus. - t³umaczenie w³asne.
Zdjêcia:
1. Widok w kierunku Pe³cznicy - widokówka E. Ha³da
2. Koció³ w Pe³cznicy - widokówka dr H. Urbanik
3. Nowa Szwajcaria w Pe³cznicy - zdjêcie pochodzi z folderu Polsnitz am Fürstenstein z roku 1938
Ró¿a Stolarczyk

tak jak w wiebodzicach fabryki zegarków, m³yn parowy itp. We wsi górnej ruina starego kocio³a, wybudowanego z kamienia ³amanego w przybli¿eniu oko³o 1500
roku. Parafialny koció³ katolicki w Pe³cznicy, znajduj¹cy siê na prawo od wiebodzic przy Szosie do Strzegomia pochodzi z 14 i 16 stulecia. W kociele znajduje
siê sakramentarium (1352), o³tarz - tryptyk z bogat¹ snycerk¹, na zewn¹trz trzy nagrobki z p³askorzebami itd.
Pe³cznica z racji swego po³o¿enia miêdzy ³agodnymi wzgórzami, poroniêtymi drzewami liciastymi i
mi³¹ dla oka zabudow¹, sprawia bardzo przyjemne wra¿enie. Nie tylko turyci ale i mieszkañcy bardzo czêsto

odwiedzaj¹ restauracjê Nowa Szwajcaria po³o¿on¹ w
górnej czêci miejscowoci. W niewielkiej odleg³oci
od niej, id¹c w górê Strumienia Jasnoci (?) otoczony
¿elaznym p³otem ronie okaza³y egzemplarz rzadkiego
drzewa (cis baccate). Aleksander Humboldt i profesor
Goeppert cenili jego wiek na 800 lat. Niedaleko od niego ronie na ³¹ce m³ody cis, oko³o 60 letni. W tej okolicy ronie jeszcze wiêksza liczba wspania³ych cisów. Od
tego miejsca, m³ody, wprawny turysta mo¿e w górê iæ
i zwiedziæ Stary Zamek a nie wprawiony w wêdrówkach, cyklista czy jad¹cy powozem, musz¹ obraæ inn¹
drogê. My wybieramy pierwsz¹ drogê i wydeptanym
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Organy w kociele w. Piotra i Paw³a
Organy w kociele w. Piotra i Paw³a w wiebodzicach zosta³y zbudowane przez Krystiana Gottliba
Schlaga  organmistrza z Turyngii, wielce zas³u¿onego
dla muzyki na l¹sku. wiebodzickie organy maj¹ trzy
manua³y, 39 g³osów plus 6 g³osów sta³ych  posiadaj¹
oko³o 3000 piszcza³ek. Zosta³y wykonane jako instrument koncertowy. Ostatnie koncerty odbywa³y siê na
nich w latach 60-tych, kiedy przyje¿d¿ali na nich graæ
organici z Wroc³awia i Krakowa. Nie znana jest dok³adna data powstania organów  wiadomo tylko i¿ w
1850 roku ju¿ istnia³y  wiadczy o tym sztych z tego¿
roku wisz¹cy w zakrystii kocio³a  przedstawiaj¹cy
organy i piewaj¹cy na ich tle chór. Ostatnim organist¹
daj¹cym na tych organach koncerty by³ pan Penconek,
który stworzy³
w parafii oko³o
30-to osobowy
chór.
Dane na temat
wiebodzickich
organów zosta³y
zaczerpniête z
wydawnictwa
Akademii Muzycznej
w
Gdañsku z 1994
roku Organy i
muzyka organowa z rozdzia³u
autorstwa Wolfganga J. Brylla
 europejskiego
znawcy przedmiotu.

Sztych z 1850 roku wisz¹cy w zakrystii kocio³a.
Zdjêcie Krzysztof Lis (Wrzesieñ 2000r.)

Pomys³, sk³ad i wykonanie: Adam Rubnikowicz (ze zbiorów w³asnych i udostêpnionych)
Korekta: Robert Sysa
Stale wspó³pracuj¹: Boles³aw Kwiatkowski (zdjêcia), Edward Ha³da, dr Henryk Urbanik.
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

