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Chronologia dziejów
rok 2002 padziernik
- Pogotowie ratunkowe uzyska³o now¹ stacjê wyjazdow¹, która znajduje siê w Centrum Ratownictwa
przy ul. Wiejskiej (w siedzibie Stra¿y Po¿arnej) Otwarcie nast¹pi³o 21 padziernika.
- 10 padziernika odby³a siê ostatnia sesja dotychczasowej Rady Miejskiej. Nowe wybory wyznaczono na dzieñ 27 padziernika, kiedy to zostanie wybranych 21 radnych, zamiast dotychczasowych 28.
Po raz pierwszy równie¿ odbywaæ siê bêd¹ bezporednie wybory burmistrza miasta.
- Zak³ady Odzie¿owe Rafio maj¹ nowego w³aciciela. Nabywca nie zrezygnowa³ ani z nazwy, ani te¿
ze znaku. Zak³ad ma zatrudniaæ 500 szwaczek, do
koñca br.  200.
W dniu 16 padziernika zapad³ wyrok skazuj¹cy szajkê zabójców w³aciciela kantoru ze wiebodzic.
Dwoje z nich otrzyma³o po 25 lat pozbawienia wolnoci, jeden  ten który strzela³  15.
- W nocy z 15 na 16 padziernika ( w budynkach
auto - szrotu przy ul. Jeleniogórskiej) zamordowany
zosta³ 66 letni w³aciciel Boles³aw Ma³ek.
Stare pocztówki
Palmiarnia

Fragment Chronik der Stadt Freiburg in Schl.
1220 - 1937r.
T³umaczenie w³asne.

Lata 1861 - 1874

1861
W wiebodzicach na odczycie bawi³ poeta von Holfei.
Za³o¿ony zosta³ lazaret dla tutejszego garnizonu. Przy
górze szubienicznej zosta³ urz¹dzony plac æwiczeñ.
1862
W wiebodzicach by³o 5.186 mieszkañców, a wiêc
w stosunku do roku 1858 przyby³o 286 osób.
1 sierpnia, nowo za³o¿ony zwi¹zek (Handlowo  Przemys³owy Bank) rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoæ.
1863
Podpu³kownik von Blankensee zosta³ mianowany
dowódc¹ 3 Magdeburskiego regimentu piechoty nr
66 i z pocz¹tkiem lutego po¿egna³ siê z tutejszym
batalionem, którym dowodzi³ przez kilka lat.
1864
Na pocz¹tku, tutejszy Drugi l¹ski Batalion Myliwski liczy³ 802 ¿o³nierzy i rezerwistów.
Kamienio³om wapienia przesta³ ju¿ spe³niaæ swoje
zadanie i w listopadzie zosta³ wy³¹czony z eksploatacji.
Majster garbarski Carl Zeuner, mieszczanin i radny,
utrzymuj¹cy siê z zarobków radnego w wiebodzicach, obchodzi³ w dniu 28 listopada z³oty jubileusz
mieszczanina.
1865
W pocz¹tkach lutego rozpoczêto roboty ziemne zwi¹zane z za³o¿eniem gazowni. W pocz¹tkach listopada, wybudowany kosztem 40.000 talarów zak³ad
oddano do ruchu.
18 maja wizytowa³ tutejszy Batalion Myliwski, dowódca 6 Korpusu Armii genera³ von Mutius.
1866
wiebodzice prze¿ywa³y wszystkie zdarzenia wojen-

ne. W po³owie maja opuci³ miasto nasz garnizon.
W pierwszych dniach czerwca w swojej podró¿y do
Ksi¹¿a przeje¿d¿a³ przez wiebodzice nastêpca tronu. W Ksi¹¿u przyjmowa³ on naczelne dowództwo
kwatery g³ównej.
wiebodzice widzia³y wiele rozlokowywanych i wiele przemaszerowuj¹cych wojsk. Urz¹dzono szpital
wojskowy i przeniesiono do wiebodzic wiêzienie.
18 wrzenia, ku ogólnej radoci mieszkañców powróci³ znowu do miasta nasz Batalion Myliwski. 11
listopada obchodzono wielkie wiêto pokoju.
W tym roku Siostry Szarytki osiedli³y siê tu (za³o¿y³y dom) na sta³e.
1867
W rodzinie majstra stolarskiego Conrada by³ przechowywany od ponad 100 lat szklany puchar z wygrawerowanym napisem Vivat stara Brandenburgia. Ten puchar szklany zosta³ wys³any w podarunku królowi Wilhelmowi, który w zamian przekaza³
swoje piêkne popiersie.
W tym roku liczba mieszkañców, bez wojskowych,
wynosi³a 6.099 osób.
Ksiê¿na Luisa Pruska przenocowa³a tu w swojej podró¿y.
1868
Królewski Radca Handlowy Gustaw von Kramsta
otrzyma³ nadany przez króla Order Korony 4 klasy.
Latem przebywa³ z odwiedzinami w Ksi¹¿u, nastêpca tronu Fryderyk Wilhelm i król Wilhelm.
23 marca swój 50-ty jubileusz urzêdowania wiêtowa³ majster pocztowy Negelein.
19 marca noc¹, wielki ogieñ zniszczy³ prawie wszystkie domy ulicy w Bolkowie.
14 lipca uroczycie wmurowano kamieñ wêgielny
pod tutejsze koszary.
7 grudnia, przy temperaturze powy¿ej 10 stopni szala³ w naszej okolicy huragan o wielkiej mocy.
1869
G³ówny nauczyciel Scholz i adjuvant szkolny Bergmann z Pe³cznicy zgubili w lutow¹ noc drogê do
domu, spadli do m³ynówki i utonêli.
20 maja, po kilkuletniej przerwie spowodowanej daleko id¹cym remontem zniszczonego budynku Cierniowsko  Pe³cznickiego kocio³a, nast¹pi³a jego uroczysta konsekracja. W dniu 21 maja wprowadzono
ponownie poranne dzwonienie, które wstrzymane
by³o w roku 1837.
Za³o¿ona zosta³a ochotnicza stra¿ po¿arna, której
naczelnikiem i przewodnicz¹cym zosta³ majster murarski Stange.
Od dnia 25 grudnia poci¹gi by³y odprawiane ju¿ z
nowego dworca.
1870
2 maja powsta³a w³asna stra¿ po¿arna licz¹ca 60 ludzi i mia³a swoje pierwsze æwiczenia.
3 lipca powiêcono pomnik wzniesiony ku czci zmar-

³ych tu w 1866 roku 10 pruskich, jednego saskiego i
20 austriackich ¿o³nierzy.
Na wojnê przeciw Francji wyruszy³ tak¿e nasz Batalion. Urz¹dzono równie¿ szpital wojskowy.
1871
18 czerwca obchodzono uroczycie wiêto pokoju.
Nasze powracaj¹ce wojska zosta³y powitane w sposób godny i ze splendorem.
Proboszcz Hentschel w dniu 25 lipca wiêtowa³ swój
srebrny jubileusz kap³añstwa.
1872
22 kwietnia wmurowano kamieñ wêgielny pod budynek szko³y ewangelickiej.
2 maja obchodzono uroczycie 53 urodziny w³aciciela fabryki zegarów Gustwa Beckera. Do tego dnia
wykonanych zosta³o 50.000 zegarów.
Z 359 osób, które zachorowa³y na ospê, zmar³o 27.
1873
Z pocz¹tkiem nowego roku w Wy¿szej Szkole Miejskiej urz¹dzono klasy: czwart¹, pi¹t¹ i szóst¹.
Kompania Strzelecka pozyska³a od dawna upatrzone miejsce przy ul. Wa³brzyskiej, by na tym miejscu
za³o¿yæ stanowisko strzeleckie i strzelnicê.
W Beckerowskiej fabryce zegarów zmontowano
70.000 zegarów.

Batalion Myliwski zosta³ przeniesiony z naszego
miasta do Olenicy. W jego miejsce przyby³ tu Batalion Fizylierów, Pierwszego l¹skiego Regimentu
Grenadierów nr 10.
1874
12 stycznia, w krzakach na Starej Górze (Alte Berg)
znaleziono zamordowan¹ 26 - letni¹ robotnicê fabryczn¹ ze Szczawienka.
10 marca wmurowano uroczycie kamieñ wêgielny
pod budowê nowej strzelnicy.
Ze stanem 61 uczniów otwarto Wy¿sz¹ Szko³ê Miejsk¹ (teraz Wy¿sz¹ Szko³ê Realn¹).
W³acicielowi dóbr szlacheckich Edwardowi Kramsta, który kasê chorych i budynek szpitala wybudowa³ i miastu w darze przekaza³, zosta³o nadane honorowe obywatelstwo.
Widokówka: ulica Jeleniogórska (Blucher Str.)
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Niezyk³e losy wiebodziczan

¿ycie, panie, to by³o ¿ycie ...
Za karê  15 lat wiêzienia.
Poszed³em do wojska. By³em ju¿ wyszkolony politycznie, szybko awansowa³em, po 3 miesi¹cach by³em ju¿ starszym podoficerem i pracowa³em w tajnej kancelarii. Mia³em pod swoj¹ opiek¹
tajne mapy. Kiedy przychodzi oficer i mówi, ¿eby
zostawiæ te mapy i pójæ do innych zajêæ. Ja odpowiadam, ¿e mam polecenie pilnowaæ map od dowódcy sztabu i nie mogê odejæ. Oficer na mnie z krzykiem, siêga po broñ, a ja broni nie mia³em. Ale mia³em wolne rêce, wiêc zrobi³em z nich po¿ytek. Oficer te¿ nie od parady, dosz³o do tego, ¿e zdemolowalimy kancelariê, zanim nas roz³¹czono. Ja trafi³em do aresztu, koledzy, jak mnie odprowadzali, pocieszali, ¿e je¿eli dostanê 5 lat wiêzienia, to bêdê
szczêliwcem, bo grozi mi 15 lat. Za kilka godzin
odby³a siê publiczna rozprawa kursanta Rybiñskiego Mnie uniewinniono, a nawet pochwalono, ¿e nie
zostawi³em map, a wspomnianego oficera odes³ano
do innego pu³ku. W nagrodê otrzyma³em od pu³kownika aparat fotograficzny Fed, przeszed³em te¿
do pracy w propagandzie. Lubi³em byæ tam, gdzie
co siê dzieje...
Donbas i bia³e niedwiedzie.
Trafi³em do grupy komsomolców, która jedzi³a na wielkie budowy Zwi¹zku Radzieckiego.
Dziêki temu zwiedzi³em ca³y Kraj Rad, najd³u¿ej
by³em przy budowie Donbasu, przejecha³em ca³y
Kaukaz, wszystkie miasta; by³em te¿ na Syberii, na
Sachalinie, a nawet dwa razy w Japonii i Chinach. W
1933 roku nasza brygada zdoby³a tytu³ najlepszej
brygady komsomolskiej w ca³ym Zwi¹zku Radzieckim. Bralimy te¿ udzia³ przy budowie Komsomolska. Jak przyjechalimy tam pierwszy raz, to sta³y
dwa domki rybackie, mróz  60 st. C, a my mieszkalimy w namiotach. Statki dowioz³y potrzebne wyposa¿enie, a pierwsze co zbudowalimy, to by³ szpital. Ludzie d³ugo mieszkali w namiotach lub w ziemiankach. Widzielimy na w³asne oczy bia³e, polarne niedwiedzie, które tam zamieszkiwa³y. A teraz
Komsomolsk to wielkie miasto, tyle ludzi, domy,
wiat³o, woda, samochody. A¿ trudno uwierzyæ. Nas
na budowie by³o tam prawie 5 tysiêcy ludzi. A niedawno bra³em udzia³ w spotkaniu z radzieckimi ¿o³nierzami i ono dziwili siê, ¿e ¿yje jeszcze cz³owiek,
który kopa³ fundamenty przy budowie Komsomolska. Ponoæ w ZSRR bardzo trudno spotkaæ ju¿ tych
pierwszych budowniczych...
Obrona Kijowa.
Dla mnie II wojna wiatowa zaczê³a siê w
dniu napaci Niemców na Zwi¹zek Radziecki. Trafi³em znowu do wojska i wyszlimy przed Kijów broniæ tego miasta. Front cofa³ siê jednak szybko, chocia¿ nad Kijowem kanonada trwa³a kilka dni. Kiedy
wrócilimy do miasta, to wojska w nim ju¿ nie by³o,

Micha³ Kulin
Trybuna Wa³brzyska z dat¹ 5-11 stycznia 1988 r.
Franciszek Rybiñski: Ca³e ¿ycie spêdzi³em z
aparatem fotograficznym. Chcia³bym jeszcze zd¹¿yæ
uporz¹dkowaæ swoje archiwum.
Jedno ¿ycie  kilka ¿yciorysów.
Zachorowa³em, panie, zachorowa³em, a w
moim wieku to niebezpieczne. Odda³em wiêc wszystkie pami¹tki Kumierskiemu, jest m³odszy o 10 lat, a
on wzi¹³ i umar³.
Ka¿dy okres ¿ycia Franciszka Rybiñskiego
to materia³ na scenariusz filmowy. A ca³e ¿ycie to
wspania³a epopeja losów cz³owieka, który postanowi³ ¿yæ dla ludzi. To historia dwóch narodów, to historia przedwojennej prasy, budowy Donbasu, walki
z przyrod¹ Syberii, obrony Kijowa, zwyciêskiego
marszu z Ukrainy przez Polskê do Berlina i Pragi,
zasiedlania ziem zachodnich, rejestracji dziejów wiebodzic. Licz¹cy sobie dzi 73 lata pan Franciszek,
boleje nad jednym: czy uda mu siê to wszystko przekazaæ nastêpnym pokoleniom? Niniejszy tekst nie
jest opisem ¿ycia Franciszka Rybiñskiego ani nawet
prób¹ tego, a jedynie prezentacj¹ kilku fragmentów
tego bogatego ¿ycia, którym mo¿na by obdzieliæ kilka
osób...
Berdyczów.
Pisz do mnie na Berdyczów  tak jak w
znanym dowcipie  móg³by powiedzieæ przed wojna pan Franciszek. By³ osob¹, któr¹ powszechnie
znano w tym miecie. Dzieciñstwo przebieg³o szczêliwie, szko³a jak szko³a, ciekawiej by³o ju¿ na kursie dla fotografów. Maj¹c kilkanacie lat, ówczesny
Franek Rybiñski, nie móg³ przewidzieæ, ¿e uczy siê
fachu na ca³e ¿ycie. Fachu, który nie raz, nie dwa
ratowa³ mu ¿ycie: fachu, który stanie siê wielka radoci¹, ale i rozterk¹ ¿ycia. Wyuczony na fotografa,
Franciszek Rybiñski zaczyna wspó³pracê z radzieck¹ pras¹.
Mia³em w swoim rejonie cztery m³yny, kilka stacji kolejowych i dwa zak³ady pracy. Ca³y dzieñ
spêdza³o siê terenie, robi³em zdjêcia, zbiera³em informacje o wykonaniu planu. Praktycznie codziennie musia³em oddaæ kilka materia³ów z produkcji.
Wszystkie by³y drukowane, a wiele z nich musia³em
wysy³aæ do gazet centralnych, bran¿owych, m³odzie¿owych. A wtedy dziennikarzom dobrze p³acili, mnie
podwójnie, bo tak¿e za zdjêcia. Mia³em kupê forsy,
z któr¹ nie by³o co robiæ. Jak chodzi³em po zak³adach, to dali tam zjeæ, nie powiem, by³o i co wypiæ.
Mia³em mnóstwo pieniêdzy i ¿adnych potrzeb, to by³o
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trzeba szykowaæ siê do ewakuacji. Jedni zakopywali broñ, inni niszczyli dokumenty i postanowilimy
siê zdemobilizowaæ. Rozchodzilimy siê po kilka
osób, bo Niemcy ju¿ byli na przedmieciu. Uda³o siê
nam jeszcze wysadziæ most na Dnieprze. Za kilka
dni Niemcy opanowali ca³e miasto, zaczê³y siê ³apanki. Z³apali i mnie, prowadzili na rozstrzelanie, ale
uciek³em. Uciek³o nas wiêcej, ale pamiêtam z koñca
sierpnia zbiorowy mord hitlerowców na cywilnej ludnoci. Zginê³o wówczas mnóstwo ludzi. Jak uciek³em, to szed³em przez 10 km w kajdankach, a¿ trafi³em do wsi Od¿ulany. Tam odnaleli mnie partyzanci, zosta³em ich ³¹cznikiem. Czêsto nie wiedzia³em co przenoszê, chodzi³em z jednego miejsca do 
drugiego, tam zabierano mi to marynarkê, to pasek,
to buty; po pewnym czasie zwracano i kazano iæ w
kolejne miejsce. I tam sytuacja powtarza³a siê. Czasami lepiej nie wiedzieæ co siê przenosi, tak jest bezpieczniej...
Wyzwolenie w Szczawienku.
W partyzantce spêdzi³em sporo miesiêcy,
potem na krótko trafi³em na front. Póniej znowu
przeniesiono mnie na ty³y do politycznego referatu,
gdzie by³em ju¿ do koñca wojny, id¹c za frontem.
Osobicie wola³em byæ na pierwszej linii, zabij¹ to
zabij¹, gorzej jakby wpad³o siê w rêce wroga, do niewoli. Nie wiem czy wytrzyma³bym te wszystkie mêki.
W 1944 i 1945 roku szybko posuwalimy siê do przodu, by³em przy wyzwoleniu Krakowa, Bielska, Cieszyna, Rybnika, na krótko podeszlimy pod Berlin,
ale w zdobywaniu tego miasta nie bralimy udzia³u.
Zawrócilimy na po³udnie, pocz¹tkiem maja doszlimy w okolice Wa³brzycha. 8 maja stalimy w Szczawienku, tam, gdzie teraz jest PGR. O godzinie 9 rano
s³ucha³em angielskiego radia, takie mia³em zadania,
bo nale¿a³o dowództwu zdawaæ meldunki. S³ucham
wiêc radia, a tu mówi¹ po polsku, ¿e Berlin zdobyty,
¿e Niemcy szykuj¹ siê do podpisania kapitulacji.
Pierwsza moja reakcja to wyjêcie pistoletu i wystrzelanie ca³ego magazynku. Zbiegaj¹ siê koledzy, pytaj¹: Co robisz?. Kiedy im odpowiadam, ciesz¹ siê,
lecz z du¿¹ rezerw¹. Moi dowódcy dzwoni¹ do dywizji, a tam nic nie wiedz¹ o zakoñczeniu wojny.
Koledzy mówi¹ wiêc, ¿e Franek zwariowa³, sam
zakoñczy³ wojnê. Dopiero ko³o godziny drugiej po
po³udniu przyszed³ meldunek, ¿e to naprawdê koniec wojny. Rozleg³a siê kanonada, ludzie rzucali siê
sobie na szyjê, na stole pojawi³ siê spirytus. Biegniemy do naszych pu³kowych dziewczyn, a one na wiadomoæ o koñcu wojny, w p³acz. Wam to dobrze 
mówi¹  wy wrócicie do domów, a z nami co bêdzie? Bêd¹ nas wyzywaæ od wojskowych kurew... i
dalej w p³acz. A my pocieszamy, ¿e w Chinach trwa
jeszcze wojna, niech tam jad¹...
wiebodzice.
Do tego miasta, które nazywa³o siê wówczas jesz-

cze Freiberg, pierwszy raz wszed³em na pocz¹tku
maja. Stacjonuj¹c w Szczawienku przeczesalimy las
i zeszlimy z góry do miasta. Stali w nim jeszcze
Niemcy, ale wówczas, w nocy, nie atakowalimy.
Oko³o godziny trzeciej nad ranem Niemcy zebrali
siê i uciekli w stronê Jeleniej Góry. Ja by³em wówczas dowódc¹ oddzia³u specjalnego, mia³em 70 ludzi, takich co siê niczego nie bali. To byli recydywici, maj¹cy za sob¹ wysokie wyroki, zabójstwa
sprzed wojny, gotowi na wszystko. Wracaj¹c ze wiebodzic podeszlimy pod zamek Ksi¹¿, ale do rodka
nie wchodzilimy. Bêd¹c w wiebodzicach zaszed³em
do zak³adu fotograficznego i za¿¹da³em 5 paczek
papieru i paczkê filmów. Niemiec da³ bez najmniejszego sprzeciwu. Póniej poszlimy za frontem dalej, do Ostrawy, pod Pragê. Zosta³em zdemobilizowany dopiero jesieni¹, trafi³em transportem do widnicy. Samochodem pojecha³em dalej, wysiad³em w
najbli¿szym miasteczku i idê obecn¹ ulic¹ Strzegomsk¹. Mam wra¿enie, ¿e tu ju¿ by³em i dopiero jak
zobaczy³em ten zak³ad fotograficzny, w którym bra³em papier i filmy, to pozna³em wiebodzice. I czasowo postanowi³em tu zostaæ, a¿ do czasu odszukania pozosta³ej rodziny. Zaj¹³em zak³ad fotograficzny w centrum miasta, pe³ni³em nadal s³u¿bê w milicji. Pamiêtam jak w jednym ze sklepów obezw³adni³em czterech mê¿czyzn, którzy rabowali towar. Potem okaza³o siê, ¿e byli to przedstawiciele w³adzy
do walki z szabrownictwem i spekulacj¹. Jak tylko
przyjecha³em do wiebodzic to zaraz mnie aresztowano. Po dwóch dniach okaza³o siê, ¿e zrobi³ to kto,
kogo ja kilka miesiêcy temu aresztowa³em za grabie¿ krów. Teraz mnie pozna³ i chcia³ siê zemciæ.
Jako dawa³em sobie radê, bo mia³em dobre przygotowanie jeszcze z partyzantki. Zna³em d¿udo, karate, musia³em byæ szybki, zna³em siê na minowaniu,
konspiracji, trochê lizn¹³em wywiadu i kontrwywiadu. Czêsto mnie brano za szpiega, bo krêci³em siê w
wojsku z aparatem w rêce. Ale zawsze udawa³o mi
siê wyjæ ca³o z opresji...
Stalin i ¯ukow.
W ¿yciu swoim zrobi³em chyba kilkaset tysiêcy zdjêæ. Nigdy ich nie liczy³em, a przecie¿ przez
60 lat jestem ju¿ zwi¹zany z fotografowaniem. Kiedy do jednostki, w której s³u¿y³em, przyjecha³ Stalin. T³um ¿o³nierzy chcia³ go zobaczyæ, mnie zbyt
blisko nie dopuszczono, mimo ¿e robi³em zdjêcia.
Na w³asne oczy Stalina nie widzia³em, ale jak wywo³a³em klisze, jak zrobi³em odbitki zdjêæ, to okaza³o siê, ¿e na jednym jest w³anie Stalin. Pamiêtam
kilka wizyt wojskowych marsza³ka ¯ukowa. Do mnie
zwraca³ siê po imieniu, wiedzia³, ¿e robiê zdjêcia.
Ale na s³u¿bie by³ bezwzglêdny, ostry, twardy. Wielu oficerów wys³a³ na front, ale taki musia³ byæ dowódca. Pamiêtam jak pod koniec wojny zebra³
wszystkich z naszego pu³ku i zapyta³, ilu z nas bra³o
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udzia³ w obronie Kijowa. Wyst¹pi³o nas 14 ¿o³nierzy. A marsza³ek ka¿dego z nas uca³owa³, przycisn¹³
do serca, mia³ ³zy w oczach. Przecie¿ wówczas w
Kijowie by³o nas kilka tysiêcy...
wiebodzice po raz drugi.
W 1947 roku przenios³em siê z mieszkaniem i zak³adem fotograficznym na ulicê Kolejow¹,
tam, gdzie mieszkam do dzisiaj. By³y tam dobre warunki do za³o¿enia zak³adu, przestronne atelier. Wówczas mieszka³o w wiebodzicach kilkuset Polaków.
Zaj¹³em siê robieniem zdjêæ. Przez te 40 lat, które
minê³y od mojej przeprowadzki, najwiêcej czasu
powiêci³em swojej pasji. Inni kupowali samochody, a ja kupowa³em kamery i projektory, bo zacz¹³em krêciæ filmy o wiebodzicach. Nawet teraz sprawi³em sobie nowy projektor, profesjonaln¹ kamerê
filmow¹. Nie by³o chyba uroczystoci w miecie, przy
której bym nie by³. To wszystko mam utrwalone na
tamie filmowej lub na zdjêciach. Mam tak¿e kilka
tysiêcy slajdów. Moim marzeniem jest , by to wszystko uporz¹dkowaæ i przekazaæ komu m³odszemu,
niech zostanie to na chwa³ê miastu. Kiedy powa¿nie zachorowa³em, odda³em wiêc swoje pami¹tki koledze, który tak¿e ¿ycie swoje powiêci³ wiebodzicom, zebra³ piêkny ksiêgozbiór o tym miecie, sam
chcia³ napisaæ historiê tego miasta. Kiedy ja by³em
w szpitalu, on zmar³, chocia¿ by³ o wiele lat m³odszy
ode mnie. Ja czujê siê coraz s³abszy, a nastêpców nie
widaæ. Szuka³em nauczycieli historii, ale nie s¹ zainteresowani opracowaniem moich zbiorów. W³adze
miasta czekaj¹ a¿ to im przeka¿ê w darze. Najwiêksze zainteresowanie przejawia m³odzie¿. Lubi czêsto do mnie zachodziæ, opowiadam im o swoich prze¿yciach, pokazujê zdjêcia, uczê fotografowania, pos³ugiwania siê kamer¹. Mo¿e z nich wyronie pasjonat, który nadal bêdzie dokumentowa³ historiê wiebodzic...
Powrót do ZSRR .... i wiebodzic.
Kilka lat temu by³em na dwóch wycieczkach w
Zwi¹zku Radzieckim. By³em w Moskwie, Charkowie, Kijowie, Tule. Spotka³em znajomych z przed
wojny. Chcia³em pojechaæ jeszcze do Komsomolska,
ale to bardzo daleko. Jeden emerytowany pu³kownik powiedzia³ mi na osobnoci: Franek, ty siê nic
nie zmieni³e. Co zechcesz to dostaniesz, ale zostañ
tutaj, tacy ludzie s¹ tu teraz potrzebni. Odpowiedzia³em krótko: U nas te¿ s¹ potrzebni i wróci³em
do wiebodzic. Mam tu przecie¿ tyle do zrobienia, a
czas nagli mnie coraz bardziej.
Tak jak przed wojn¹ móg³ Franciszek
Rybiñski powiedzieæ do kogo: Pisz pan do mnie
na Berdyczów, tak teraz mo¿e powiedzieæ: Pisz pan
do mnie na wiebodzice. Tylko czy miasto to potrafi
jeszcze wykorzystaæ obecnoæ cz³owieka, który w
swoim ¿yciu prze¿y³ kilka ludzkich ¿yciorysów?

Wycinki
ze starych gazet
Cyryla ratajskiego
Lata 1974 -75
1974
Asfalt na £¹cznej. - (Gazeta Robotnicza z dnia 20
grudnia)
Ulica £¹czna w wiebodzicach od paru lat
by³a pe³na dziur i wyboi. Szczególne k³opoty z dojazdem mieli rolnicy, posiadaj¹cy tu swoje gospodarstwa. Ponadto musia³y jedziæ têdy m.in. ci¹gniki
z ulicy Strzegomskiej do Jeleniogórskiej i odwrotnie, aby zastosowaæ siê do obowi¹zuj¹cych zakazów
omijania ródmiecia.
Powiatowy Zarz¹d Dróg i Mostów w widnicy wyremontowa³ ostatnio ul. £¹czn¹, k³ad¹c na niej
asfalt...
1975
W wiebodzicach nowa poczta - (Gazeta Robotnicza z dnia 31 stycznia)
W Osiedlu Przodowników Pracy w wiebodzicach wygospodarowano w nowym pawilonie handlowym pomieszczenie na urz¹d pocztowo  telekomunikacyjny. Obecnie prowadzone s¹ tu roboty adaptacyjne. Monta¿ urz¹dzeñ i wyposa¿enie w sprzêt
nast¹pi w marcu, a placówka przekazana zostanie do
u¿ytku w kwietniu br.
Nowe sklepy w wiebodzicach - (Gazeta Robotnicza z dnia 14 marca)
Nareszcie Wa³brzyskie Przedsiêbiorstwo Budownictwa Uprzemys³owionego upora³o siê z budow¹ du¿ego pawilonu handlowego w Osiedlu Przodowników Pracy w wiebodzicach.
Pawilon zagospodarowuje Oddzia³ WSS
Spo³em w wiebodzicach. Jako pierwszy uruchomiony bêdzie jeszcze w marcu, a wiêc przed wiêtami, sklep miêsny. Natomiast do koñca kwietnia br.
Spó³dzielnia urz¹dzi tu jeszcze sam spo¿ywczy
oraz sklepy: obuwniczy, pasmanteryjno  galanteryjny i chemiczno  farbiarski.
cie¿ka zdrowia w wiebodzicach - (Gazeta Robotnicza z dnia 05 czerwca)
Od kilku tygodni mieszkañcy wiebodzic
korzystaj¹ z tzw. cie¿ki zdrowia. Urz¹dzono j¹ na
zadrzewionej górce, w pobli¿u boiska sportowego.
Jest to wspólne dzie³o wykonane w czynie spo³ecznym przez pracowników ZPL Silena, Zak³adów Metalowych Predom  Termet i Zak³adów Aparatury
Elektrycznej Mera  Refa.
wiebodzicki Nikifor - (Trybuna Wa³brzyska z dat¹
12  18 sierpnia)
Do redakcji wp³yn¹³ list. Nadawca Czes³aw
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Bia³y ze wiebodzic zwróci³ siê z doæ oryginaln¹
prob¹. Oddajmy mu g³os.
... Odszukajcie mój pierwszy rachunek za pracê
malarsk¹. Zrobi³em portret marsza³ka K. Rokossowskiego, który zakupi³ ode mnie ówczesny Przewodnicz¹cy Zarz¹du Powiatowego SL w Wa³brzychu.
By³o to w roku 1949...
Artysta z ulicy Buczka. Ulica Mariana Buczka w niedzielne popo³udnie jest wymar³a. Z okien
którego z domów dobiega nas muzyka i gwar wielu
g³osów. Wesele. Szukamy domu pod numerem 11,
w którym mieszka Czes³aw Bia³y  autor listu z doæ
oryginaln¹ prob¹. D³ugo pukamy do drzwi na parterze a¿ wreszcie kto je odmyka i pyta:
- Do kogo?
- Ja w sprawie listu... wyjaniam.
Mê¿czyzna odchyla drzwi , a jego szerok¹ twarz rozjania umiech. Proszê bardzo do rodka, przepraszam tylko za ba³agan, ale my w niedzielê doprowadzamy mieszkanie do porz¹dku. My, to znaczy ja i
moja ¿ona...
Du¿e pomieszczenie kuchenne zamienione
na pokój kotar¹, która dzieli je na dwie czêci. Za
nami ma³a biblioteczka z ksi¹¿kami o malarstwie. Na
cianach mnóstwo obrazów pêdzla Czes³awa Bia³ego. Staram siê z pamiêci wy³owiæ sylwetkê tego cz³owieka z 1949 roku. Nie sposób. Czas jest nieub³agany. Spotkanie jest doæ niezwyk³e. W 1949 roku pe³ni³em obowi¹zki kierownika oddzia³u S³owa Wa³brzyskiego, które by³o mutacj¹ S³owa Polskiego
Oddzia³ zajmowa³ pomieszczenie na drugim piêtrze
pl. Obroñców Stalingradu (dzisiejszy Plac Wolnoci)
Pewnego dnia, który z dzia³aczy SL, stronnictwo to
mieci³o siê piêtro ni¿ej  wpad³ do redakcji z ¿yczeniem aby napisaæ o podarku, który ludowcy wa³brzyscy przygotowali dla K. Rokossowskiego. By³ to
portret pêdzla Czes³awa Bia³ego, który w Wa³brzychu znalaz³ siê doæ przypadkowo po demobilizacji
z I Armii Wojska Polskiego.
By³ wówczas bez pieniêdzy, bez pracy i bez
mieszkania. W wa³brzyskim hotelu w ci¹gu jednej
nocy na pod³odze wymalowa³ portret marsza³ka, który póniej zaoferowa³ do sprzeda¿y w SL. Trafi³ w
pi¹tkê, gdy¿ dzia³acze stronnictwa wybierali siê w³anie na zjazd po³¹czeniowy, w którym mia³ wzi¹æ
udzia³ K. Rokossowski. Portret z miejsca zakupiono
i postanowiono o tym, napisaæ w S³owie Wa³brzyskim. Czes³aw Bia³y, twórca portretu, je¿eli nie mia³
nic przeciwko wzmiance prasowej, to stanowczo
sprzeciwi³ siê podaniu jego nazwiska do publicznej
wiadomoci.
- Panowie, zaklinam, ja doprawdy nie wiem jak¹
wartoæ artystyczn¹ przedstawia ten obraz, a poza
tym jestem amatorem. Zrobicie mi wielk¹ krzywdê...
Z Wa³brzycha Czes³aw Bia³y wyjecha³ do
pobliskich wiebodzic, gdzie spêdzi³ ponad 20 lat.

W wiebodzicach jest znany dzi powszechnie. Mówi¹ o nim artysta i nie wiadomo czy to okrelenie
jest pejoratywne czy dodatnie.
Dlaczego malujê?  Muszê malowaæ, mówi
krótko. Bez malowania ¿ycie nie przedstawia³oby dla
mnie ¿adnej wartoci.
- Gdyby panu da³ kto milion z³otych pod warunkiem, ¿e przestanie pan malowaæ to czy zgodzi³by
siê pan na taki warunek?
- Mo¿e z ciê¿kim sercem tak, ale wtedy musia³bym
kupowaæ obrazy. Du¿o obrazów nie tylko s³aw malarskich, ale i twórców biednych, ma³o znanych...
Na ul. Mariana Buczka w wiebodzicach
mieszka wiele rodzin. Ale w jednym tylko mieszkaniu Cz. Bia³ego nie ma telewizora.
- Na telewizje chodzê do s¹siadów i tylko wtedy, gdy
jest audycja profesora Zina. Telewizja poch³ania cz³owieka ca³kowicie i nie mo¿na ogl¹daæ audycji i malowaæ. Co innego z radiem. Muzyka pomaga w twórczoci.
- Kiedy zacz¹³ pan malowaæ?
- To by³o bardzo, bardzo dawno temu. Przed wojn¹
skoñczy³em siedem klas. Na dalsz¹ naukê nie by³o

Ciekawostka
Zawiadczenie z roku 1907 wystawione przez Fabrykê Zegarów Gustawa Beckera w Warszawie
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Stare pocztówki

mej rodziny staæ. Poszed³em do Junackich Hufców
Pracy. Marzy³em i o nauce i o malarstwie. Mój pierwszy portret prezydenta Mocickiego wys³any do Warszawy zwróci³ na mnie uwagê czynników kulturalnych. Ale kiedy postarano siê mn¹ zaopiekowaæ wybuch³a wojna. Mia³em wówczas 21 lat. Potem przysz³a okupacja i wyzwolenie. Wst¹pi³em do wojska i
walczy³em na ró¿nych frontach. Kiedy siê wojna
skoñczy³a by³em ju¿ doros³ym cz³owiekiem. Przed
1939 rokiem los zetkn¹³ mnie z Jerzym Kossakiem i
Wlastimilem Hofmanem. Mówili, ¿e podobno mam
talent...
Czes³aw Bia³y jest malarzem amatorem. Jego
prace s¹ cenione i znalaz³y siê w wielu placówkach
kulturalnych. M.in. znajduj¹ siê w Muzeum l¹skim
we Wroc³awiu. Wystawiane s¹ na przegl¹dach sztuki
nieprofesjonalnej w kraju i za granic¹.
Trochê zrozumienia. Czas mej wizyty dobiega koñca. Ogl¹dam jeszcze szereg szkiców, obrazów, w których Czes³aw Bia³y daje sw¹ wizje wiata.
wiebodzicki Nikifor nie ma ³atwego ¿ycia. Chce
tylko pracowaæ twórczo, a to jego malarstwo jest rozmaicie rozumiane. Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e robi na tym
maj¹tek. Inni mówi¹, ¿e dziwak. A Czes³aw Bia³y po
prostu inaczej nie wyobra¿a sobie ¿ycia (artyku³
Zbigniewa Mosingiewicza)

Widokówka przedstawia nieistniej¹c¹ willê przy ul.
Mikulicza 36 (u zbiegu ulic: Zamkowej i Mikulicza)
Po wojnie prawdopodobnie siedziba wysokiej rangi
oficera radzieckiego. Zniszczona przez wycofuj¹c¹
siê Armiê Czerwon¹ oko³o 1947r.
Widokówka i tekst Pana Marka Miko³ajczaka

w sierpniu 1944 roku do wiebodzic, wtedy Freiburg
Schl. Zagoniono go, niewolnika III Reich do ciê¿kiej,
12 godzinnej pracy w Beton Werke Renner, a póniej
do Möbel Werke Steiner na Banhof Str.
Po wojnie nie mia³em odwagi przyjechaæ do
wiebodzic. Wejæ do miejsc niewolniczej pracy i
niewolniczego zamieszkiwania. Nie chcia³em widzieæ
miejsc gdzie sporo przesia³em piasku na dachówki,
gdzie du¿o naci¹³em desek na skrzynie do amunicji,
du¿o wy³adowa³em desek z wagonów. Du¿o
za³adowa³em skrzynek do wagonów.
Teraz ten stary cz³owiek chcia³by zobaczyæ
dzisiejsze wiebodzice. Chcia³by, gdyby móg³, wejæ
do wspomnianych zak³adów. Oczywicie gdyby
móg³ tanio gdzie u Was przenocowaæ ze dwie noce.
Mo¿e prowadzicie Pañstwo kronikê
wiebodzic? Mo¿e mieszkaj¹ miêdzy Wami byli
niewolnicy z Freiburg Schl.? Pytañ cinie siê du¿o.
Fotograficzny obraz tamtych dni mam zawsze przed
sob¹. Ciekawa konfrontacja by³aby z dniem
dzisiejszym, z pionierami z Fryborka, tak
wiebodzice zaraz po wojnie nazwano. Mam tak¹
mapê z 1945 roku.
Czemu zwracam siê do Pana? A do kogo, jak
nie do Gospodarza! Pan przecie¿ dowodzi z Ratusza,
gdzie kiedy z liter¹ P, z czapk¹ w rêku, my
niewolnicy III Reich stawalimy na wezwania
lokalnych w³adz III Reich. My banditen aus
Warschau czêsto to s³yszelimy.
Czy proba moja jest wygórowana lub
niedorzeczna Panie Burmistrzu?
To tylko zwyczajna proba starego cz³owieka.
Za³¹czam wyrazy szacunku! Tadeusz Cielak
Warszawa.

wiebodzickie zegary

Stosunkowo niedu¿y zegar (80 cm wys) - rednica
cyferblatu 14cm. Pochodzi z lat miêdzywojennych.
Obudowa dêbowa, na tylnej ciance pieczêæ sklepu
Polonia - Warszawa, mechanizm Beckera. Napis
na cyferblacie Gustav Becker oraz sygnatura na
werku. Gong spiralny.

Listy w sprawie przesz³oci
List otrzymany w dniu 26 czerwca 1998 (brak daty napisania)

Pan Burmistrz wiebodzic.
Szanowny Panie!
Byæ mo¿e niecodzienny list od starego ju¿
cz³owieka zdziwi Pana i pomyli Pan któ¿ to zawraca
Panu g³owê zabieraj¹c cenny czas.
Ale, - ten stary ju¿ cz³owiek, emeryt, kiedy mia³ 12
lat zosta³ przywieziony z Powstania Warszawskiego
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przytacza za Hennenfeldem, Silesiographia Renovata z 1704 r., ¿e jest to wie¿a, któr¹ otaczaj¹ ksiê¿yc
i gwiazda, a za Zimmermannem, Beyträge zur Beschreibung von Schlesien (tomy wydane w latach
1783-1795), ¿e herb zawiera star¹ wie¿ê, po prawej
pó³ksiê¿yc, po lewej gwiazda.
Odpowied na przedstawione rozbie¿noci
mo¿e przynieæ zatem dopiero dok³adna analiza
materia³u sfragistycznego. Dotyczy to równie¿ miejsca w herbie ksiê¿yca i gwiazdy (które przedstawienie z której strony wie¿y), a tak¿e barw proporców
na wie¿y. Te ostatnie chyba dopiero w XIX w. zosta³y pierwszy raz przedstawione jako strefowe. Ostatni¹ w¹tpliwoci¹ jest usytuowanie samej wie¿y w polu
tarczy: na murawie, dochodz¹ca do³em do kraj¹ tarczy, czy te¿ luzem.
Wydaje siê, ¿e herb reprodukowany w opracowaniu A. Plewako i J. Wanaga zawiera przedstawienie bêd¹ce syntez¹ najpóniejszych wizerunków,
logiczn¹ w warstwie znaczeniowej, bowiem w³anie
wie¿a bramna uwa¿ana jest za symbol
reprezentuj¹cy ca³e miasto. Mo¿na by,
wiêc przyj¹æ tê wersjê herbu (kserokopia w za³¹czeniu). Niemniej i ten wizerunek ma mankamenty: ksiê¿yc powinien
byæ srebrny (bia³y), a nie z³oty (¿ó³ty),
proporce na wie¿y s¹ zbyt ma³e, nale¿a³oby wzmocniæ kontur god³a.
W projekcie herbu nale¿a³oby te¿
okreliæ natê¿enie barw tarczy herbowej
i god³a w poligraficznym systemie CMYK
lub PANTONE, co zapobiegnie b³êdom w
powielaniu barwnych przedstawieñ herbu.
Chc¹c jednak zg³êbiæ zagadnienie poprawnego historycznego god³a herbowego wiebodzic
nale¿a³oby przeprowadziæ odpowiedni¹ kwerendê
archiwaln¹. Winna j¹ przeprowadziæ osoba ze znajomoci¹ heraldyki, umiej¹ca interpretowaæ materia³
sfragistyczny.
Jednoczenie Komisja Heraldyczna zauwa¿a, ¿e wiele miast polskich, oprócz herbu wprowadza te¿ flagi, zwykle nawi¹zuj¹ce do barw herbu lub
powtarzaj¹ce jego god³o w ca³oci lub w czêci. By³oby wskazane, aby i miasto wiebodzice wprowadzi³o sw¹ flagê jako drugi naczelny symbol miejski.
W przypadku, jeli Rada Miejska zechce
wprowadziæ nowy wzór herbu (i byæ mo¿e ustanowiæ flagê) projekty tych znaków powinny byæ przes³ane do opinii Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji.

Pismo z dnia 23 maja 2001r.
AP/300-257/00/01/AMi
KH-338/ES

Komisja Heraldyczna stwierdza, ¿e wizerunek herbu przyjêty uchwa³¹ Rady Miejskiej z 15 lutego 1996 r. nie jest poprawny pod wzglêdem graficznym. Mankamentów herbu jest kilka. Kszta³t tarczy herbowej - winna byæ do³em pó³okr¹g³a (w za³.
zalecany wzór tarczy tzw. hiszpañskiej). Niepoprawny wizerunek gwiazdy i pó³ksiê¿yca: promienie
gwiazdy powinny byæ przedstawione jako ostre
(obecnie zbudowana jest z dwóch na³o¿onych na
siebie trójk¹tów równobocznych), a pó³ksiê¿yc bardziej wklês³y. Ponadto ca³oæ winna byæ rysowana
zdecydowanym konturem.
Problemem jest jednak interpretacja dwojakiego przedstawiania g³ównego god³a herbu, tj. baszty. Od ustalenia, czy jest to baszta traktowana jako
wie¿a obronna, czy te¿ przedstawienie
wie¿y bramnej, zale¿¹ pozosta³e szczegó³y. Mianowicie w pierwszym przypadku uzasadniona jest czerñ w przewicie wejcia, w drugim przewit pola
tarczy, czyli b³êkit oraz ukazanie brony, czyli kraty u góry bramy. Konfrontacja znanego materia³u sfragistycznego i heraldycznego pozwala tylko na
jednoznaczne stwierdzenie, ¿e herbem
miasta zawsze by³a baszta, której towarzyszy³y ksiê¿yc i gwiazda, ale ju¿ szczegó³y przedstawiane by³y ró¿norodnie. God³o
w herbie jako obronn¹ basztê interpretuj¹ trzy wydawnictwa: M. Gumowski, Herby miast polskich.
Warszawa 1960, s. 321, Polskie herby miejskie, wyd.
Wspólna Sprawa Warszawa 1963, tabl. 30 nr 594
(tu nadto zielona murawa u podstawy) oraz Miasta
polskie -w Tysi¹cleciu T. II, Wroc³aw-Warszawa-Kraków 1967, tabl. CXXII. W opracowaniu A. Plewako, J. Wanag, Herbarz miast polskich. Warszawa 1994,
s. 227 jest to wie¿a bramna.
Interpretacji nie u³atwiaj¹ opublikowane ród³a. Najwczeniejsza pieczêæ opisana przez M. Gumowskiego, Najstarsze pieczecie miast polskich XIII
i XIV w., Toruñ 1960, s. 216, nr 442 przedstawia
basztê forteczn¹z bram¹ u do³u i gwiazdami z boku.
W. Strzy¿ewski, Treci symboliczne herbów miejskich na l¹sku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim do koñca XVIII w., Zielona Góra 1999, s. 213,

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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