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W dniu 11 padziernika w wyborach do Rady Gminy
rz¹dz¹ce dotychczas Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych zdo³a³o wprowadziæ tylko 6 radnych i utraci³o
w³adzê. Wybory wygra³ Komitet Wyborczy "Nasze wiebodzice" (10 mandatów) i wespó³ z SLD (9 mandatów)
i Uni¹ Wolnoci (3 mandaty) zawi¹za³ koalicjê.

W dniu 28 padziernika na Sesji Rady Miejskiej wybrano nowe w³adze.
Burmistrzem zosta³
Leszek Gucwa. Zastêpc¹ Burmistrza Stanis³aw Szymecki. Przewodnicz¹cym Rady - Leszek
Ho³owaty. Powsta³
7-mio osobowy Zarz¹d Miejski, którego Przewodnicz¹cym zosta³ Burmistrz Miasta Leszek Gucwa.
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Najstarszych zapisków o us³ugach, zaliczanych dzisiaj do pocztowych a dotycz¹cych wiebodzic, doszukiwaæ siê mo¿na w dokumentach i
kronikach biskupich pochodz¹cych z drugiej polowy XIII w. Jak wynika z dokumentów zachowanych we wroc³awskim Archiwum Archidiecezjalnym, w latach piêædziesi¹tych XIII stulecia wybuch³
spór miêdzy proboszczami kocio³ów w. Miko³aja w wiebodzicach i w. Anny w pobliskiej Pe³cznicy. Chodzi³o w nim o wp³ywy oraz uniezale¿nienie siê wiebodzickiego kocio³a od parafii w Pe³cznicy. Spór, który trwa³ oko³o 50 lat, zosta³ rozstrzygniêty na pocz¹tku XIV wieku na korzyæ kocio³a w. Miko³aja. Du¿y udzia³ w tej skutecznej rozgrywce mia³ miejscowy proboszcz Henryk, który
obronn¹ rêk¹ potrafi³ zabiegaæ o wp³ywy swojej
wi¹tyni. Ów proboszcz czêsto s³a³ wszelkie pisma do biskupstwa wroc³awskiego korzystaj¹c
przy tym z us³ug wêdrownych zakonników pobliskiego klasztoru Cystersów w Krzeszowie. Do przesy³ania korespondencji najmowa³ te¿ wieckich pos³añców. Pewna czêæ tych listów dotar³a równie¿
na dwór papieski w Rzymie, co spowodowa³o, ¿e
ówczesny papie¿ Bonifacy VIII (1285-1303) nada³
w roku 1262 wiebodzickiej wi¹tyni pewne przywileje.
Stosunkowo znikoma iloæ wiadomoci o stosunkach spo³ecznych panuj¹cych w XIV i XV wieku, a tak¿e brak róde³ pisanych, utrudnia stwierdzenie bezporedniego wystêpowania w tym czasie us³ug pocztowych w wiebodzicach.

Z drugiej po³owy XV wieku pochodzi informacja o pos³añcach prywatnych bêd¹cych na us³ugach wiebodzickich kupców handluj¹cych suknem i piwem. Goñcy ci byli najmowani, zale¿nie
od okolicznoci i chwilowej potrzeby, do przenoszenia listów i innych przesy³ek.
Po przejciu l¹ska pod rz¹dy austriackie w
roku 1526 wiebodzice jak wiele innych miast,
znalaz³y siê w zasiêgu najstarszej organizacji pocz-

Widok ul. widnickiej z budynkiem poczty w tle - ok 1907r.
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towej na tych ziemiach, powsta³ej jeszcze w 1516
roku za spraw¹ cesarza Maxymiliana I (w tym to
roku w³oskiej rodzinie Thurn-Taxis, nadany zosta³
przywilej zorganizowania regularnej poczty przewo¿¹cej listy i ludzi).
Z prze³omu XVI i XVII wieku pochodz¹ zapiski o dostarczaniu listów przez pos³añców ze
wiebodzic do miast, w których istnia³y po³¹czenia pocztowe. Miêdzy innymi do Wroc³awia i widnicy. Natomiast z okresu wojny 30 letniej (16181648) pochodzi informacja o utworzeniu w wiebodzicach, sta³ego posterunku pocztowego, w którym nale¿a³o utrzymywaæ w pogotowiu konie dla
kurierów poczty cesarskiej.
27 sierpnia 1662 roku poczta brandenburska (utworzona w 1651 roku) uzyska³a po³¹czenie
z poczt¹ l¹sk¹, poprzez uruchomienie sieci urzêdów pocztowych na trasie Wroc³aw  widnica 
granica brandenburska. Szlak tego po³¹czenia pocztowego przebiega³ przez wiebodzice, z czego niejednokrotnie mogli korzystaæ mieszkañcy miasta.
W le¿¹cej nieopodal widnicy w roku 1715
powsta³a pierwsza stacja pocztowa na linii Jawor Strzegom  Dzier¿oniów  Z¹bkowice  Ziêbice 
Nysa. By³a to poczta wozowa kursuj¹ca zgodnie z
rozk³adem jazdy. Natomiast w roku 1727 ruszy³
pierwszy kurs pocztowy do rody l¹skiej, sk¹d
istnia³o po³¹czenie z poczt¹ kursuj¹c¹ na trasie z
Berlina i Lipska do Wroc³awia. Mieszkañcy wiebodzic mogli korzystaæ z tych po³¹czeñ po uprzed-

nim dostarczeniu listów przez w³asnych pos³añców.
Jak wynika z taryfy pocztowej z dnia 11 lipca 1772
roku, za list zwyk³y krajowy o wadze nie przekraczaj¹cej pó³ ³uta austriackiego (ok. 8,8 grama) nale¿a³o uiciæ op³atê w wysokoci 8 krajcarów (miedziana moneta zdawkowa), a za list wysy³any za
granicê p³acono od 6 do 12 krajcarów.
Po zajêciu miasta przez wojska pruskie (styczeñ 1741) urz¹dzenia pocztowe uleg³y reorganizacji na wzór poczty pruskiej. Jak podaj¹ kroniki,
w wiebodzicach zosta³ za³o¿ony polowy urz¹d
pocztowy, bêd¹cy na us³ugach stacjonuj¹cych
wojsk. Jednak¿e kroniki milcz¹ na temat lokalizacji tej placówki pocztowej oraz, czy z jej urz¹dzeñ
mog³a korzystaæ ludnoæ cywilna.
W dniu 15 marca 1742 roku zosta³a uruchomiona sta³a linia pocztowa na trasie Wroc³aw 
widnica  wiebodzice  Kamienna Góra  Kowary  Jelenia Góra. W kierunku Wroc³awia kursy
pocztowe odbywa³y siê we wtorki i pi¹tki, natomiast w kierunku Jeleniej Góry w poniedzia³ki i
czwartki. Z ówczesnej taryfy pocztowej wynika,
¿e list o wadze nie przekraczaj¹cej jednego ³uta
pruskiego (oko³o 16,6 grama) kosztowa³ jeden
grosz. List ekspediowany za granicê kosztowa³ dro¿ej. I tak na przyk³ad: list wysy³any do Anglii przez
Rotterdam kosztowa³ 7 groszy i 6 fenigów. Op³ata
za przewóz osób kszta³towa³a siê w cenie 3 groszy
za milê.
W roku 1771 zosta³o uruchomione po³¹czenie pocztowe na trasie widnica  wiebodzice 
Wa³brzych. Poczta na tej trasie kursowa³a dwa razy
w tygodniu tj. we wtorki i pi¹tki.
Opracowano na podstawie artykó³ów zamieszczonych w Goñcach Nr 4,5,7,9 z 1996 roku.

Klêski ¿ywio³owe nie s¹ zjawiskiem naszych czasów. Druga po³owa XVIII wieku szczególnie mocno zapisa³a siê w kronikach naszego
miasta. W latach 1744, 1768, 1781, 1782 i 1788
rolnictwo ucierpia³o wskutek mrozów i przymrozków, a w 1764, 1780, 1793 wskutek opadów nie¿nych w maju i czerwcu.
Jeszcze wiêksze straty ponios³o rolnictwo
z powodu d³ugotrwa³ej suszy, panuj¹cej w latach 1772-1774. Susza w 1774 roku zniszczy³a
ca³kowicie rolinnoæ na wielu polach uprawnych i ³¹kach.

Turystyczny szlak wiebodzic
Warto zobaczyæ
W kociele w. Piotra i Paw³a:

Prospekt organowy.
Wykonane na pocz¹tku XIX wieku przez firmê organowo-mistrzowsk¹ Shlag i Synowie ze widnicy, w stylu póny barok. Materia³: drewno polichromowane i z³ocone. Wymiary: wysokoæ oko³o 4 m
szerokoæ 6 m. Prospekt trójdzielny, czêci zewnêtrzne wy¿sze, czêci po³¹czone ze sob¹ ³¹cznikami w których piszcza³ki umieszczono w dwu
kondygnacjach. Ca³oæ wieñczy prosty gzyms, na
nim trzy rokokowe wazony. Górne czêci piszcza³ek przys³oniête a¿urowym ornamentem, z boków
a¿urowe, rocailleowe uszaki.

Moja Fantazja

Zapisane w rejestrze zabytków województwa wa³brzyskiego pod nr 534 kartoteka nr 2.
Ikonografia: Ewa Stepa

Zdjêcie powy¿sze pochodzi z angielskiego
wydania pamiêtnika Daisy of Pless From my private diary (Mój prywatny pamiêtnik) i przedstawia widok z letniej rezydencji ksiê¿nej na staw, który istnieje do dzi. Opis Mojej Fantazji znajduje
siê w Dziejach miasta nr 9.
Zdjêcie otrzymano w lipcu br. od Pana Wojciecha
Orzela z Ksi¹¿a, który udostêpni³ go ze swoich
zbiorów.
Zdjêcie poni¿ej przedstawia wygl¹d aktualny stawu nad którym w okresie miêdzywojennym
znajdowa³a siê letnia rezydencja ksiê¿nej Daisy, a
któr¹ z niewyjanionych powodów w roku 1944
organizacja Todt zrówna³a z ziemi¹.
Zdjêcie: Boles³aw Kwiatkowski

ul. Kasztanowa

3

Rodzinny grobowiec w³acicieli
Ksi¹¿a w parku zamkowym - widok zewnêtrzny mauzoleum, wewnêtrzne malowid³a sufitowe
przedstawiaj¹ce zamek oraz herb
rodziny Hochbergów.
Zdjêcia - Boles³aw Kwiatkowski
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wiebodzice, dnia 8.XII.1962 r.

Kronika

miasta wiebodzice w ostatnim roku
przed kapitulacj¹ Niemiec,
zwi¹zana z przemys³em,
cha³upnictwem oraz niektóre
dane z niedalekiej przesz³oci.

opracowa³: Józef K³yszejko
czêæ I
Na terenie miasta wiebodzice za czasów
niemieckich do chwili wyzwolenia istnia³y nastêpuj¹ce zak³ady pracy: odlewnia, 3 zak³ady konfekcyjne, browar, 3 drukarnie, 2 zak³ady wyrobu i
destylacji likierów, fabryka drabin, s³odownia, 3
fabryki maszyn, wytwórnia no¿y, ?* wytwórnie lemoniady, m³yn, fabryka ch³odni i czêci do fabryk,
przetwórnia owoców, fabryka myd³a, fabryka czekolady, fabryka lin i powrozów, przêdzalnia, fabryka zegarów, cementownia oraz 2 cegielnie. Do
mniejszych zak³adów zalicza³y siê: wyrób ko³der,
przerób owoców, wyrób
kapeluszy, 4 wytwórnie
konfitur, 3 wytwórnie koszy, ? farbiarnie, wyrób
pantofli, wyrób parasoli, 2
wytwórnie
pomników.
Czynnych by³o w wiebodzicach: 21 restauracji, 2
apteki, 2 wypo¿yczalnie aut, 2 ³anie - w tym 1
letnia, 14 piekarñ, 3 banki, 2 maj¹tki ziemskie,
zak³ad pogrzebowy, ubezpieczalnia, 2 hurtownie
spo¿ywcze, kino, 2 domy mody, lombard, ekspedycja, hurtownia tytoniu, pralnia, hurtownia wina.
Ponadto prowadzone by³y nastêpuj¹ce sklepy: 2
sklepy z drobiem i dziczyzn¹, 4 sklepy rolnicze,
sklep budowlany, 6 ksiêgarñ, 3 sklepy damskie, 4
drogerie, sklep z nawozami, 6 przechowalni owoców, 2 sklepy ze szk³em i porcelan¹, 2 sklepy sprzeda¿y srebra i z³ota, 9 sklepów z jarzynami, 4 sklepy z opa³em, 19 sklepów spo¿ywczych, sklep ze
skórami, 4 sklepy z ubiorami mêskimi, 5 sklepów
z kapeluszami damskimi, 21 sklepów galanteryjnych, 4 sklepy z rowerami, 2 sklepy z rybami, sklep
z przyborami do miêsa, 5 ciastkarni, 6 sklepów mleczarskich, 3 sklepy papiernicze, 2 sklepy z myd³em,
8 sklepów z obuwiem, sklep ze s³odyczami, 9 punktów sprzeda¿y tytoniu, sklep techniczny, 5 zegarmistrzów wraz ze sprzeda¿¹ zegarków, punkt handlu krowami, dwie rozprowadzalnie gazet, dwa
punkty handlu zbo¿em, 3 sk³adnice piwa, 5 kwia-

ciarni wraz z ogrodnictwem, 1 rzenik koni. Ponadto zarejestrowanych by³o: 3 automechaników,
furman, bednarz, rusznikarz, szczotkarz, dekarz,
2 tokarzy drzewnych, 3 fotografów, 13 fryzjerów,
2 szklarzy, szlifierz szk³a, 3 blacharzy, 9 elektryków, 1 stroiciel fortepianów (który i po wyzwoleniu wykonuje ten sam zawód - Stanis³aw Michalski - polskiego pochodzenia - niewidomy), 2 rzebiarzy w drewnie, 8 agentów, porednik prowadz¹cy licytacje, kunierz, stenotypistka, handlarz skórami, 13 rzeników, 2 rzeników domowych, 9
malarzy, 5 nauczycieli muzyki, 4 garncarzy, 3 prasowaczy, wykonawca reklam, siciarz, 2 slusarzy,
kowal, 14 krawców, 16 krawcowych, 10 szewców,
2 ko³odziei, wykonawca drenarzy, 2 weterynarzy,
7 stolarzy meblowych, ? prowadz¹cych zastêpstwo
ubezpieczeniowe, bieliniarka, 5 lekarzy, 6 dentystów, lekarz-zielarz, 3 akuszerki, 2 biura informacyjne, wykonawca banda¿y, 3 introligatorów, 5
rewizorów ksiêgowoci i podatkowych,
porednik sprzeda¿y
gruntów, specjalista
od ostrzenia pilników, 1 adwokat-notariusz, 8 siodlarzy-tapicerów, a tak¿e zak³adacz storów. Z wymienionych zak³adów wszystkie by³y
zak³adami prywatnymi. W miecie ponadto zarejestrowany by³
jako pañstwowy zak³ad gazownictwa i wodoci¹gów. Pod Zarz¹d Miasta podlega³y: zak³ad pogrzebowy, ³anie oraz banki.
W czasie trwaj¹cej wojny, od 1942 do 1945
roku zamkniêto niektóre us³ugi, a mianowicie: jedno
ogrodnictwo, drukarniê, agenturê, wytwórniê no¿y,
mleczarniê, 3 warsztaty szewskie, 2 zak³ady krawiectwa damskiego, 2 sklepy zegarmistrzowskie,
rozprowadzalniê gazet. Z istniej¹cych trzech du¿ych zak³adów konfekcyjnych, dwa zak³ady tj. przy
ul. Strumykowej 27 i przy ul. Wa³brzyskiej 16 przystosowano do produkcji wojskowej - szyto mundury i p³aszcze nieprzemakalne. Pracowa³y one pod
nazw¹ Uniformfabrik.
Równie¿ pod Zarz¹d Miejski podlega³y i
by³y utrzymywane finansowo: rzenia, stra¿ po¿arna, biblioteka miejska, 4 szko³y (w tym dwie o
wy¿szym poziomie nauczania), dwa szpitale (w tym
jeden dla umys³owo chorych i upoledzonych dzieci-sierot, którymi opiekowa³y siê siostry zakonne),
stadion sportowy, park, policja oraz s¹d, który mieci³ siê przy ul. widnickiej jako filia s¹du powia-
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towego.
W wiebodzicach podczas wojny, w budynku przy ulicy Aleje Lipowe 21 znajdowa³ siê schron
przeciwlotniczy (pod ca³ym budynkiem), specjalnie do tego celu wybudowany. Dla ochrony przeciwgazowej, dla biur, urzêdów, policji, szpitali,
szkó³ oraz tak zwanych zas³u¿onych osób by³o
wydanych oko³o 860 masek przeciwgazowych.
Ka¿da piwnica, która tylko by³a do tego zdatna,
przeznaczano dla ludnoci miasta jako schrony na
wypadek nalotu - informowa³y o tym bia³e szerokie strza³ki wymalowane na cianach domów przed
wejciem.
Z Berlina miasto otrzyma³o oko³o 30 sztuk
specjalnych baterii do owietlania w razie braku
dop³ywu pr¹du do szpitali, biur i policji.
D³ugoletnim Burmistrzem wiebodzic by³
niejaki Pastile, ale w ostatnich miesi¹cach przed
kapitulacj¹ na tym stanowisku by³ kto inny. D³ugoletnim Inspektorem Policji by³ niejaki Raiman.
Od 1841 roku wychodzi³a w wiebodzicach gazeta pod nazw¹ Der Freiburger Bote (Pos³aniec wiebodzicki). Egzystowa³a ona równo sto
lat, wydawanie przerwano w
1941 roku. Drukarnia wspomnianej gazety mieci³a siê
przy ul. Wa³brzyskiej nr 4. Gazeta informowa³a o wydarzeniach w wiecie oraz podawa³a wiadomoci ze wiebodzic.
Zamieszcza³a tak¿e reklamy
miejscowego handlu, cha³upnictwa itp.
W wiebodzicach zamieszkiwa³o do 1945 roku
oko³o 12-tu tysiêcy ludzi, dok³adnie trudno jednak ustaliæ
ze wzglêdu, i¿ do dnia
3.XI.1937 roku by³y prowadzone wieczyste ksiêgi osobno dla Polaków i Niemców.
Na polecenie Der Reichsminister des Innern zosta³y zabrane do Berlina - skonfiskowane z polecenia
General Gestapo przez majora Von Roppe, który
stale zamieszkiwa³ w wiebodzicach przy ul. Bahnhofstrasse 5 (Kolejowa 5). Zabrano ksiêgi wieczyste ze wszystkich podleg³ych miejscowoci, a mianowicie: Wroc³awia, Brzegu, widnicy i Wa³brzycha. Od tego czasu zgony i urodziny ludnoci polskiej by³y rejestrowane w ksiêgach ogólnych nie-
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mieckich.
Dla ludnoci ¿ydowskiej ze wiebodzic
by³o wybudowane getto - mieci³o siê przy drodze
do Strzegomia na pocz¹tku wsi Ciernie. Po zabraniu ¯ydów z getta do innych obozów, sprowadzono do tych baraków wojskowych w³oskich, którzy
przewa¿nie pracowali przy ryciu tuneli i schronów
pod zamkiem Ksi¹¿. Dalszy los ich nie jest znany.
Na miejscu by³ych koszar, które mieci³y siê na
terenie obok stadionu sportowego, zosta³y wybudowane baraki do których przywo¿ono przewa¿nie zas³u¿one rodziny z bombardowanego Berlina. Koszary te niegdy zosta³y wybudowane przez
Cesarza Niemiec Wilhelma I. Cesarz ów utrzymywa³ swoj¹ cesarsk¹ gwardyjsk¹ armiê w wiebodzicach. Armia sk³ada³a siê z 600 osób. Za dobre
wywi¹zywanie siê z obowi¹zków podczas prowadzonej trzyletniej wojny niemiecko-francuskiej Wilhelm II zwany Kajzerem przyzna³ dla wiebodzic
z³oty medal ze swoim wizerunkiem, takie same
medale srebrne za uczciw¹ 25-cio letni¹ s³u¿bê dla
cesarza, dla wszystkich ¿o³nierzy którzy w³anie
stacjonowali w wiebodzicach.

Plan wiebodzic z krótk¹ charakterystyk¹ miasta,
umieszczany na kopertach Magistratu w latach 20-tych
* W otrzymanym maszynopisie kroniki wystêpuj¹ b³êdy literowe
(zamiast cyfry pojawiaj¹ siê litery typu ñ, ). W zwi¹zku z powy¿szym wstawiono znak zapytania, poniewa¿ niemo¿liwe jest ustalenie faktycznej liczby zwi¹zanej z iloci¹ zak³adów lub te¿ sklepów.
Podziêkowanie dla Pani Haliny Rutkowskiej za udostêpnienie kroniki.
Widokówkê (Rynek z pocz¹tku wieku) udostêpni³ Pan Edward
Ha³da

Pomys³, sk³ad i wykonanie: Adam Rubnikowicz (ze zbiorów w³asnych i udostêpnionych)
Korekta: Robert Sysa
Podziêkowania dla Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz wszystkich którzy udostêpnili swoje zbiory
Kontakt e-mail: adamr@pnet.pl Tel. (kom) 0-602-380-483

