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Chronologia dziejów
W dniu 28 lutego 2002 r. Rada Miejska
uchwa³¹ nr XLVII/668/02 zlikwidowa³a przedszkole
nr 8, uchwa³¹ nr XLVII/669/02 zlikwidowa³a przedszkole nr 9, a uchwa³¹ nr XLVII/670/02 utworzy³a
jedno przedszkole nr 2 przy ul. Ksiêcia Bolka 17.
W dniu 23 kwietnia Rada Miejska uchwa³¹
nr XLIX/685/02 nada³a honorowe obywatelstwo burmistrzom miast partnerskich  Gienadijowi Szachlewiczowi z Marina Gorka na Bia³orusi i Vaclavowi
Hartmanowi z Jilemnic w Czechach.
W nocy z 24 na 25 czerwca w Lubsku zosta³
zastrzelony przez policjanta przy próbie kradzie¿y
samochodu, 19 letni mieszkaniec naszego miasta.
O godzinie 8 rano w dniu 26 czerwca ze ciany budynku przy ul. Chrobrego 2 osunê³o siê wykonane w 1990 roku ocieplenie. Wa¿y³o oko³o 5 ton i
na szczêcie nikt w tym czasie nie przechodzi³ obok
miejsca zdarzenia.
W dniu 27 czerwca Rada Miejska uchwa³¹
nr L/697/02 nada³a nazwê nowej ulicy po³o¿onej w
rejonie ulic Chmielna -Metalowców -widnicka. Ulica otrzyma³a nazwê w. Ojca Pio
O godzinie 5 rano w dniu 28 czerwca na terenie browaru w wiebodzicach wydarzy³ siê tragiczny wypadek. Kierowca Tira zosta³ przejechany
przez w³asny samochód, dozna³ tak ciê¿kich obra¿eñ, ¿e po kilku godzinach zmar³ w szpitalu w Wa³brzychu.
9 lipca na terenie piaskowni znajduj¹cej siê
za Osiedlem Piastowskim skoczy³ ze skarpy do wody
14 letni ch³opiec. Uleg³ nieszczêliwemu wypadkowi w wyniku którego zosta³ ca³kowicie sparali¿owany i po kilku dniach pobytu w szpitalu zmar³.
11 lipca w Siod³kowicach (miejscowoæ za
wiebodzicami w kierunku Dobromierza) wydarzy³
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Lata 1841 - 1842

1841
17 stycznia orkiestra artyleryjska ze widnicy, w sali
hotelu Pod Czarnym Niedwiedziem da³a koncert
gry na tr¹bkach.
29 stycznia córka kunierza Fischera, która w tutejszej pakowni by³a zatrudniona uleg³a miertelnemu
wypadkowi: przejechana zosta³a ko³em wozu za³adowanego belami o wadze 1000 funtów.
Z pocz¹tkiem marca rozpoczêto rozbiórkê budynku
szko³y katolickiej z myl¹ o wybudowaniu nowej w
innym miejscu. Ten stary budynek grozi³ zawaleniem,
przy tym by³ ciasny, ciemny i przy opadach deszczu
klasa by³a zalewana wod¹.
W marcu farbiarz Jäger (junior) odkupi³ od bia³oskórnika Nixdorfa dom nad strumieniem, a bia³oskórnik
Nixdorf kupi³ hotel Pod Zielonym Or³em.
Z dniem 1 kwietnia wprowadzono w wiebodzicach
podatek od psów. Za ka¿dego psa trzeba by³o zap³aciæ 2 Sgr miesiêcznie. Zwolnione z podatku by³y tylko niezbêdne psy ³añcuchowe przy drogach wiod¹cych przez bramy, a tak¿e m.in. psy rzenika.
25 kwietnia nad okolic¹ Quolsdorf i Baumgarten rozpêta³a siê po po³udniu burza, która przybiera³a na
sile i szala³a przez kilka godzin. W koñcu ci¹gnê³a
na po³udniowy wschód i dotar³a nad nasz¹ okolicê,
przy czym bardzo du¿y grad pada³ - wielkoci orzecha w³oskiego. W dolnej Pe³cznicy, Ksi¹¿u i Szczawienku zdarza³y siê kawa³ki gradu wielkoci go³êbich jaj. Jakie szkody wyrz¹dzi³a burza w szybach
okiennych, szczególnie w kierunku ci¹gu burzy, jest
zrozumia³e samo przez siê.
12 kwietnia posadzono 26 drzew kasztanowca
wzd³u¿ ogrodu strzelnicy w ten sposób, ¿e z ty³u
powsta³o boisko i bie¿nia dla tutejszej m³odzie¿y.

Wiosn¹ w wiebodzicach by³o 412 dzieci w wieku
szkolnym.
Litograficzny egzemplarz testamentu Fryderyka Wilhelma III, który ksiêgarz Hain z Berlina darowa³ kocio³owi, oprawiony w ramy ze szk³em zawieszany
by³ w tutejszym kociele.
31 maja o godzinie 11 wieczorem spali³y siê w Cierniach zabudowania dwóch ogrodników i dwóch cha³upników. Zdarzy³o siê to w drugi dzieñ Zielonych
wi¹t. Przy tym po¿arze, w³aciciel jednego z domów uleg³ ciê¿kiemu poparzeniu i po kilku dniach
zmar³.
14 czerwca o godzinie 11 wieczorem z powodu podpalenia sp³onê³y równie¿ w Cierniach 2 zagrody
ch³opskie.
27 czerwca cz³onkowie Zwi¹zku Niedzielnego
wystawili w kasynie komediê Samobójca oraz Zazdrosna Pani, przeznaczaj¹c zysk na pomoc pogorzelcom z Cierni. Uzyskano 32 Rtl.
29 czerwca przechodzi³a w po³udnie silna burza, która przy dworze gospodarskim Röslerów, ¿ytnie pole
zniszczy³a. Po po³udniu przesz³y kolejne, bardzo liczne i silniejsze burze trwaj¹ce a¿ do wieczora. Nie by³o
miejsca na niebie, gdzie nie b³yska³oby, a pioruny
bi³y w ca³ej okolicy, jednak najczêciej trafia³y w
drzewa lub ziemiê. O godzinie 10 wieczorem uderzy³ piorun w oficynê przy Rynku 32 nale¿¹c¹ do
kunierza i handlowca s³odem. Roztrzaskane zosta³o tylko belkowanie, bez wzniecenia po¿aru.
W tym roku majster murarski Päsler wybudowa³ nowy
hotel, który nazwa³ Pod Z³otym Lwem.
W lipcu, na przedmieciu dolnym obok gospody Pod
Bia³ym Koniem by³a budowana gminna pompa.
10 lipca przeje¿d¿a³a tu w swojej podró¿y do Erdmannsdorf ksiê¿na Liegnitz.
22 lipca w tutejszym kamienio³omie uleg³ nieszczêliwemu wypadkowi robotnik
najemny Reichelt. Spadaj¹cy
kamieñ roztrzaska³ jego g³owê
i nieszczênik po kilku godzinach zmar³.
W tym roku majster garbarski
Carl Zeuner zosta³ wybrany senatorem.
W lipcu umar³ chirurg Bernhardt, który przez kilka kadencji kierowa³ miastem.
18 sierpnia w Pe³cznicy i Cierniach zakwaterowano jeleniogórski batalion obrony
krajowej. Znajdowa³ siê on w marszu na tegoroczne
manewry i nastêpnego dnia wyruszy³ do widnicy.
26 sierpnia urz¹dzono znowu wojskowe wiêto dla
ch³opców oby wyznañ.
26 sierpnia Butenopsche trupa przyby³a ze
Szczawna i w hotelu Pod Czarnym Niedwiedziem
znowu dawa³a swoje przedstawienia. Zatrzymali siê

tutaj a¿ do 16 wrzenia.
2 wrzenia oko³o godziny 11 wieczorem, w izbie na
poddaszu g³ównego budynku przêdzalni powsta³
ogieñ. Spali³a siê wiêba dachowa i wypali³o siê ca³e
czwarte piêtro. Dziêki ofiarnoci ludzi pod kierunkiem maszynisty Amphletta uratowano trzecie piêtro i oba ni¿sze, a g³ówn¹ maszynê parow¹ ochroniono szczególnie dziêki podmajstrowi ciesielskiemu Schubertowi.
4 wrzenia zatrzyma³o siê na kwaterach piêæ kompanii piechoty, które w niedzielê (5 wrzenia) wczenie, oko³o 8 godziny odesz³y do Strzegomia na wielkie manewry.
16 wrzenia przeje¿d¿a³a przez miasto w drodze z
Erdmannsdorf do Fischbach para królewska, a tak¿e
ksi¹¿ê Karol oraz ksi¹¿êta: Waldemar i Adalbert.
W niedzielê, 19 wrzenia o godzinie 12 zatrzyma³
siê w wiebodzicach król. W rynku by³y zmieniane
w jego zaprzêgu konie, a królowi podano od Tajnego Radcy Królewskiego Kramsta fili¿ankê czekolady.
Drukarz Gustav Rieck za³o¿y³ w wiebodzicach drukarniê. Pierwszym, co tu wydrukowano by³ wiersz
dla w³aciciela dóbr szlacheckich Weinholda na Dolnym Mokrzeszowie z okazji 80 rocznicy urodzin.
Wiersz zosta³ u³o¿ony i powiêcony czcigodnemu
starcowi przez justitariusza Goldsteina ze wiebodzic.
22 wrzenia ponownie przeje¿d¿a³ przez wiebodzice król w drodze z Erdamnnsdorf do Kamieñca. Pod
domem kupca Meyera by³ zmieniany zaprzêg a Jego
Wysokoæ rozkoszowa³ siê w tym czasie, siedz¹c w
wozie, kilkoma podanymi daniami i napojami, przygotowanymi przez synow¹ pana Meyera  pani¹
Kramsta z Reppersdorf.
23 po po³udniu, o godzinie 4 wróci³ król z powrotem, jecha³ wówczas do Ksi¹¿a i po godzinie 7 wieczorem wraca³ znów do
Erdmannsdorf.
21 padziernika uroczycie otwarto nowo
wybudowany budynek
szko³y katolickiej.
17 padziernika spad³
Inwohner Menzel ze
schodów w hotelu Pod
Z³otym Lwem i zmar³
natychmiast.
5 listopada zmar³ w Pszczynie wuj hrabiego pañstwowego von Hochberga,
Louis, ksi¹¿ê von Anhalt  Cöthen  Pleß.
17 listopada, stary czcigodny proboszcz Aßmann,
przy odwiedzinach w nowym katolickim budynku
szkolnym nieszczêliwie siê polizgn¹³ na schodach
i bardzo siê poturbowa³.
Poniewa¿ postanowiono uroczycie obejæ jubileusz
1741 roku, tj. rocznicy uzyskania wolnoci religij-
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nej, stworzono zespó³ panien, które w kasynie wi³y
wieñce i girlandy. Materia³ na nie uzyskano z lasów
przychylnego obszarnika Weinholda. Nauczyciel
szkolny Schröter pozyskiwa³ go poprzez dzieci z
Górnego Mokrzeszowa, senator Negrich wozami
kupca Meyera, Neumanna i Johna dostarcza³ do wiebodzic. 3 i 4 grudnia królewski in¿ynier drogowy
Brinkmann, który przystrojenie kocio³a przyj¹³ na
siebie, anga¿owa³ tutejszych mieszkañców, aby kolumny girlandami owin¹æ i chóry ozdobiæ draperiami. 4 grudnia, w wigiliê wiêta, z wie¿y ratusza, bezporednio po wieczornym dzwonieniu, odegrano na
tr¹bkach pieñ Teraz dziêkujcie wszyscy Bogu. 5
grudnia, w dniu w³aciwego jubileuszu, pierwsze klasy wszystkich szkó³ ustawiono przed schodami ratusza. Tu superintendent, pastor prim. Haak ze widnicy wyg³osi³ mowê, po czym pieñ Eine feste Burg
z towarzyszeniem instrumentów muzycznych zosta³a odpiewana. Nastêpnie ruszy³ pochód od ratusza
do kocio³a. W kociele odby³o siê w kolejnoci: Intraden, preludium organowe, Te Deum, liturgia, muzyka kocielna (psalm Bertholda Mendelssohna) i
wyznanie wiary. Po czym nast¹pi³o kazanie i po kazaniu odpiewano 150-ty psalm Bernera.
Nied³ugo po tym ponownie bito w dzwony. Tego
popo³udnia odprawiono nabo¿eñstwo przy owietlonym kociele, po czym znowu grano muzykê kocieln¹ (Händels Halleluja).
Gminy wiejskie same zaproponowa³y pewn¹ sumê
pieniêdzy, by dla kocio³a srebrny kielich wraz ze
srebrna konewk¹ na wino i
patenê kupiæ. Ciernie da³y 36
Rtl., Pe³cznica 20 Rtl., Górny
Mokrzeszów 18 Rtl., Dolny
Mokrzeszów 15 Rtl., Cieszów
11 Rtl. Te Vasa Sacra wykona³ tutejszy z³otnik Stanke.
Piêkna, przyjemna pogoda,
która trwa³a przez ca³¹ jesieñ,
dotrwa³a a¿ do koñca grudnia.
Jeszcze w Bo¿e Narodzenie
wielu ludzi sz³o boso do kocio³a, a gdzieniegdzie
na drzewach by³y jeszcze owoce i drzewa kwit³y po
raz drugi. Jab³oñ w ogrodzie stolarza Beiera nosi³a
oko³o Bo¿ego Narodzenia jab³ka z drugiego kwitnienia, by³y one jednak niewielkie, wielkoci orzecha w³oskiego.
W grudniu umar³ naczelnik powiatowy i starszy cechu piekarzy Carl Röhe.

rzenie na ubieg³e stulecia okaza³o siê, ¿e by³y one
przepe³nione wielkimi i czêsto dramatycznymi prze¿yciami, ale jakie by one nie by³y, pozwoli³y rozwijaæ i kszta³towaæ wewnêtrzne ¿ycie miasta.
wiebodzice posiadaj¹ przemys³, ale szczególnie
maj¹ rozwiniêty handel, co na przyk³ad wiêkszej Jeleniej Górze i wielu s¹siednim miastom odbiera wy¿sz¹ rangê i jest przyczyn¹ sporów.
To, ¿e miasto jest korzystnie po³o¿one u stóp
gór sprawi³o, ¿e umiejscowiono tu Spó³kê Handlow¹ Kramsta i Synowie, która idzie z potrzebami i
duchem czasu, i jest prawie jedyn¹, która stwarza konkurencjê angielskim i innym wyrobom fabrycznym
w postaci l¹skich p³ócien wysy³anych nad ocean, i
na jego drug¹ stronê.
Dwigni¹ tego handlu stawa³y siê maszyny
produkcyjne sprowadzane z Anglii, co niestety by³o
koniecznoci¹ aby przeciwdzia³aæ nap³ywowi na
nasz¹ ziemiê obcych wyrobów. Przedsiêbiorstwa ponosi³y znaczne ryzyko, które ostatecznie jednak okaza³o siê niegrone, bo masowa produkcja przêdzalni
nici pozwoli³a zmodernizowaæ rêczne tkalnie i przyspieszyæ ich pracê. Wolna produkcja rêczna, tak¿e u
nas, zgodnie z duchem czasu ust¹pi³a miejsca szybkiej produkcji bezdusznych maszyn. W naszej górzystej okolicy postêpuj¹ce naprzód zupe³ne zubo¿enie pracuj¹cej klasy, poprzez wprowadzenie tego
nowego kunsztownego rodka zastêpczego, przez
d³ugi czas jeszcze bardziej go zubo¿a³o i w pojêciu
ludzi wyeliminowa³o solidne, naturalne zajêcie daj¹ce wy¿ywienie pracowitym
ludziom. Zdenerwowanie i niepewnoæ ludzi wi¹za³a siê z
now¹ technologi¹, i nie wiedzieli czy j¹ tolerowaæ na swoim terenie. Skrajnoci¹ jest fakt,
¿e zarobek le¿y w tym, aby
trwale i z po¿ytkiem zatrudniæ
ogó³ spo³eczeñstwa . Pañstwo
widz¹c to, samo w zasta³ych,
g³ównych ga³êziach przemys³u
kaza³o umaszynawiaæ produkcjê, czyli tym samym
wybiera³o w tym momencie mniejsze z³o.
Cz³owiek ze swoj¹ podwójn¹ natur¹ duchow¹ i cielesn¹ opiera jednak swój byt przede wszystkim na
zabezpieczeniu materialnym, ale jednoczenie poprzez zdobywanie wykszta³cenia w szko³ach ludowych, rozszerzon¹ potrzebê duchow¹ stawia w ostrej
konfrontacji z potrzebami cielesnymi, co z latami
narasta i doprowadziæ musi albo do zupe³nej moralnej i materialnej ruiny, albo oba kierunki bêd¹ siê
uzupe³niaæ i na równi równolegle funkcjonowaæ.
Niezaprzeczalnym jest, ¿e to potrzeba naszych nowych czasów, rozwój techniki i oszczêdnoæ
w postêpowaniu ludzkim by³a powodem budowy na
l¹sku kolei od linii Odry do murów wiebodzic. Ide¹

1842
5 wrzenia w Cierniach, ¿ona wolnego posiadacza
w³oci Opitza pad³a ofiar¹ morderstwa rabunkowego.
*
Kiedy nasza kronika pozwoli³a rzuciæ spoj-
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Po³o¿enie Pe³cznicy w dolinie rzecznej, otoczonej z
obu stron wzniesieniami terenowymi, nie sprzyja³o
rozwojowi uprawy rolniczej. Potwierdza to niejako
tak¿e usytuowanie pañskiego folwarku nie na terenie wsi, ale powy¿ej niej, na rozleg³ym p³askowy¿u,
gdzie istnia³y warunki do upraw. Tam te¿ na wspomnianej mapie zaznaczone s¹ ³any uprawowe. Po³o¿enie dolinne wsi, wzd³u¿ rzeki, ze stokami opadaj¹cymi ku wsi, zajêtymi przez ³¹ki, stwarza³o mo¿liwoci wypasu owiec oraz sprzyja³o zak³adaniu na
stokach bielników. Domniemywaæ mo¿na, ¿e ludnoæ tam osiad³a uzyska³a od w³aciciela dóbr w
Ksi¹¿u niewielkie ³any. Pe³ni³a ona jednoczenie rolê
s³u¿ebn¹ wobec wy¿ej po³o¿onego zamku, póniej
okaza³ej rezydencji. Trudni³a siê hodowl¹ owiec,
upraw¹ lnu na niewielkich ³anach oraz tkactwem. To
da³o podstawê rozwojowi tkactwa organizowanego
nastêpnie systemem cha³upniczym, a w póniejszym
czasie przemys³owi lniarskiemu. Nie bez zaplecza w
postaci tkactwa wydaje siê powstaj¹ przecie¿ w³anie na terenie Pe³cznicy pierwsze warsztaty i fabryki Kramstów.
Pó³nocno-wschodnia czêæ wsi skupia jednak ludnoæ kmiec¹, zajmuj¹c¹ siê rolnictwem. Tam te¿ obraz wsi kszta³tuje siê odmiennie od omawianej powy¿ej wsi w czêci górnej, u stóp zamku Ksi¹¿. Ta
odmiennoæ krajobrazu kulturowego, ujawniaj¹ca siê
w zabudowie, utrzymuje siê do naszych czasów, a
nawet zostaje pog³êbiona wraz z rozwojem przemys³u na terenie Górnej Pe³cznicy. Górn¹ Pe³cznicê zamieszkiwali nie wolni kmiecie, ale zapewnie zagrodnicy nie bêd¹cy w posiadaniu wiêkszego area³u ziemi rolniczej. Jak wynika z mapy katastralnej Górnej
Pe³cznicy, jeszcze w pocz¹tkach XX wieku, wiêkszoæ tamtejszej ziemi nale¿a³a do wielkiego latyfundium jakim by³ utworzony majorat w Ksi¹¿u przez
Hochbergów, a w³aciwie ju¿ wówczas ksi¹¿¹t pszczyñskich. Taka sytuacja w³asnociowa i po³o¿enie
geograficzne Górnej Pe³cznicy uformowa³y jej kszta³t
zabudowy. By³a to pocz¹tkowo zabudowa w pe³ni
zapewne drewniana, a nastêpnie szachulcowa. Ten
ostatni typ zabudowy szachulcowej dokumentuje
zachowany w zbiorach Hochbergów projekt wiejskiego domu przeznaczonego dla ch³opa pañszczynianego w Pe³cznicy, pochodz¹cy z koñca lat 90-tych
XVIII w. Jest to dom mieszkalny po³¹czony z czêci¹ gospodarcz¹ oddzielon¹ sieni¹, parterowy, doæ
ma³ych rozmiarów. Nie wykluczone, ¿e domy tkaczy - zagrodników by³y okazalsze, ale zapewne nie
odbiega³y od tego typu domu zbyt daleko. Zachowa³o siê jeszcze i obecnie kilka domów w Górnej
Pe³cznicy (obecnie ulice: Mikulicza, Sikorskiego,
Ofiar Owiêcimskich) pochodz¹cych ze znacznie
przebudowanych zagród. Powiadczaj¹ one istnienie niegdy pewnej iloci gospodarstw, czy domów
zagrodniczych. Ju¿ jednak od po³owy XIX w., w

naszych dni by³a myl, aby nasza okolica znów têtni³a ¿yciem, a stare miasto rozszerzyæ na doskonale
piêkne obszary Pe³cznicy, i w koñcu zapewniæ g³oduj¹cym ludziom pracê poprzez celowe budowanie
nowych przedsiêbiorstw.
Wracaj¹c do kroniki naszego miasta nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e fakty i ich rzeczowe opracowanie s¹
wy³¹czn¹ zas³ug¹ Würffla. Jak niewdziêczne by³o to
zajêcie niech wiadczy fakt, ¿e czêsto nawet specjalici w chwili obecnej nie rozpoznaj¹ jej szczególnej
wartoci. Przysz³oæ z pewnoci¹ bardziej przychylnie rozstrzygnie tê kwestiê. Du¿e znaczenie ma to,
¿e nasz poprzednik, kronikarz Würffel mia³ zami³owanie do porz¹dku i systematycznoci, i tego mocno w swojej pracy siê trzyma³. Dlatego ka¿dy zarzut
wobec niego bêdzie nie zas³u¿ony tym bardziej, ¿e
ze starannoci¹ robi³ to bezp³atnie i tylko wiadomoæ
wykonywania po¿ytecznej pracy, dobrze wiadczy
o wiebodzickim kronikarzu jako wspó³wydawcy i
nak³adcy.
Najbardziej interesuj¹ca, druga czêæ naszej
kroniki opiera siê na starej historii hrabiowskiego rodu
von Hochberg, z bliskiego zamku rodowego Ksi¹¿.
Oni, jako w³aciciele naszego miasta i ca³ej okolicy,
s¹ kluczem do naszego historycznego rozwoju. Rz¹dz¹cy obecnie hrabia pañstwowy Jan Henryk X obieca³ nam udostêpniæ monografiê dokumentaln¹ tego
starego, s³awnego l¹skiego domu rycerskiego, i gdy
druga czêæ kroniki zostanie opracowana, pragnie j¹
widzieæ. Tym sposobem, niektóre nieznane l¹skie
stare historie mog³yby byæ ujawnione, a i szczegó³y
minionego bli¿szego nam czasu.
Zawartoæ kroniki Würffla zosta³a wyczerpana. Kronika miasta wiebodzice nie by³aby pe³na,
gdybymy j¹ teraz z rokiem 1842 zakoñczyli i nie
doprowadzili do obecnych nam czasów. Aby nie rociæ sobie prawa do ca³oci, powinnimy teraz w krótkim dodatku przed³o¿yæ wszystkie wiêksze zdarzenia w wiebodzicach w latach 1843-1937. Kronika
powinna mieæ ci¹g³oæ miêdzy starym a nowym czasem i mamy nadziejê, ¿e do tego przyczyni siê nasz
dodatek.
Widokówki ze zbiorów Pana Edwarda Ha³dasia

ANALIZA UK£ADU I ZABUDOWY
WSI CIERNIE I PE£CZNICA - cz. I
Charakter osadniczy terenów zajêtych przez
Ciernie i Pe³cznicê ukazuje mapa pochodz¹ca z 1718
r. Ujawnia ona wyranie zró¿nicowanie charakteru
zagospodarowania tych obu wsi. Wzd³u¿ rzeki Pe³cznica, po obu jej stronach, na obszarze obecnej wsi
Ciernie, zaznacza kartograf ³any uprawowe, których
nie spostrzegamy po po³udniowej stronie rzeki we
wsi Pe³cznica i w jej czêci górnej.
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miarê przekszta³cenia siê struktury zawodowej mieszkañców wsi pod wp³ywem przemys³u zlokalizowanego na miejscu i granicz¹cym z wsi¹ miastem,
zmienia siê jej oblicze. Miejsce wiejskiej cha³upy tkaczy, czy zagrody hodowców, zajmuj¹ domy typu podmiejskiego - jedno, lub dwu kondygnacyjny, czêsto
z facjat¹, z sieni¹ przelotow¹, 5-cio okienny, kryty
wysokim dachem ceramicznym. Tam te¿ powalaj¹
gospody - zajazdy nie tylko dla ludnoci miejsco-

wej, ale w zwi¹zku z tendencjami krajoznawczymi i
rozwojem turystyki od lat 30 - 40-tych XIXw., równie¿ i dla goci przyby³ych.
Pod koniec XIXw., na terenie wsi bezporednio przylegaj¹cej do miasta wznoszone zostaj¹ kamienice
czynszowe (ul. Sikorskiego - po wytyczeniu nowej
drogi ³¹cz¹cej koniec ulicy Wa³brzyskiej z wsi¹ od
strony mostu, na styku ul. Ofiar Owiêcimskich z ul.
Sikorskiego, oraz przy ulicy Jeleniogórskiej). Przy
ulicy Jeleniogórskiej powstaje zwarta zabudowa, o
doæ du¿ej skali, typu wielkomiejskiego (jak na ten
czas powstania). Powstaje ona przy starej drodze do
Kamiennej Góry, ale jednak na terenach nale¿¹cych
do ostatniej wojny do gminy Pe³cznica (powiat Wa³brzych). Górna Pe³cznica, mimo silnych zwi¹zków
ze wiebodzicami pozostaje jednak poza ich administracj¹. Rozdzia³ terenów wsi od miasta utrzymuje
siê tradycyjnie od najdawniejszych czasów. Od czasów powstania miasta bieg rzeki wyznacza granicê
miêdzy wsi¹ Pe³cznic¹ a wiebodzicami.
Zabudowa wsi Pe³cznica Dolna od dawnej drogi
do Kamiennej Góry, do granicy z Cierniami, po pó³nocno-wschodniej stronie rzeki (obecna ul. £¹czna)
by³a typu zagrodowego i typ ten utrzyma³ siê do ostatnich czasów. Ten fragment wsi, usytuowany ju¿ poza
terenem górzystym, posiada³ zaplecze rolnicze i to
znalaz³o odbicie w stosowanym tam tradycyjnie typie zabudowy kontynuowanym a¿ do III æw. XIXw.
Powiadcza to projekt zagrody (obecnie ul. £¹czna
nr 47), wykonany w 1862 r., o jeszcze tradycyjnym
uk³adzie przestrzennym i funkcjonalnym. Zapewne
czêæ dawnej wsi, po drugiej stronie rzeki (po stronie miasta), zosta³a wch³oniêta od najwczeniejszych
czasów przez miasto, które objê³o j¹ swoim prawem

od czasów II lokacji. Na tym terenie rozwinê³o siê
przedmiecie (Am Sand), a póniej za na polach wsi
usadowi³ siê przemys³. W Dolnej Pe³cznicy zosta³o
te¿ usytuowane gospodarstwo so³eckie, wspomniane ju¿ od I po³owy XVIIw., a bêd¹ce w XIXw. przez
jaki czas w rêkach znanej rodziny garbarzy wiebodzkich - Bartschów. Przypuszczalnie jest to obecnie parcela nr 13 przy ul. £¹cznej, z zachowan¹ tradycyjna zabudow¹ typu zagrodowego,
Ten sam typ zabudowy istnieje na terenie wsi
Ciernie po³o¿onej na terenie bezlenym, poddanym
od dawna uprawie rolnej, bardzo wiêc wczenie zasiedlonym. Wie Ciernie znacznie wiêksza od Pe³cznicy posiada³a podwójn¹ liczbê gospodarstw kmiecych,
Zabudowa wsi rozci¹ga³a siê po obu stronach
przep³ywaj¹cej rodkiem rzeki Pe³cznicy. Przypuszczaæ nale¿y, ¿e przede wszystkim zasiedlone zosta³o
pó³nocne nadbrze¿e rzeki i tam w³anie powsta³a
prawdopodobnie wspomniana siedziba w³aciciela
wsi, osadzonej jeszcze na prawie polskim. Mo¿na
mniemaæ, ¿e sytuowana by³a ona w pobli¿u bardzo
wczenie fundowanego kocio³a, który zostaje ponownie uposa¿ony w 1228 r. dwoma w³ókami ze wsi
Ciernie przez komesa Inbramusa, oraz czynszem z
m³yna (?). Koció³ stan¹³ na granicy obu wsi Ciernie
i Pe³cznica, równie¿ po pó³nocnej stronie rzeki, przeciwnej do po³o¿enia miasta. Ten uk³ad pól w Cierniach dokumentuje jeszcze mapa z 1906 r., na której
zaznaczone s¹ podzia³y gruntów, poprzez drogi wyjazdowe na pola z poszczególnych zagród. Po po³udniowej stronie rzeki podzia³y te widoczne s¹ tylko
na pocz¹tku wsi, od strony miasta, natomiast w rodkowej partii brak jest zaznaczenia tych podzia³ów.
Obserwujemy je dopiero pod koniec wsi. Przypuszczaæ nale¿y, rodek wsi, po tej stronie rzeki zasiedlony by³ czêciowo zagrodnikami i cha³upnikami poddanymi, bod¹cymi w s³u¿bie Hochbergów, którzy
mieli tu swoj¹ rezydencjê.
Po pó³nocnej stronie rzeki od czasów najdawWidokówka ze zbiorów Pana Edwarda Ha³dasia

Rzeby na fasadzie budynku przy ul. Wolnoci
(nad Warszawiank¹)

5

(Schlesisch Falkenberg), Rzeczka (Dorfbach), Walim (Wustewaltersdorf), Jugowice (Hausdorf), Jugowice Górne-Jawornik (Jauerning), Jedlinka DolnaOlszyniec (Erlenbush), Jedlinka (Tannhausen), Jedlinka Górna (Blumenau), Jedlina Zdrój (Bad Charlottenbrunn). W pobli¿u Ksi¹¿a (Furstenstein): Szczawienko (Nieder Salzbrunn) i Lubiechów (Liebichau)
- obecnie dzielnice Wa³brzycha (Waldenburg) oraz
Pe³cznica (Polsnitz) - obecnie dzielnica wiebodzic
(Freiburg).
Wszystkie podziemia realizowano wed³ug
podobnych za³o¿eñ technicznych. Ze zbocza w g³¹b
góry dr¹¿ono sztolnie. W zale¿noci od konfiguracji
terenu biegn¹ one w stosunku do siebie równolegle,
pod k¹tem lub te¿ przebijaj¹ górê z ró¿nych stron.
Pomiêdzy nimi rozbudowywano nastêpnie wyrobiska chodnikowe i komorowe, ³¹cz¹c je ze sob¹ i sztolniami na ogó³ pod k¹tem prostym. W wiêkszoci
sztolni, kilkadziesi¹t metrów od wlotów, przygotowano jedn¹ lub przewa¿nie po dwie le¿¹ce naprzeciw siebie komory, w których budowano ¿elbetonowe wartownie. Obudow¹ ¿elbetonow¹ wzmacniano
te¿ wyrobiska komorowe. Roboty podziemne prowadzono przy zastosowaniu typowych metod górniczych - wiercono otwory w ska³ach i rozsadzano je
materia³ami wybuchowymi. Urobek wywo¿ono na
powierzchniê kolejkami w¹skotorowymi.
Powierzchniowe czêci wszystkich kompleksów by³y
miejscem zakrojonych na szerok¹ skalê przede
wszystkim prac ziemnym oraz budowlanych. Prace
ziemne obejmowa³y m.in. niwelacjê terenu dla ró¿nych celów (magazyny, torowiska, obozy), budowê
dróg i bocznic kolejowych, przygotowywanie nasypów pod kolejki w¹skotorowe, wykonywanie wykopów pod fundamenty budynków oraz niezbêdne instalacje (kanalizacyjne, wodoci¹gowe, telekomunikacyjne, elektryczne itp.). Prace budowlane by³y na
ogó³ mniej zaawansowane. Wznoszone budowle podzieliæ mo¿na na pomocnicze i g³ówne. Budowle pomocnicze zwi¹zane by³y bezporednio z prowadzonymi pracami. Nale¿a³y do nich: magazyny materia³ów budowlanych (cementu, piasku, kruszyw i in.),
fundamenty kruszarek, betoniarek, urz¹dzeñ roz³adunkowych i kompresorów, rampy, platformy transportowe poruszaj¹ce siê po szynach na zboczach gór,
sieæ kolejek w¹skotorowych wraz z mostami i wiaduktami, ró¿ne warsztaty oraz wiele innych. Budowle
g³ówne s³u¿yæ mia³y zasadniczym celom wynikaj¹cym z planowanego przeznaczenia wszystkich kompleksów. ¯adnej z budowli g³ównych ca³kowicie nie
ukoñczono.
W kompleksie Ksi¹¿ prace budowlane koncentrowa³y siê przede wszystkim na terenie zamku,
w których przebudowywano czêæ pomieszczeñ,
wykonywano nowe ci¹gi komunikacyjne, wartownie itp. Poza obrêbem zamku przygotowywano sieæ

wiebodzickie zegary

Zegar gabinetowy w skrzynce mosiê¿nej z fabryki
Gustava Beckera. cianki: frontowa i boczne bogato
dekorowane w stylizowane motywy rolinne. Skrzynka zwieñczona mosiê¿nym wieñcem laurowym, po
bokach cian przymocowane dwa wieczniki. Tarcza emaliowana, bia³a umieszczona centralnie, ujêta
w dekoracyjn¹ ramkê, cyfry rzymskie, napêd sprê¿ynowo  wahad³owy, wychwyt hakowy, gong. Dok³adny czas wykonania nieznany  s¹ to na pewno
lata 1900-1916. Wymiary: szerokoæ 26 cm. Wysokoæ 48 cm. W chwili obecnej nie mo¿liwy do obejrzenia  zosta³ skradziony ze zbiorów muzealnych.
Ksi¹¿ w przedsiêwziêciu
budowlanym
Riese - Olbrzym

Opracowanie w³asne na podstawie materia³ów ze stron internetowych.

Prace w pó³nocno  zachodniej czêci Gór
Sowich (Eulengebirge) oraz w okolicy zamku Ksi¹¿,
zwi¹zane z przedsiêwziêciem budowlanym okrelanym mianem Riese prowadzono na obszarze kilkudziesiêciu kilometrów kwadratowych, w masywach kilku gór. S¹ to: W³odarz (Wolfs-Berg), Jedliñska Kopa (Saal-Berg), Dzia³ Jawornicki (Mittel-Berg),
Wzgórze miêdzy Walimiem a Rzeczk¹ (SpitzenBerg), Moszna (Mulen-Berg), Osówka (Saufer-Hohen), Soboñ (Ramen-Berg), Gontowa (Schindel-Berg)
i w pobli¿u Ksi¹¿a góra Wilk (Wolfs-Berg).
W rejonie tym znajduj¹ siê nastêpuj¹ce miejscowoci: G³uszyca (Wustegiersdorf) , G³uszyca Górna
(Ober Wustegiersdorf), Zimna (Kaltwasser), Kolce
(Dornhau), Sierpnica (Rudolfswaldau), Ludwikowice K³odzkie (Ludwigsdorf), Sowina (Eule), Sokolec
(Falkenberg), obecnie górna czêæ wsi Rzeczka
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bunkrów wartowniczych i ogrodzeñ, ujêcia, zbiorniki i przepompownie wody, oczyszczalniê cieków
oraz budowle pomocnicze (magazyny, baraki, kolejkê w¹skotorow¹, bocznicê kolejow¹). Lokalizacja
i charakter dr¹¿onych pod zamkiem podziemi wskazuj¹ na ich cis³e, funkcjonalne powi¹zanie z naziemnych systemem budynków zamkowych.

czu i biegn¹ w kierunku po³udniowo-wschodnim.
Oddalone s¹ od siebie o 50 i 25 m. Czwarta sztolnia
ma wlot na zboczu po³udniowo-wschodnim i biegnie
w kierunku pó³nocno-zachodnim. Wloty sztolni nr 3
i 4 le¿¹ po przeciwnych stronach wzgórza i oddalone s¹ od siebie o 160 m. D³ugoæ sztolni wynosi: nr
1 - 90 m, nr 2 - 60 m, nr 3 - 85, nr 4 - 70 m, szerokoæ
od 2,5 do 4,0 m, wysokoæ od 2,2 do 3,5 m, a ich
wloty le¿¹ na wysokoci 347,5-348,0 m n.p.m. Pomiêdzy sztolniami nr 1 i 2 znajduj¹ siê obetonowane
wyrobiska komorowe o ³ukowym kszta³cie, ³¹cz¹ce
siê ze sob¹ pod k¹tem prostym. Maj¹ one sumaryczn¹ d³ugoæ 250 m, szerokoæ 5,5 m, wysokoæ 5,0
m. Od ci¹gu tego poprowadzono w kierunku po³udniowo-zachodnim obetonowan¹ halê o ³ukowym
kszta³cie, maj¹c¹ 35 m d³ugoci, 4,0 m szerokoci i
4,5 m wysokoci. W rodkowej czêci posiada ona
cztery obetonowane komory (po dwie le¿¹ce naprzeciw siebie) o ³ukowym stropie, d³ugociach od 9,0
do 13,0 m, szerokoci 4,5 m, wysokoci 3,8 m. Przed³u¿eniem sztolni jest niewielka nie wykoñczona komora, z której dalej w kierunku szybu g³ównego biegn¹ równolegle dwie obetonowane sztolnie o ³ukowych stropach. Jedna ma 2,6 m d³ugoci, 1,5 m szerokoci i 3,0 m wysokoci. Oko³o 10 m przed szybem ³¹czy siê ona z wychodz¹c¹ na powierzchniê
sztolni¹ nr 4. Koñczy natomiast, po³¹czonym z szybem, obetonowanym pomieszczeniem le¿¹cym 1 m
powy¿ej poziomu sztolni, maj¹cym wymiary: d³ugoæ 3,3 m, szerokoæ 2,5 m, wysokoæ 3,5 m. Druga sztolnia ma 18 m d³ugoci, 1,5 m szerokoci i 2,6
m wysokoci. W pobli¿u szybu ³¹czy siê z koñcowym odcinkiem wychodz¹cej na powierzchniê sztolni
nr 3. Poza szybem g³ównym podziemia po³¹czone
s¹ z powierzchni¹ drugim szybem o wymiarach poprzecznych 3,5 x 3,5 m, maj¹cym wlot obok jednego z budynków administracyjnych oraz otworem
wiertniczym o rednicy kilkudziesiêciu centymetrów.
Wlot jego znajduje siê obok jednej z dawnych oficyn dworskich. W trakcie prac budowlanych podawano nim do podziemi beton. Pod wzglêdem górniczym stan wyrobisk jest dobry. Czeæ z nich jest zawilgocona na skutek wycieków kroplowych. Sumaryczna d³ugoæ zinwentaryzowanych wyrobisk podziemnych w kompleksie Ksi¹¿ wynosi 950 m, powierzchnia 3200 m2, a objêtoæ 13000 m3. W naziemnej czêci kompleksu prace prowadzono na terenie
zamku oraz w jego okolicy.
W samym zamku wykonywano ró¿ne roboty budowlane. Z poziomu tarasów do pierwszej kondygnacji
piwnic zbudowano wymienion¹ ju¿, nie wykoñczon¹ okr¹g³¹ klatkê schodow¹. Mia³a ona po³¹czenie z
parterem zamku dwoma ci¹gami schodów. Dolny ci¹g
przed³u¿ono do góry (dr¹¿¹c w skale przejcie), tworz¹c nowe po³¹czenie schodami z pierwszym piêtrem
zamku. W zwi¹zku z tymi pracami na parterze usta-

Czêæ podziemn¹
k o m p l e k s u
Ksi¹¿ stanowi¹
wydr¹¿one w zlepieñcu kulmowym
dwa zespo³y wyrobisk, le¿¹ce 15 i
ponad 50 m poni¿ej poziomu dziedziñca g³ównego,
po³o¿onego na wysokoci 339-400 m
n.p.m. Pierwszy
zespó³ wyrobisk
jest obetonowanym ci¹giem sztolniowym o ca³kowitej d³ugoci oko³o
80 m, szerokoci
1,5 m i wysokoci
2,8 m. Le¿y na wysokoci 385 m
n.p.m., tzn. na poziomie tarasu bogini Flory i tarasu
s¹siedniego. £¹czy bezporednio zamek z tarasami i
szybem g³ównym. Posiada strze¿ony wartowni¹ wylot na tarasie Podkowiastym i po³¹czony jest z jedn¹
z wind zamkowych (komunikacja z wszystkimi kondygnacjami zamku) oraz z prawie okr¹g³¹ w przekroju poprzecznym klatk¹ schodow¹ (komunikacja
z parterem zamku). Szyb g³ówny (obecnie zasypany) powsta³ przez wykonanie na dziedziñcu przed
wejciem do zamku, wykopu o g³êbokoci 15 m i
wymiarach 20 x 25 m w górnej czêci oraz 8 x 12 m
w dolnej czêci. Prowadzi³ do niego wymieniony ju¿
ci¹g sztolniowy pod zamek oraz oko³o dziesiêciometrowej d³ugoci sztolnia na taras bogini Flory. W
wykopie zbudowaæ zamierzano najprawdopodobniej
obetonowan¹ komorê, która w górnej czêci mieci³aby urz¹dzenie wyci¹gowe windy, a w dolnej sam¹
klatkê windy. Z dna wykopu wydr¹¿ono kilkumetrowej rednicy szyb o g³êbokoci oko³o 38-40 m do
zasadniczej czêci podziemi, le¿¹cych na wysokoci
346,5-349,5 m n.p.m., bêd¹cych drugim zespo³em
wyrobisk. Sk³ada siê on z czterech nie obudowanych
sztolni, przebijaj¹cych wzgórze zamkowe z dwóch
stron, po³¹czonych systemem obetonowanych w
wiêkszoci wyrobisk komorowych i chodnikowych.
Trzy sztolnie maj¹ wloty na pó³nocny-zachód. zbo-
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wiono du¿y kompresor. Czêæ pomieszczeñ przebudowywano i przemalowywano, zrywano te¿ plafony
oraz inne zabytkowe ozdoby (sala Krzywa, sala Konrada, Hall Bolka). W starej czêci zamku zaczêto wymieniaæ drewniane stropy, rozpoczêto te¿ prace w
skrzydle zachodnim. Na pi¹tym piêtrze wiêksze pomieszczenia przebudowywano na mniejsze. W pobli¿u budynku bramnego wybudowano zbiornik
przeciwpo¿arowy, a obok niego przepompowniê. Po
zboczu wzgórza budowano drogê - koñczy³a siê ona
platform¹ przed wlotami sztolni nr 1, 2 i 3. W pobli¿u pocz¹tkowego odcinka tej drogi zlokalizowano
warsztaty i magazyny. Poni¿ej muru zamkowego,
pomiêdzy sztolniami nr 1 i 2, znajdowa³y siê ró¿ne
urz¹dzenia techniczne. Kilkadziesi¹t metrów na po³udniowy-zachód. od wlotu sztolni nr 3 zbudowano
niewielk¹ komorê (magazyn lub wartownia), a na zboczu poni¿ej sztolni obok zwa³ów kamienia z podziemi, wybudowano oczyszczalniê cieków. Przy wylocie w¹wozu rzeki Pe³cznicy znajdowa³y siê baraki
mieszkalne oraz magazyny. Oko³o 1 km na po³udniowy-wschód. od zamku, na wzgórzu w pobli¿u drogi
Wa³brzych - wiebodzice zbudowano dodatkowy
zbiornik na wodê, który zasilany mia³ byæ ze studni
g³êbinowych w Lubiechowie. W pobli¿u nich wybudowano tak¿e przepompowniê wody. Teren wokó³
zamku by³ ogrodzony i strze¿ony ¿elbetonowymi
bunkrami. Zaopatrzenie w materia³y budowlane odbywa³o siê z odleg³ej o oko³o 2,5 km bocznicy kolei
normalnotorowej, znajduj¹cej siê w Lubiechowie (za

Palmiarni¹), sk¹d kolejkê w¹skotorow¹ doprowadzono do zamku.
Zdjêcie Ksi¹¿¹ z lat powojennych, z widocznym jeszcze, niezasypanym szybem windy, udostêpni³ Pan Wojciech Orzel.

Chronologia dziejów

Cd. ze strony 1

siê tragiczny wypadek. Na przechodz¹c¹ nieostro¿nie przez jezdniê kobietê z dzieckiem w wózku najecha³ motocyklista z Wroc³awia. Dziecko wypad³o z
wózka i toczy³o siê kilka metrów po jezdni, gin¹c na
miejscu. Motocyklista uderzy³ w betonow¹ cianê,
zosta³ przewieziony do szpitala, gdzie po kilku dniach
zmar³.
Strzelcy Miejskiego Klubu Strzeleckiego LOK
bior¹cy udzia³ w wojewódzkich zawodach strzeleckich z broni pneumatycznej okazali siê bezkonkurencyjni. Wiaczes³aw Burdykin zdoby³ z³oty, a Adam
Dudek srebrny medal. Dru¿ynowo wiebodziczanie
zajêli II miejsce.
W lipcu przez kilka dni przebywa³ w naszym
miecie na rehabilitacji wybitny trener pi³karski Kazimierz Górski.
W drugim tygodniu sierpnia, rolnicy przez
kilka dni blokowali drogi w rejonie zak³adu nie¿ka celem wymuszenia skupu zbó¿. W zwi¹zku z
tym w dniu 10 sierpnia w wiebodzicach przebywa³
lider Samoobrony Andrzej Lepper.

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

8

