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1998 cd
30 padziernika o godzinie 1930 wybuch³ po¿ar w
zabytkowych stajniach Ksi¹¿. Ogieñ strawi³ stajnie, budynki gospodarcze i magazyny.

Stadnina koni w Ksi¹¿u przed po¿arem.

7 listopada wybrano nowe w³adze klubu Victoria. Prezesem zosta³ Tomasz Daszkiewicz, V-ce
Prezesami: Ryszard £yczba i Andrzej Szczyka³a,
Sekretarzem Tomasz Hajduk.

26 lipca 1774 roku w miecie wybuch³ wielki po¿ar. Sp³onê³o wtedy 309 domów prywatnych
oraz 16 budynków u¿ytecznoci publicznej, w tym
budynek, w którym mieci³a siê siedziba urzêdu
pocztowego. Kroniki nie podaj¹, gdzie po po¿arze
zosta³a umiejscowiona nowa siedziba poczty i czy
nadal funkcjonowa³a. Fragmentaryczne informacje
o dzia³alnoci pocztowej w wiebodzicach pochodz¹ dopiero z prze³omu XVIII i XIX wieku.
W latach 1780  1790 zosta³a wytyczona,
tak zwana droga wêglowa, wiod¹ca z Wa³brzycha przez wiebodzice do Malczyc. T¹ drog¹ odbywa³ siê codzienny transport wêgla (a od roku
1787 tak¿e koksu) z wa³brzyskich kopalñ do malczyckiego portu na Odrze. Transport ten obs³ugiwany by³ przy pomocy furmanek ci¹gnionych przez
konie. Wyruszaj¹cy w trasê wozacy, za drobn¹
op³at¹, przewozili równie¿ pocztê oraz pasa¿erów.
Te us³ugi nie stanowi³y jednak formy regularnej
poczty, lecz mia³y tylko charakter dorany i okazjonalny. Niemniej jednak proceder ten trwa³ a¿ do
czasu uruchomienia kolei z Wroc³awia do wiebodzic (1843) kiedy to Drogê wêglow¹ do Malczyc
zlikwidowano.
Z 1816 roku pochodzi zapis mówi¹cy o tym,
¿e dotychczasowe po³¹czenie pocztowe z Wroc³awiem (dwa razy w tygodniu, tj. we wtorki i pi¹tki)
na trasie Wroc³aw  Jelenia Góra przez wiebodzice zosta³o zast¹pione po³¹czeniem codziennym.
Nowo uruchomiony codzienny kurs zosta³ potocznie nazwany Journaliere.
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Jak wspomniano wy¿ej, brak jest informacji
na temat funkcjonowania poczty po po¿arze w
wiebodzicach. W przedwojennej kronice autorstwa Würfela i Riecka s¹ dwie wzmianki o tym, ¿e
w 1827 roku zmar³ w wiebodzicach urzêdnik
pocztowy o nazwisku Gründler oraz, ¿e w roku
1868 naczelnik poczty Negelein obchodzi³ 50 
lecie swojej pracy urzêdniczej. Te dwie informacje
potwierdzaj¹ fakt istnienia poczty na terenie miasta co najmniej od pocz¹tku XIX wieku.
Prusy dokonuj¹c wielkiej reorganizacji swojej poczty na prze³omie lat 1816  1817 wprowadzi³y do u¿ytku urzêdowe stemple nadaw1
cze. Wprowadzenie
tych stempli rozpoczêto od wiêkszych urzêdów pocztowych, z
czasem równie¿ trafi³y te¿ do tych mniejszych. Dzia³aj¹cy na
terenie miasta wiebodzice urz¹d pocztowy
musia³ mieæ w tym czasie mniejsze znaczenie, albowiem nie spotyka siê
¿adnych przesy³ek ze stemplami z pocz¹tkowego
okresu ich wprowadzenia. Pierwszym dokumentem pocztowym, na jaki w tej chwili natrafiono,
jest list wysy³any ze wiebodzic do Bystrzycy
K³odzkiej z roku 1861, ostemplowany datownikiem wprowadzonym do u¿ytku w roku 1847.
Ówczesne wiebodzice nosi³y niemiecka nazwê
Freiburg in Schlesien (Freiburg na l¹sku) natomiast
Bystrzyca K³odzka nazwê Habelschwerd.
W dniu 15 listopada 1850 roku poczta pruska, przeprowadzaj¹c kolejna reorganizacjê, wprowadzi³a do obiegu
pierwsze znaczki
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pocztowe. Do kasowania tych znaczków przeznaczono
specjalne kasowniki
sk³adaj¹ce siê z
czterech centrycznych kó³ i numerem
urzêdu pocztowego
w rodku. W wyniku rozdzia³u numerów dla poszczególnych
placówek,
urz¹d pocztowy w
wiebodzicach otrzyma³ kasownik z numerem
431.
Wraz z uruchomieniem po³¹czeñ kolejowych
na trasie Wroc³aw  wiebodzice (28 padziernik

1843 rok), widnica  Jaworzyna (1844), a nastêpnie z przed³u¿eniem trasy ze wiebodzic do Wa³brzycha (1853) uleg³y likwidacji codzienne kursy
pocztowe Journaliere na trasie wiebodzice przez
widnicê do Wroc³awia. Na tej trasie znaczny przewóz poczty i pasa¿erów przejê³a uruchomiona kolej. Natomiast w kierunku Jeleniej Góry przewóz
poczty odbywa³ siê dalej na tej samej zasadzie co
dotychczas, z tym, ¿e przewóz pasa¿erów wraz z
ich baga¿ami zosta³ przejêty przez prywatnych
przewoników. Obok ówczesnego dworca kolejowego powsta³ przystanek powozów dla pasa¿erów
udaj¹cych siê do miejscowoci uzdrowiskowych 
Szczawna, Starego Zdroju, Cieplic, a tak¿e do Jeleniej Góry (do tych ostatnich miejscowoci podró¿ odbywa³a siê dwiema ró¿nymi drogami  przez
Kamienn¹ Górê oraz przez Bolków).
W maju 1885 roku do wiebodzic przyby³
pañstwowy sekretarz pocztowy Rzeszy Niemieckiej, dr. von Stephan, który dokona³ aktu wmurowania kamienia wêgielnego pod budowê nowego
budynku pocztowego. Budynek zosta³ wzniesiony i oddany do u¿ytku ju¿ na jesieni 1886 roku
(jest to obecnie istniej¹cy budynek poczty przy ulicy widnickiej) Pocz¹tkowo budynek poczty by³
jednoczêciowy tj. bez czêci, w której obecnie
znajduje siê centrala telefoniczna. Ta czêæ budynku zosta³a dobudowana dopiero w pierwszych latach XX wieku. W pierwotnym kszta³cie budynku
wejcie do urzêdu znajdowa³o siê z tej strony, gdzie
aktualnie znajduje siê wejcie do dyrekcji placówki pocztowej.
Rys. 1 - Stempel poczty wiebodzickiej z 1924 roku.
Rys. 2 - Stempel poczty wiebodzickiej z 1946 roku.
Opracowano na podstawie artyku³ów zamieszczonych w
Goñcu Nr 4,5,7,9 z 1996 roku.

Pierwszy po wojnie poci¹g osobowy z Dworca
wiebodzkiego przez Jaworzynê l., wiebodzice i Wa³brzych do Marciszowa odjecha³ dopiero 15 wrzenia 1945 roku. Jeszcze w roku
1946 kursowa³y tylko dwa poci¹gi dziennie
(wyjazd z Wroc³awia wiebodzkiego o godz.
1030 i 1640) a czas podró¿y z Wroc³awia do wiebodzic trwa³ ponad 2 godziny.
Kronika Wa³brzyska, tom IX str.252, Wa³brzych 1995

W roku 1844 zarz¹d kolei wybudowa³ koksowniê w wiebodzicach, do której u¿ywano wêgla z kopalni Victoria.

Tadeusz Piotrowski Koksownie wa³brzyskie  Kronika Wa³brzyska, 1979

Warto zobaczyæ
W kociele w. Piotra i Paw³a.
O³tarz g³ówny.
Wykonany po 1779 roku w stylu pónego baroku
przez nieznanego autora z drewna polichromowanego i z³oconego. Wymiary: wysokoæ oko³o 9 m
szerokoæ 4,50 m. O³tarz z drewnianym, architektonicznym retabulum, na wysokim cokole g³ówna
kondygnacja o³tarza, - pole centralne przeznaczone na umieszczenie obrazu obejmuj¹ po ka¿dej
stronie dwie kolumny na coko³ach z kapitelami
kompozytowymi zwieñczone wyprofilowanym
bogato gzymsowaniem; powy¿ej w promieniach
trójk¹t opatrznoci i po bokach figurki putti, w samym zamkniêtym walutowo zwieñczeniu krzy¿ i
dwa adoruj¹ce putti. Z boków, na wysokoci kolumn uszaki a¿urowe z ornamentem rokokowym.
T³o kremowe, trzony kolumn ró¿owe marmuryzowane, ornament z³ocony. Obraz olejny przedstawiaj¹cy adoracjê Najwiêtszej Marii Panny z Dzieci¹tkiem przez wiêtych Piotra i Paw³a (nowy).
Zapisane w rejestrze zabytków województwa wa³brzyskiego pod
nr 534 kartoteka nr 1.
Zdjêcie: Boles³aw Kwiatkowski

rok 1945
padziernik  1 kg m¹ki kosztuje 3 z³.
listopad  wystêpuj¹ braki t³uszczów z wyj¹tkiem mas³a. Brakuje te¿ ziemniaków i soli. Wysokie op³aty za
transport s¹ powodem, dla którego piekarze odmawiaj¹
pieczenia chleba.
rok 1946
styczeñ  nieregularnie wydawane s¹ karty ¿ywnociowe. Sprzyja to spekulacji.
czerwiec  zastrzyk penicyliny na czarnym rynku kosztuje 3.000 z³.
15 lipca  do obiegu wchodz¹ nowe 500  z³otówki
wrzesieñ  ceny nowoci ksi¹¿kowych: T.Brezy Mury
Jerycha  300 z³, J. Brzechwy Kaczka dziwaczka 
220 z³, A. Fiedlera Dywizjon 303  180 z³ i Dziêkujê
ci kapitanie  220 z³
 smaczny i doæ obfity obiad w jad³odajni mo¿na zjeæ
ju¿ za 60 z³.
rok 1947
marzec  w sprzeda¿y papierosy (na przydzia³ kartkowy) Ba³tyk, Wolnoæ a od 11 marca w wolnej sprzeda¿y mo¿na kupiæ Tryumfy.
czerwiec - na kartki ¿ywnociowe I kategorii przys³uguje m.in. 7 kg chleba z 96  procentowej m¹ki pszennej, 2 kg miêsa, 20 dkg myd³a, 1 puszka soku owocowego lub pomidorowego.
lipiec  od 21 obowi¹zuj¹ nowe ceny chleba. ¯ytni 90%
- 37 z³ za kilogram, pszenny 96% - 62 z³ za kilogram.
od 1 wrzenia obowi¹zuje odrêbna rejestracja kart ¿ywnociowych na chleb i odrêbna na pozosta³e produkty.
listopad  pod koniec miesi¹ca rozpoczyna siê rozdzia³
obuwia na karty odzie¿owe za I kwarta³ 1947 roku. Aby
unikn¹æ t³oczenia siê ustalono terminy odbioru dla poszczególnych zak³adów. 40% przydzia³u stanowi obuwie tekstylne, a 60% obuwie skórzane. W tym czasie
praktycznie co czwarte dziecko nie chodzi do szko³y z
powodu braku obuwia.
Ze wzglêdu na trudnoci ograniczony zostaje miesiêczny kontyngent energii elektrycznej. Dla mieszkañ jednoizbowych do 15 kWh, dla dwuizbowych 21 kWh, trzyizbowych 27 kWh, czteroizbowych 33 kWh.
grudzieñ - Kartki na chleb maj¹ byæ realizowane w
100%. Dzieci dodatkowo otrzymaj¹ po 2 kg m¹ki. Karty rodzinne IR  6 kg chleba miesiêcznie zamiast 4 kg.
Karty I kategorii  2 kg miêsa, II kategorii 1,5 kg, III
kategorii  0,75 kg, IR  1 kg, IIR  0,5 kg, dodatek C
 0,5 kg
Na kartki D3 i M  7 litrów mleka. Ekwiwalent za mleko dla dzieci od 4 do 12 lat  20 dkg czekolady.
Cukier na kartki I kategorii S  0,5 kg, II kat.  0,4 kg,
nadto na I kat.  0,2 kg myd³a, a dla dzieci 100 g myd³a
toaletowego.
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Cennik (z roku 1947 - wierny przedruk)
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Zgodnie z uchwa³¹ Powiatowej Spo³ecznej Komisji Cennikowej z dnia 1 lipca 1947 r. obowi¹zuje na terenie miasta i powiatu
widnickiego od dnia 1.VII.1947 r. nastêpuj¹cy cennik na artyku³y wolno-rynkowe.
1.
artyku³y spo¿ywcze powszechnego u¿ytku
iloæ
hurt (z³)
detal (z³)
1. zapa³ki
1 pude³ko
3
2. sól bia³a
1 kg
10
3. cukier
1 kg
167
180
4. kasza jêczmienna
1 kg
44
55
5. pencak
1 kg
48
52
6. groch
1 kg
52
62
7. fasola bia³a
1 kg
60
72
8. fasola kolorowa
1 kg
47
56
9. mleko
1 litr
25
10. mas³o deserowe
w tym zarobek dla handlu 15%
530
11. mas³o ose³kowe
w tym zarobek dla handlu 20%
450
12. twaróg
1 kg mar¿a zarobk. dla detalisty 20%
13. ser twardy
1 kg mar¿a zarobk. dla detalisty 20%
14. mietana
1 kg mar¿a zarobk. dla detalisty 33%
15. jaja
1 szt.
12
16. ziemniaki
1 kg mar¿a zarobk. dla detalisty 20%
17. myd³o i rodki do prania
1 kg mar¿a zarobk. dla detalisty 25%
18. korzenie, przyprawy i inne artyku³y spo¿ywcze kolonialne nie objête
cennikiem do 30%
19. piwo jasne
1/2 ltr
45
20. piwo ciemne
1/2 ltr
48
21. piwo jasne
1/3 ltr
32
22. piwo ciemne
1/3 ltr
35
2.
m¹ka i chleb
23. m¹ka ¿ytnia 90%
1 kg
38
24. m¹ka ¿ytnia 96%
1 kg
58
25. m¹ka ¿ytnia 80%
1 kg
68
78
26. chleb ¿ytni 90%
1 kg
34
27. chleb pszenny 96%
1 kg
52
28. chleb pszenny 80%
1 kg
61
29. bu³ka wagi 50 gram
1 szt. 3,50 - 1 kg 75
30. bu³ka wagi 50 gram
1 szt. w sklepie i rest. 4 - 1 kg 80
31. chleb ¿ytnio-pszenny
1 kg
45
3.
miêso i wyroby miêsne
32. miêso wo³owe bez koci
1 kg
280
33. miêso wo³owe z koci¹
1 kg
240
34. schab wieprzowy
1 kg
260
35. miêso wieprzowe
1 kg
225
36. ¿eberka wieprzowe
1 kg
190
37. g³owizna i nó¿ki wieprzowe
1 kg
90
38. boczek surowy bez koci
1 kg
250
39. boczek wêdzony gotowany
1 kg
400
40. boczek wêdzony
1 kg
270
41. s³onina wie¿a
1 kg
270
42. s³onina wêdzona
1 kg
350
43. sad³o
1 kg
320
44. smalec
1 kg
390
45. kie³basa wieprzowa
1 kg
350
46. szynka gotowana
1 kg
400
47. szynka wie¿a
1 kg
270
48. kiszka pasztetowa
1 kg
320
49. kiszka kaszana
1 kg
100
50. w¹troba wieprzowa
1 kg
200
51. s³onina solona
1 kg
300
Ka¿dy sklep obowi¹zany jest cennik wywiesiæ na widocznym miejscu, na towary ujawniæ ceny w sklepie i na wystawie.
Nieprzestrzeganie okrelonych cen bêdzie karane w trybie dekretu z dnia 2.VI.1947 r. o zwalczaniu dro¿yzny i nadmiernych wyzysków
w obrocie handlowym (Dz.U.R.P. Nr 43, poz. 218) wiêzienia do lat ... i grzywnie 5.000.000,- z³ lub jednej z tych kar. Cennik wa¿ny do
odwo³ania.
Kier. Ref. Apr. i Handlu
(-) Krzeptowski Józef
Uwagi do cennika: W latach czterdziestych rednie zarobki kszta³towa³y siê na poziomie 25.000  38.000 z³. a podatki by³y znacznie
ni¿sze  ich skala sk³ada³a siê z 17 stopni i zamyka³a siê w przedziale 0,75% - 23%

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: J.K³yszejko
czêæ II
Medale by³y wybite tylko specjalnie dla
wiebodzic, z nastêpuj¹cym napisem: Freiburg
Schl. 1870 rok. Für 25 Jar Mitglieaschaft im kameraden-verein die gott für konla und uaferand Wilhelm II Kaiser. Po jednej stronie medalu by³ wyryty wizerunek cesarza Niemiec Wilhelma II a po
drugiej, wojskowy niemiecki krzy¿. Wspomniane
koszary zosta³y rozebrane do fundamentów przez
w³aciciela zamku Ksi¹¿ - po nadaniu mu tytu³u
ksi¹¿êcego. Tytu³ ksi¹¿êcy zosta³ nadany mu przez
cesarza Wilhelma II za wybitne zas³ugi osobiste dla
cesarza. Nowe koszary zosta³y wybudowane w Berlinie z fundacji ksiêcia von Pless i cesarska gwardia przyboczna zosta³a przeniesiona do Berlina,
gdzie po krótkim czasie zosta³a gwardi¹ ksiêcia von
Pless (tak wielka by³a za¿y³oæ cesarza i ksiêcia)
Z ciekawostek, które dotrwa³y do dnia dziesiejszego a maj¹ poza sob¹ równo tysi¹cletni¹ przesz³oæ, s¹ dwa krzy¿e kamienne - pod którymi s¹
pochowani rycerze z magnatów polsko-czeskich
S³awików w X-tym wieku. Jeden krzy¿ znajduje
siê przy drodze wiebodzice-widnica nieopodal
przejazdu kolejowego po prawej stronie, natomiast
drugi identyczny krzy¿ granitowy znajduje siê we
wsi Ciernie w ogrodzie obecnego rymarza naprzeciw Gromadzkiej Rady Narodowej Ciernie. Podobnych krzy¿y jest na Dolnym l¹sku tylko 14, wykutych z prawdziwego granitu, które dotrwa³y do
dnia dziesiejszego tj. od chwili przyjêcia przez Polskê chrzeciañstwa. By³o ich wystawionych po poleg³ych rycerzach magnatów S³awików parêset lecz tysi¹cletni z¹b czasu zrobi³ swoje. Tak¿e w w¹wozie parku Ksi¹¿ rosn¹ wielowiekowe cisy. Jeden z nich jest ogrodzony p³otkiem z tabliczk¹ zawieszon¹ na drzewie z napisem Pomnik przyrody. Dotychczas jest równie¿ jeszcze jeden cis niezauwa¿ony przez naukowców w parku Ksi¹¿ i znajduje siê niedaleko murów obronnych zamku. Do
zabytków nale¿¹ równie¿: zamek Ksi¹¿ jako zamek piastowski, mur obronny miasta, ruiny kocio³a w Pe³cznicy który kiedy, w czasach pierwotnych nosi³ nazwê wiêtego Ducha a w póniejszym okresie przemianowany na koció³ wiêtej
Anny, dwa murowano-drewniane, obecnie niepra-

cuj¹ce m³yny w Pe³cznicy, dom w Cierniach, w
którym przez pewien czas mieszka³ wielki Goethe
a na którym do dzi znajduje siê tablica pami¹tkowa, w Pe³cznicy dom wielkiego chirurga pochodzenia polskiego, profesora uniwersytetu Wroc³awskiego Jana Mikulicza. W³anie w tym domu przy
ul. Mikulicza wielki chirurg utrzymywa³ prywatny
szpital. Zmar³ w 1905 roku i jest pochowany na
cmentarzu w wiebodzicach przy ul. Wa³brzyskiej.
Przy ulicy Strzegomskiej znajdowa³a siê restauracja pod nazw¹ Pod Bia³ym Or³em w której
zbierali siê przewa¿nie Polacy zamieszkali w wiebodzicach i okolicy, obecnie w tym budynku znajduj¹ siê biura Famalenu. Przy ul. ¯eromskiego
utrzyma³a równie¿ nazwê Pod Bia³ym Or³em
apteka. Z najstarszych domów w miecie utrzyma-
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³y siê domy przy pl. 22 Lipca 9 oraz parter przy ul.
Wa³brzyskiej 1. Na tych murach parterowych w
przesz³oci ponad dwóstuletniej dobudowano I i II
piêtro. Zabytkowe s¹ równie¿ kamieniczki mieszczañskie w Rynku (obecnie pod numerami 2, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 29 i 30), które
by³y w XVII wieku spalone podczas wielkiego
po¿aru w miecie i po nied³ugim czasie odbudowane. Koció³ w. Miko³aja zbudowany w stylu
romañskim za czasów Henryka Brodatego w 12011238 r. Koció³ we wsi Ciernie z XIII wieku, piêæ
kamieniczek mieszczañskich przy ul. ¯eromskiego, dwie bramy wjazdowe do zamku Ksi¹¿ i dwie
stra¿nice obok. Parêsetletni¹ przesz³oci¹ szczyc¹
siê: Ratusz Miejski w którym obecnie mieci siê
Miejska Rada Narodowa oraz Milicja Miejska i
Urz¹d Stanu Cywilnego, koció³ w. Piotra i Paw³a, koció³ protestancki nieczynny obecnie i znajduj¹cy siê w stanie ca³kowitej dewastacji, który
znajduje siê przy ul. Nowowiejskiej, cegielnia przy
ul. Wa³brzyskiej, ober¿a przy ul. Strzegomskiej 32
i inne jak np. obecne biura PKS przy ul. Mickiewicza, pa³ac przy ul. Duboisa, pa³ac przy ul. Browarowej oraz kilka domów przy ul. Strzegomskiej i
Sienkiewicza.
Do najbogatszych Niemców w wiebodzi-
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cach zaliczali siê przewa¿nie w³aciciele fabryk i
posiad³oci ziemskich jak: Sölch i Jäkiel  wspólnicy Fabryki Zegarów, Richard Fischner  w³aciciel Fabryki Lin, Franz Scholz  w³acieciel Fabryki Czekolady, Albert Haselbach  w³aciciel Browaru i S³odowni oraz maj¹tku ziemskiego w wiebodzicach a tak¿e Browaru we Wroc³awiu (obecnie nosz¹cego nazwê Piastowski) i innych. Zamieszkiwa³ on przewa¿nie we Wroc³awiu i by³ oddanym
hitlerowcem. Ponadto: Ernst Siegel  jubiler i sprzedawca z³ota, Alice Schulz  w³aciecielka Zak³adu
Konfekcyjnego mieszcz¹cego siê przy ul. Kolejowej 34 pod nazw¹
2
Ostland (zak³ad ten
produkowa³ ubiory przewa¿nie na eksport do
krajów dalekiego wschodu. Fabrykê t¹ Alice
Schulz zakupi³a po fabryce zegarków od Beckera  do dnia dzisiejszego na kominie fabrycznym znajduje siê znak
fabryczny dawnego w³aciciela  Beckera), bracia Herman i Otto
Schulz, - posiadacze wypo¿yczalni aut, Conrad w³aciciel dwóch m³ynów w wiebodzicach (jeden
z nich, przy ul. Strumykowej zosta³ w 1945 roku
spalony na skutek dzia³añ wojennych). Wspomniany Conrad by³ ¿onaty z Polk¹, z bogatego roku
ksi¹¿êcego, z pod Warszawy, Lubomirsk¹. Z najbogatszych oczywici by³ w³aciciel Ksi¹¿a  von
Pless, który oprócz posiad³oci ziemskich wraz z
zamkami w 16 miejscowociach, sprawowa³ pieczê nad kopalniami, posiad³ociami lenymi i rezerwatami przyrody. W zamku Ksi¹¿ zamieszkiwa³ z przesz³o 200 osobow¹ s³u¿b¹ przewa¿nie zim¹
i z tego powodu Ksi¹¿ nazywany by³ Zamkiem
Zimowym. W zamku pos³ugiwano siê mow¹ polsk¹, niemieck¹ i angielsk¹.
Za w¹wozem na wzgórzu sta³ równie¿ o potê¿nych murach XI wieczny zamek, w którym nikt
nie zamieszkiwa³ ostatnio, a przeznaczony by³ tylko na muzeum zbroi, znajdowa³a siê tam kolekcja
broni z czasów najdawniejszych u¿ywana na tych
ziemiach, jak równie¿ zakupiona zbroja rzymska i
z dalekiego wschodu a gromadzona przedtem w
ró¿nych zamkach.
W rezerwacie przyrody, w w¹wozie oko³o
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zamku, hodowane by³o stado piêknych rogaczy o
d³ugiej sierci  muflonów, które por¹ zimow¹ by³y
dokarmiane przez administracjê zamkow¹. Wytrzebione przez dzia³ania wojenne a tak¿e k³usowników (do 1956 roku dotrwa³o 9 sztuk), resztki przedosta³y siê prawdopodobnie do Czechos³owacji.
Zamek zbrojowy sp³on¹³ w 1945 roku z dok³adnie
nieznanych przyczyn (ludnoæ zamieszka³a w tym
czasie w pobli¿u nie potrafi³a udzieliæ dok³adnych
wyjanieñ)
Przed zamkiem Ksi¹¿, obok zabudowañ
zamkowych, tak zwanych czworaków mieci³a
siê wielka kolekcja rêkopisów i ksi¹¿ek pisanych
w ró¿nych jêzykach 
by³o tego przesz³o 70.000
woluminów  zosta³y one
zabezpieczone
przed
zniszczeniem i wywiezione przez wojska Czerwonej Armii w 1945 roku.
Trzeba nadmieniæ,
i¿ w roku 1942 wielka
kolumna czarnych aut
nadjecha³a do Ksi¹¿a od
strony Szczawienka a w
których wród generalicji i osób cywilnych znajdowa³ siê sam wódz Tysi¹cletniej Rzeszy Führer
Adolf Hitler. On sam osobicie i b³yskawicznie zadecydowa³ o budowie wielkiego podziemnego
schronu dla siebie i swego sztabu. Od tego czasu
posz³y w ruch kilofy  wykuto w kamieniu przed
zamkiem wielki szyb o 40-to metrowej g³êbokoci, po którym mia³a kursowaæ winda do wielkich
pomieszczeñ podziemnych i komnat wykutych w
samorodnej skale. Trzeba wspomnieæ, ¿e Hitler w
wiebodzicach przebywa³ kilkakrotnie przed rokiem 1939, miêdzy innymi by³ przed oddaniem do
u¿ytku Szko³y nr 4 w Pe³cznicy. W roku 1953 filmowcy z Wroc³awia odnaleli zdjêcia Hitlera, na
których, na tle tej¿e szko³y, w otoczeniu genera³ów, wy¿szych oficerów sztabowych i dziewcz¹t
ubranych w stroje podobne do l¹skich lub tyrolskich, tañczy solo z dziewczyn¹, a oficerowie w
takt melodii bij¹ brawa, i¿ dorównuje on w tañcu
urodnej tancerce.
Rys. 1 Koperta Adler=Apotheke przy ul. ¯eromskiego 25.
Rys. 2 Koció³ Ewangelicki przy ul. Wiejskiej - stan aktualy. Zdjêcie: Boles³aw Kwiatkowski.
Podzêkowanie dla Pani Haliny Rutkowskiej za udostêpnienie kroniki.
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