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Wstęp

Studium środowiska kulturowego gminy powstało na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Pieńsk
i jest jednym z elementów sprawowanej przez samorząd opieki nad zabytkami, w tym wypadku z wykorzystaniem narzędzi planowania przestrzennego.
Celem niniejszego opracowania było sformułowanie wytycznych konserwatorskich pozwalających na oznaczenie w studium gminy a następnie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszarów posiadających szczególne walory historyczne i kulturowe
oraz określenie warunków zagospodarowania terenu, wynikających z potrzeb ochrony środowiska kulturowego.
Zakres opracowania obejmuje teren miasta i gminy Pieńsk — przedstawiono wszystkie
miejscowości sołeckie oraz związane z nimi mniejsze punkty osadnicze.
Studium środowiska kulturowego miast i gminy składa się z części tekstowej oraz plansz.
W części tekstowej po wskazaniu podstaw prawnych opracowania poruszono problematykę dotyczącą wpisu do rejestru zabytków, wojewódzkiej i gminnej ewidencji oraz stref
ochrony konserwatorskiej. Następnie zamieszczono rozdziały poświęcone poszczególnym
jednostką osadniczym. Przedstawiono w nich dzieje wsi, parafii, dóbr, zaprezentowano rozwój lokalnego przemysłu, wykaz obiektów znajdujących się lub proponowanych do ujęcia w
wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, ukazując tym samym całe środowisko kulturowe. Rozdział ostatni wylicza najwaŜniejsze z wykorzystanych źródeł archiwalnych i publikowanych.
Na planszy w skali 1: 10 000, która obejmuje cały teren gminy, naniesiono granice stref
ochrony konserwatorskiej i przedstawiono lokalizację stanowisk archeologicznych.
Plansza w skali 1: 2000 — dla miasta Pieńsk — ukazuje strefy ochrony konserwatorskiej
„A” „W” i „OW”, obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte lub proponowane do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków. Zaznaczone zostały dawne cmentarze, parki,
skwery i aleje oraz zasługujące na ochronę mury graniczne. W ten sposób zbliŜono się dokładnością zapisu kartograficznego do studium urbanistycznego.
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe niniejsze Studium… zostało poprzedzone wykonaniem w 2006 r.
przez zespół Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków we Wrocławiu gminnej
ewidencji zabytków. Wykonano wówczas pełną dokumentację fotograficzną zabytków architektury i budownictwa z terenu miasta i gminy. Fotografie, wydrukowane w formie kart adresowych zabytków, przechowywane są w Urzędzie Miasta i Gminy Pieńsk oraz zostały opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pieńsk. Fotografie te ilustrują niniejszy tekst.
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Charakterystyka środowiska kulturowego gminy

Obszar gminy Pieńsk jest mocno zalesiony, co w znacznym stopniu utrudnia podjęcie efektywnych badań powierzchniowych. Kwerenda (dolnośląska baza danych stanowisk archeologicznych ArPol, karty ewidencyjne stanowisk archeologicznych Archeologicznego Zdjęcia
Polski, literatura przedmiotu), jak i weryfikacja terenowa pozwoliły ustalić, Ŝe aktualnie na
terenie gminy znanych jest 126 stanowisk archeologicznych, z czego 99 odwzorowano na obu
mapach, natomiast informacje o pozostałych 27 obiektach, których dokładna lokalizacja nie
jest znana, ujęto w części tekstowej Studium…, w tabelach stanowisk przypisanych do poszczególnych miejscowości.
Najstarsze ślady bytności grup ludzkich na terenie dzisiejszej gminy Pieńsk odkryto w
trakcie badań AZP (Archeologiczne Zdjęcie Polski) w listopadzie 2006 roku, w okolicach
DłuŜyny Górnej (stanowiska 20/20, 21/21, 24/24 — obszar AZP 77-11). Są to tzw. ślady
osadnictwa w postaci pojedynczych artefaktów krzemiennych(?) (rdzenie, odłupki), datowane
na okres schyłkowego paleolitu czyli między ok. 11 000, a 8 300 lat p.n.e. Ponadto na terenie
gminy zlokalizowano pozostałości obozowisk mezolitycznych (8300-4800 lat p.n.e.), np. Bielawa Dolna stanowisko 11/9 (obszar AZP 75-09), stanowisko 16/4 (obszar AZP 74-09) czy
osad neolitycznych charakterystycznych dla kultury amfor kulistych (KAK), funkcjonującej
w połowie III tysiąclecia p.n.e. Oprócz ww. reliktów odkryto stanowiska datowane na okres
trwania kultury łuŜyckiej (ok. 1400–300 p.n.e.), okres wpływów rzymskich (I–IV wiek n.e.) i
późniejsze, głównie późnośredniowieczne.
Historyczne osadnictwo dzisiejszej gminy Pieńsk jest nierozłącznie związane z zagospodarowaniem terenów Puszczy Zgorzeleckiej. Powstałe tam leśne osady serbo-łuŜyckie, do takich naleŜał równieŜ Pieńsk, miały formę owalnicy. W okresie kolonizacji wieku XIII wcześniej istniejące wsie przeniesiono na prawo niemieckie. Powstały wówczas ulicówki łanów
leśnych, do dziś czytelne w Bielawie Górnej, DłuŜynie Dolnej i Górnej, Pieńsku (ul. Zgorzelecka) i śarkach Średnich.
W wyniku rozwoju przemysłu ceramicznego i szklarskiego Pieńsk rozwinął się w drugiej
połowie XIX w. w osadę przyfabryczną o dość przypadkowej strukturze przestrzennej. Podjęte od początku XX wieku skromne próby regulacji i tworzenia nowych, planowych zespołów
zabudowy mieszkalnej zostały gwałtownie przerwane w marcu 1945 r. Zniszczenia wojenne,
powojenne rozbiórki oraz nowa zabudowa zatarły dawny kształt miasta nadając mu amorficzną strukturę, której główną osią funkcjonalną jest ul. K. Świerczewskiego wraz z jej poprzecznicami.
Na terenie gminy znajdują się obecnie nieliczne zabytki architektury sakralnej (po kościołach w Bielawie Dolnej, DłuŜynie Dolnej, Lasowie i Pieńsku pozostały jedynie relikty). Najciekawszym i posiadającym największą wartość artystyczną jest gotycki w formie kościół w
śarkach Średnich i interesującej dekoracji figuralnej w formie masek na ścianie tarczowej
korpusu. Świątynia w Bielawie Górnej jest przykładem skromnego budownictwa wiejskiego z
charakterystycznym dla rejony zgorzeleckiego oktogonem górnej kondygnacji wieŜy. Kościół
parafialny w Pieńsku reprezentuje dość schematyczne rozwiązania neogotyckie.
Siedziby szlacheckie istnieją obecnie w Lasowie, śarkach Średnich i śarce nad Nysą.
Wszystkie z nich powstały w okresie nowoŜytnym, reprezentują rozwiązania typowe dla Górnych ŁuŜyc wieku XVII. Dwór w Lasowie zachował się w stosunkowo dobrym stanie za wyjątkiem rozebranej wieŜyczki klatki schodowej. Natomiast dwór w śarkach Średnich, którego
elewacja pokryta jest skrytą pod tynkiem dekoracja sgraffitową, jest bliski katastrofie budow-
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lanej. Podobnie ma się sprawa ze znacznie skromniejszym, przerobionym na spichlerz drugim
dworem w śarkach Średnich. Dwór śarce nad Nysą został juŜ tak przekształcony, Ŝe o jego
dawnej funkcji świadczy jedynie kamienny kartusz herbowy nad wejściem.
Zabudowa wiejska reprezentuje ledwie kilka typów. Najbardziej interesujące i wartościowe są domy wznoszone w mieszanej konstrukcji, łączącej murowany parter z szachulcowym
piętrem. Niestety domy te są najczęściej w bardzo złym lub złym stanie technicznym. Pozostałe domy to stosunkowo proste konstrukcje — wznoszone na rzucie prostokąta, jedno lub
dwu kondygnacyjne nakryte najczęściej dachem dwuspadowym, rzadziej z naczółkami.
Szczyty proste albo o dekoracyjnie rozmieszczonych oknach doświetlających poddasze.
Zabudowa miejska w Pieńsku przestawia rozwiązania typowe. Cechy indywidualne widoczne są jedynie w willach przy ul. J.H. Dąbrowskiego, którym towarzyszą parkowo urządzone ogrody.
Na uwagę zasługuje zabudowa przemysłowa huty szkła Lucyna w Pieńsku. PołoŜony przy
ul. J.H. Dąbrowskiego zespół utrzymany jest w jednolitej stylistyce ceglanych elewacji.
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Podstawy prawne opracowania

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 wraz z późniejszymi zmianami: art. 3, art. 4, art. 5, art. 7 punkt 1 i 4, art. 18, 19, 20.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz. U. Nr
80 poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami: art.1.2, punkt 4, art. 15.2 punkt. 4
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 maja 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkie i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem.
Dz. U. Nr 124 poz. 1305.
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a takŜe innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań
archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych. Dz. U. Nr
150 poz. 1579.
Rejestr zabytków województwa dolnośląskiego — Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
we Wrocławiu.
Wojewódzka ewidencja zabytków — materiały udostępnione przez WUOZ Wrocław Delegatura w Jeleniej Górze: karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa, karty adresowe zabytków architektury i budownictwa, karty ewidencyjne cmentarzy i opracowania ewidencyjne parków, karty ewidencyjne stanowisk archeologicznych Archeologicznego Zdjęcia
Polski.

Definicję stref ochrony konserwatorskiej sformułowano w oparciu o: „Wytyczne do opracowania problematyki ochrony wartości kulturowych w planach zagospodarowania przestrzennego” Opracował Zespół Ekspertów Międzyresortowej Komisji ds. Rewaloryzacji Miast i
Zespołów Staromiejskich, maszynopis powielany Warszawa 1981.
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Zagadnienia konserwatorskie

Rejestr zabytków
Obiekty i zespoły wpisane do rejestru zabytków objęte są ochroną na mocy odpowiednich
przepisów, w tym Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wszelkie działania podejmowane przy tych obiektach wymagają pisemnego pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, zgodnie z zasadami określonymi w
Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a takŜe innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań
archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych. Dz. U. Nr
150 poz. 1579.
Na terenie miasta i gminy Pieńsk znajduje się 13 obiektów objętych wpisem do rejestru zabytków nieruchomych. Są to: jeden układ urbanistyczny, dwa kościoły i dwie ruiny kościołów, dwór, pałac, trzy parki, zespół huty szkła oraz dwa budynki mieszkalne (w tym jeden
wpis wymagający wyjaśnienia ze względu na trudności w lokalizacji budowli oraz jeden budynek proponowany do skreślenia z rejestru ze względu na gruntowną przebudowę).
Pieńsk
• Układ urbanistyczny, osada wzmiankowana 1241 r., rozwój osady przemysłowej od ok.
1860 r. Nr rejestru zabytków 609/J z dn. 26.02.1980 r. Uwaga: wpis nie określa granic
obszaru prawnie chronionego.
• Rzymskokatolicki kościół parafialny p.w. św. Franciszka z AsyŜu, ul.
K. Świerczewskiego 37, mur., 1882-85 r., poświęcony 15.11.1885 r., zniszczony 1945
r., odbudowany w l. 1946-51. Nr rejestru zabytków 5/A/00 z dn. 03.02.2000 r.
• Ruina kościoła ewangelickiego, ul. Zgorzelecka, wzmiankowany w 1399 r., wzniesiony
XV w., od 1545 r. ewangelicki, po poŜarze w 1841 r. odbudowany do 1846 r., zniszczony w 1945 r., rozebrany 1972 r. do poziomu terenu. Nr rejestru zabytków 1907 z
dn. 12.01.1967 r.
• Park miejski, ul. Bolesławiecka, załoŜony ok. 1870 r. na miejscu wyrobiska kopalni odkrywkowej ałunu i gliny. Nr rejestru zabytków 1326/J z dn. 19.12.1997 r.
• Zespół zabudowy Huty Szkła „Lucyna”, zakład „Nysa”, ul. J. H. Dąbrowskiego 44. Nr
rejestru zabytków 87/A/1-30 z dn. 08.05.2002 r.
Bielawa Górna
• Bielawa Górna, dom nr 49 wzniesiony w 1715 r. Nr rejestru zabytków 1890 z dn.
12.01.1967 r. (05.01.1967?). Obecny dom nr 49 to opuszczony budynek mieszkalny
wzniesiony na pocz. XX w. Kwestia określenia, który z domów jest wpisany do rejestru zabytków wymaga rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym przeprowadzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
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DłuŜ yna Dolna
• Dom mieszkalny nr 79, mur.-szach., 1765 r., gruntownie przebudowany przed 2000 r.
Nr rejestru zabytków 1899 z dnia 12.01.1967.
Lasów
• Kościół ewangelicki (obecnie ruina), mur., wzmiankowany 1346 r., wzniesiony w 1532
r., uszkodzony w 1945 r., częściowo rozebrany w 1973 r. Nr rejestru zabytków 1267 z
dn. 2.04.1965 r.
• Pałac, nr 61, dwuskrzydłowy, wzniesiony przed 1590 r., skrzydło i wieŜa (pierwotnie w
pn.-zach. naroŜu korpusu) 1593 r., kolejne przebudowy: ok. 1670; 1 poł. XVIII w.,
koniec XVIII w., 2 poł. XIX w.; 1985 r. remont dachu i elewacji; od 1997 r. budynek
w trakcie remontu, od 2006 r. zarzuconego. Nr rejestru zabytków 277 z 11.05.1951 r.
• Park pałacowy, pierwotnie ogród ozdobny, XVIII w., później przekształcany w park. Nr
rejestru zabytków 846/J z 12.07.1984 r.
śarki Średnie
• Kościół fil. p.w. PodwyŜszenia KrzyŜa Św., mur., wzmiankowany 1346, wzniesiony 2
poł. XIV, rozbudowany 1612, odbudowany po poŜarze 1697, nowe sklepienie 1700,
remont XIX, ewangelicki do 1945, remont dachu 1999-2000, elewacje w trakcie remontu od 2006. Nr rejestru zabytków 1270 z dn. 02.04.1965 r. (w decyzji p.w. św. Józefa Oblubieńca).
• Dwór, nr 102, mur., ok. 1640, XVIII, XIX w., pocz. XX w., od 2004 budynek opuszczony, niszczeje pozbawiony podstawowego zabezpieczenia. Nr rejestru zabytków
1919 z dn. 21.01.1967 r.
• Park w zespole dworskim nr 102, 2 poł. XIX w. Nr rejestru zabytków 841/J z dn.
12.07.1984 r.
Postuluje się skreślenie z rejestru zabytków:
• DłuŜyna Dolna dom mieszkalny nr 79, mur.-szach., 1765 r., gruntownie przebudowany
przed 2000 r. Nr rejestru zabytków 1899 z dnia 12.01.1967. Dokonana przebudowa
polegająca na zastąpieniu konstrukcji szachulcowej murem z pustaków i obniŜeniem
budynku o 1 kondygnację pozbawiła dom wartości, które decydowały o wpisaniu go
do rejestru zabytków.
Konieczne jest wyjaśnienie następujących wpisów do rejestru zabytków:
• Układ urbanistyczny, osada wzmiankowana 1241 r., rozwój osady przemysłowej od ok.
1860 r. Nr rejestru zabytków 609/J z dn. 26.02.1980 r. Uwaga: wpis nie określa granic
obszaru prawnie chronionego.
• Bielawa Górna, dom nr 49 wzniesiony w 1715 r. Nr rejestru zabytków 1890 z dn.
12.01.1967 r. (05.01.1967?). Obecny dom numer 49 w Bielawie Górnej to opuszczony budynek mieszkalny wzniesiony na pocz. XX w. Kwestia ta wymaga rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
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Postuluje się wpisanie do rejestru zabytków następujących obszarów i obiektów:
• Bielawa Górna — kościół filialny wraz z cmentarzem przykościelnym i murem cmentarza przykościelnego.
• DłuŜyna Dolna — cmentarz przykościelny wraz z bramą i murem cmentarnym z zespołem nagrobków naściennych.
• DłuŜyna Dolna — mur nowego cmentarza ewangelickiego.
• Lasów — cmentarz przykościelny wraz z murem cmentarnym.
• Lasów — plebania ewangelicka.
• Lasów — młyn wodny.
• śarki Średnie — mur cmentarza przykościelnego wraz z nagrobkami przyściennymi.
• śarki Średnie — zespół dworski Doctorhof.
• śarki Średnie — wiatrak typu holender.
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Wojewódzka i gminna ewidencja zabytków

Wojewódzką i gminną ewidencją zabytków, prócz obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
objęte zostają zespoły i obiekty o istotnych lokalnych walorach historycznych, kulturowych i
krajobrazowych oraz stanowiska archeologiczne. Obowiązek prowadzenia gminnej ewidencji
zabytków spoczywa na burmistrzu miasta i gminy (art. 22 punkt 4 Ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
Zasób wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków podlega sukcesywnemu rozpoznaniu i
moŜe być aktualizowany. Wojewódzki Konserwator Zabytków ma obowiązek powiadamiania
władze gminy o załoŜeniu karty ewidencyjnej zabytku i wprowadzeniu tym samym nowego
obiektu do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Na tej podstawie burmistrz uzupełnia gminną
ewidencję zabytków.
Podczas opracowania niniejszego studium dokonano w 2006 r. i w 2008 r. weryfikacji dotychczas istniejącej ewidencji — kart adresowych zgromadzonych w Wojewódzkim Urzędzie
Ochrony Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze. Wykaz ten zaktualizowano pod względem
adresowym oraz merytorycznym i uzupełniono o parki i cmentarze. Obiekty spełniające kryteria formalne określone dla wojewódzkiej ewidencji zabytków, czyli posiadające karty ewidencyjne lub innego rodzaju opracowania ewidencyjne, oznaczono skrótem [WEZ]. Pozostałe
obiekty umieszczone na liście są budowlami o lokalnych walorach historycznych, które proponuje się wprowadzić do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Na mapie w skali 1:2
000 przedstawiono lokalizację zabytków nieruchomych — zabytków architektury i budownictwa oraz stanowisk archeologicznych dla Pieńska.
Wojewódzka i gminna ewidencja zabytków obejmuje równieŜ stanowiska archeologiczne,
dla których są załoŜone karty ewidencyjne Archeologicznego Zdjęcia Polski. Oprócz zestawień tabelarycznych lokalizacja stanowisk archeologicznych z obszaru całej gminy została
dokonana na mapie w skali 1: 10 000.
Dopuszcza się rozbiórkę budowli znajdujących się w wojewódzkiej i gminnej ewidencji
zabytków, a niewpisanych do rejestru zabytków, gdy jest to uzasadnione względami technicznymi lub planistycznymi. W tym przypadku inwestor jest zobowiązany powiadomić o
zamiarze rozbiórki w terminie 21 dni przed rozpoczęciem prac Delegaturę Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze w celu zasięgnięcia opinii a następnie przekazać
nieodpłatnie do Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze
stosowną dokumentację obiektu.
Dla obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz postulowanych do objęcia gminną ewidencją zabytków a zlokalizowanych w strefach ochrony konserwatorskiej
obowiązują ustalenia sformułowane dla poszczególnych stref. Natomiast dla prac remontowych, modernizacyjnych i rozbiórkowych prowadzonych przy zabytkach nie wpisanych do
rejestru zabytków, a znajdujących się poza strefami i uwzględnionych w gminnej ewidencji
zabytków, inwestor powinien uzyskać opinię Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Jeleniej Górze.
Na obszarze oznaczonych na mapie w skali 1: 10 000 stanowisk archeologicznych, nie objętych strefami ochrony archeologicznej, prowadzenie działalności inwestycyjnej uzaleŜnione
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jest od opinii Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze, którą
zobowiązany jest uzyskać potencjalny Inwestor lub osoba upowaŜniona. Ponadto stanowiska
te powinny być uwzględniane przy wykonywaniu miejscowych planów zagospodarowania i
projektów szczegółowych. Nie naleŜy jednak wykluczać moŜliwości, Ŝe dane dotyczące zabytkowej zawartości stanowisk, jak i ich zasięgu ulegną zmianie podczas prac ziemnych lub
po przeprowadzeniu badań weryfikacyjnych.
Gminną ewidencją zabytków (łącznie z obiektami proponowanymi do objęcia gminną
ewidencją zabytków) objęto na terenie miasta i gminy Pieńsk łącznie 376 obiektów, będących
zabytkami architektury i budownictwa (do tej grupy zalicza się równieŜ cmentarze i parki)
oraz 126 stanowisk archeologicznych, z których 99 naniesiono na mapę w skali 1: 10 000, zaś
27 jest pozbawionych lokalizacji.
Stat yst yka gminnej ewidencji zab ytków
Miejscowość

Pieńsk

Zabytki architektury

Stanowiska archeologiczne

158

9

Bielawa Dolna

9

18

Bielawa Górna

44

12

DłuŜyna Dolna

51

10

DłuŜyna Górna

28

27

Lasów

17

15

Stojanów

4

2

Strzelno

11

7

śarka nad Nysą

16

15

śarki Średnie

38

11

375

126

Razem
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Strefy ochrony konserwatorskiej

Strefa ochrony konserwatorskiej „A” — ścisłej ochrony układu przestrzennego
Do objęcia strefą ochrony konserwatorskiej „A” — ścisłej ochrony układu przestrzennego
wskazuje się obszary szczególnie wartościowe, o zachowanej historycznej strukturze przestrzennej, uznane za waŜne jako materialne świadectwo historyczne.
W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką prowadzoną
współcześnie działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Działania konserwatorskie i planistyczne w strefie ochrony konserwatorskiej „A” zmierzają
do:
̶

zachowania historycznego układu przestrzennego, tj. rozplanowania dróg, ulic, placów,
linii zabudowy, kompozycji wnętrz urbanistycznych i kompozycji zieleni;
̶

konserwacji zachowanych i uczytelnienia elementów historycznego układu przestrzennego, tworzących go obiektów oraz rozplanowania przebiegu głównych ciągów komunikacyjnych i układów zieleni;
̶

usunięcia elementów uznanych za zniekształcające załoŜenie historyczne i odtworzenia
elementów zniszczonych;
̶

zachowania historycznych podziałów własnościowych i sposobów uŜytkowania gruntów;
̶

dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie
sytuacji, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej;
̶

dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i jego poszczególnych obiektów przez nawiązanie do programu historycznego, dawnych podziałów
funkcjonalnych terenu oraz eliminację uciąŜliwych funkcji.
Strefa ochrony konserwatorskiej „A” jest równoznaczna ze strefą ścisłej ochrony archeologicznej — na wszelkie prace ziemne w jej obszarze wymagane jest uzyskanie pozwolenia
konserwatorskiego na prace archeologiczne i wykopaliskowe.
Strefę ochrony konserwatorskiej „A” wyznaczono w następujących miejscowościach:
•

Bielawa Dolna

•

Bielawa Górna

•

DłuŜyna Dolna

•

Lasów

•

Pieńsk
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•

śarka nad Nysą

•

śarki Średnie

Granice wszystkich wyŜej wymienionych stref zostały określone na załączonej do niniejszego
opracowania mapie gminy w skali 1:10 000 i mapie Pieńska w skali 1:2 000.
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Strefa ochrony konserwatorskiej „W ” — ścisłej ochrony stanowiska archeologicznego

Do objęcia strefą ochrony konserwatorskiej „W” — ścisłej ochrony stanowiska archeologicznego wskazuje się stanowiska wyeksponowane w terenie. Na terenie wskazanym do objęcia
strefą naleŜy zakazać wszelkiej działalności inwestycyjnej, która mogłaby naruszać jego specyficzną formę. Działania o charakterze rewaloryzacyjnym (odtworzenie kształtu pierwotnego), inne prace rekultywacyjne, porządkowe lub adaptacyjne podejmowane na obszarze stanowiska objętego strefą ochrony konserwatorskiej „W” — ścisłej ochrony stanowiska archeologicznego powinny uzyskać akceptację słuŜb konserwatorskich i być prowadzone pod ich
ścisłym nadzorem.
Do objęcia strefą ochrony konserwatorskiej„W” — ścisłej ochrony stanowiska archeologicznego wskazuje się następujące stanowiska archeologiczne:
•

Bielawa Dolna, dla stanowiska na mapie nr 12/11, (relikty kościoła z cmentarzem, okres
późnego średniowiecza oraz nowoŜytny).

•

DłuŜyna Dolna, dla stanowiska na mapie nr 9/31, (relikty kościoła z cmentarzem, okres
późnego średniowiecza oraz nowoŜytny).

•

Lasów, dla stanowiska na mapie nr 14/32, (relikty kościoła z cmentarzem, okres późnego
średniowiecza oraz nowoŜytny), stanowisko wpisane do rejestru zabytków architektury
pod nr 1267 z dn. 02.04.1965 r.

•

Pieńsk, dla stanowiska na mapie nr 9/1 (zamek, okres późnego średniowiecza).

•

Pieńsk, dla stanowiska na mapie nr 1/2 (relikty kościoła z cmentarzem, okres późnego
średniowiecza oraz nowoŜytny).

Granice wyŜej wymienionych stref zostały określone na załączonej do niniejszego opracowania mapie gminy w skali 1:10 000 i mapie Pieńska w skali 1:2 000.
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Strefa ochrony konserwatorskiej „OW ” — obserwacji archeologicznej

Wszystkie prace ziemne w obszarze strefy naleŜy uzgadniać z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków, który określi konieczność i zakres nadzoru archeologicznego lub będzie go prowadził z urzędu.
Do objęcia strefą ochrony konserwatorskiej „OW” — obserwacji archeologicznej wskazuje
się następujące miejscowości o średniowiecznej metryce, w granicach najstarszych części
nowoŜytnych siedlisk:
•

Bielawa Dolna

•

Bielawa Górna

•

DłuŜyna Dolna

•

Lasów

•

Pieńsk

•

Strzelno

•

śarka nad Nysą

•

śarki Średnie

Granice wyŜej wymienionych stref zostały określone na załączonej do niniejszego opracowania mapie gminy w skali 1:10 000 i mapie Pieńska w skali 1:2 000.
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Strefa „K” — ochrony kształtowanego krajobrazu kulturowego

Do objęcia strefa „K” wskazuje się obszary naturalnego krajobrazu integralnie związanego z
zespołem zabytkowym, bądź obszary o istotnych walorach krajobrazowych, stanowiących o
toŜsamości kulturowej i historycznej obszaru.
Strefy „K” kształtowania krajobrazu kulturowego nie naleŜy traktować jako strefy ochrony
konserwatorskiej w rozumieniu ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162 poz. 1568, z późniejszymi zmianami). Zatem nie jest
wymagane opiniowanie poszczególnych rozwiązań projektowych przez Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze. Uzgodnienia wymaga, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jedynie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który winien
rozstrzygać o sposobie i formie nowej zabudowy. Zaleca się aby nowa zabudowa odwoływała
się do lokalnej tradycji. Bardziej szczegółowe wskazówki zawarto w rozdziałach dla poszczególnych wsi.
W obrębie niniejszego opracowania do objęci strefą „K” kształtowania krajobrazu kulturowego wskazuje się siedliska wsi wraz z częścią rozłogów pól:
•

Bielawa Górna

•

DłuŜyna Dolna

•

DłuŜyna Górna

•

Lasów

•

Strzelno

•

śarka nad Nysą

•

śarki Średnie
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PIEŃSK

Dawne nazwy miejscowości
Penzig 1241 r. do 1945 r., Penzik 1268 r., Penczk, Penczgk 1395 r., Penczig 1401 r., Pencz
1646 r., Pjeńsk, Pieńsko 1896 r., Pieńsk, Penczk, Pączek 1900 r., Pęczek, Pińsk (ok. 1946 r.).
Historia wsi i dóbr
Pierwsze informacje o miejscowości pochodzą z XIII w. JuŜ wtedy była ona wymieniana jako
siedziba rodu Penzigów, którzy ok. 1250 r. wznieśli tu murowany zamek.
Kamienna budowla, połoŜona nad Młynówką, na wzgórzu zwanym „Górą Zamkową”
(czasem teŜ Placem Zamkowym) otoczonym wodą, połoŜonym na północ od późniejszej fabryki tektury, nie dotrwała do naszych czasów. Kamień na budowę pochodził z kamieniołomu
w DłuŜynie. Dokładny czas budowy nie jest znany, ale juŜ w dokumencie Ottona von Brandenburg z 1268 r. Penzigowie wymienieni zostali jako panowie na zamku. Inne źródła mówią,
Ŝe zamek wznoszono 2 lata, zakończywszy prace w 1250 r. Wygląd zamku znany jest z kilku
opisów, które dość szczegółowo objaśniają jego dyspozycję przestrzenną oraz pozwalają na
lokalizację miejsca, w którym się wznosił1.
Z czasem podział dóbr, wewnętrzne spory wśród członków rodu, ale przede wszystkim zła
sytuacja gospodarcza doprowadziły Penzigów do finansowej katastrofy. Zaniedbany, opuszczony zamek popadł w ruinę i stał się cięŜarem finansowym dla rady miejskiej Zgorzelca,
która przejęła większą część majątku Penzigów. Z tego powodu w październiku 1514 r., po
uzyskaniu zezwolenia króla Władysława, zamek rozebrano.
Kościół parafialn y — ewangelicki
Z pocz. XIII w. pochodzi równieŜ informacja o pierwszej świątyni Pieńska. Wówczas bowiem wzniesiono tu kaplicę, do której od strony północnej dobudowano w XV w. kościół.
Taki bieg wydarzeń odkryto dopiero podczas prac remontowych po poŜarze w 1840 r. Znajdująca się nad wejściem data 1205 była więc datą budowy kaplicy, a nie kościoła jak do tej
pory mniemano.
Zarówno kościół jak i kaplice ufundowali w okresie największej świetności rodu Penzigowie, którzy pozostawali teŜ patronami świątyni. Dokładna data budowy kościoła nie jest znana, ale dokument z 1382 r. wymienia pierwszego proboszcza, a inny z 1411 r. mówi o altarzyście ołtarza głównego p. w. Św. KrzyŜa oraz o altarzystach ołtarza w kaplicy p.w. św. Marii
Magdaleny, Marty, Anny i Jadwigi.
Dość szybko pośrodku wsi, powstała takŜe plebania, usytuowana w północno-zachodniej
części cmentarza — późniejsza leśniczówka. Plebanie poza proboszczem zajmowali altarzyści, przewaŜnie franciszkanie zgorzeleccy. Gdy w 1880 r. rozbierano leśniczówkę stwierdzono, Ŝe miała ona charakter budowli zakonnej.
Od 1412 r. patronem kościoła i kaplicy była rada miejska Zgorzelca, która w XVI w. przeszła na protestantyzm. Miasto, które pełniło patronat dla wielu okolicznych kościołów, nie
1

Lutsch H., Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien. Bd. 3. Die Kunstdenkmäler des Reg. Bezirks
Liegnitz. Breslau 1891, s. 753-754; G. Hermann, Bilder aus penzigs Vergangenheit. Chronik einer Oberlausitzer
Land- und Industrie-Gemeinde, Görlitz 1930, s. 16-18.
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łoŜyło zbyt wiele na ich remonty, skutkiem czego pieńska świątynia popadła w zaniedbanie.
W 1700 r. poświęcono w niej nowe konfesjonały, które w 1736 r. odnowiono. Zakrystia —
wcześniej zwana Dresskammer — znajdowała się pod wieŜą, w pomieszczeniu słuŜącym
później do przechowywania opału, a następnie w kaplicy po stronie północnej. W 1832 r.
przebudowano wejście po stronie południowej, a w miejscu zakrystii utworzono przedsionek.
Niewiele wiadomo odnośnie wyposaŜenia kościoła. Zachowała się informacja, Ŝe na wieŜy
były 4 dzwony, z których największy nosił datę 1514 r. oraz inskrypcję. W księgach kościelnych odnotowano równieŜ, Ŝe na ścianie zewnętrznej, obok wejścia do kaplicy znajdował się
pomnik z naturalnej wielkości krucyfiksem oraz figurami Jana i Marii, zabrany stamtąd podczas malowania w 1755 r. Do XIX w. wejście (pod pomnikiem) zdobiły takŜe herby rodu von
Penzig. Z przedstawienia ocalały jedynie głowy Marii i Jana, które podobnie jak dwie inne
umieszczono na wewnętrznej ścianie prezbiterium.
Do wyposaŜenia wnętrza naleŜała piaskowcowa płyta nagrobna z poł. XV w., prawdopodobnie członka rodu von Penzig umiejscowiona przed ołtarzem, jako przykrycie wejścia do
krypty.
Na uwagę zasługiwała jeszcze pochodząca z XVII lub XVIII w. brama prowadząca na
cmentarz kościelny, o formie dwukondygnacyjnego budynku ze sklepionym przejściem.
Po poŜarze w 1840 r. starano się odbudować kościół zachowując pierwotne formy, co nie
zawsze było moŜliwe. Z tej właśnie przyczyny nie przywrócono dawnych sklepień, kryjąc
nawę płaskim stropem. Prace remontowe trwały do 1846 r., kiedy to świątynię jako kościół
p.w. KrzyŜa Chrystusowego (Zum Kreuz Christi) na nowo poświęcono. Brakujące wówczas
Ŝyrandole oraz zacheuszki zakupiono w 1848 r. Organy wybudowano dopiero w 1860 r., a w
1887 r. zostały one przebudowane przez firmę Schlag ze Świdnicy. W 1860 r. wieŜa kościelna otrzymała zegar wykonany przez zegarmistrza Milke ze Zgorzelca, który w 1896 zastąpiono nowym. W 1907 r. świątynię wyposaŜono w ogrzewanie, a w 1909 r. dyrektor fabryki A.
Mawer ufundował elektryczne oświetlenie.
Poza kościołem w poŜarze ucierpiały równieŜ zabudowania gospodarcze parafii. Zachował
się natomiast pochodzący z 1731 r. dom zakrysianina, który od poŜaru w 1730 r. usytuowany
był poza placem kościelnym.
Z domem zakrystianina (przy Schulstrasse) związane jest usytuowanie szkoły ewangelickiej. Przed reformacją raczej nie było tu Ŝadnego budynku, ale juŜ nota z 1687 r. mówi o
sprzedaŜy starej szkoły i budowie nowej. Wraz z rozwojem miasta znowu powstała potrzeba
większej szkoły, która wybudowano w nowym miejscu, przy obecnej ul. Szkolnej w 1875 r.
SłuŜyła ona ewangelikom i katolikom. W 1882 r. doszło do podziału i szkoła katolicka została
przeniesiona w inne miejsce. W tym czasie znowu rozbudowano budynek szkolny o kolejne
klasy. Kolejny raz poszerzono szkołę w 1902 r., a w 1910 r. zakupiono teren pod budowę
nowej (ponownie wspólnej dla obu wyznań).
Z rozkazu komendanta Volksturmu 28.3.1945 r. wysadzono wieŜę kościoła, a po kilku
dniach cały kościół2. Ostatecznie zniknął on z panoramy miasta w 1972 r., kiedy to rozebrano
zachowane do wysokości gzymsu koronującego mury obwodowe. Zagadką pozostaje los kamiennej dekoracji figuralnej budowli, doskonale widocznej na wykonanych ok. 1965 r. fotografiach przechowywanych w fototece Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków we Wrocławiu.
Obecnie na miejscu kościoła znajdują się parterowe budynki garaŜowe. Zarys murów magistralnych kościoła jest jednak nadal widoczny na placu manewrowym pomiędzy garaŜami.
W 1876 r. średniowieczny cmentarz przykościelny przestał wystarczać i zdecydowano się
poszerzyć go od zachodu, nadając mu formę tarasową z osiowo przeprowadzonymi schodami.
2

Hultsch G., Schlesische Dorf- und Stadtkirchen, Lübeck 1977, s. 293.
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Mimo tego zabiegu szybko zabrakło miejsca na nowe pochówki i w 1891 r. wyznaczono
granice nowego cmentarza na działce zakupionej przy Saganerstrasse, obecnej ul. śagańskiej.
W sierpniu 1893 r. poświęcono nowy cmentarz o pow. 1,8 ha. W 1894 r. wzniesiono na nim
kaplicę cmentarną i wkrótce dobudowano do niej zakrystię. Około roku 1904 lub 1910 r.
urządzono kostnicę mieszczącą salę do sekcji zwłok.
Pieńsk w epoce nowoŜytnej
W latach 1319-1329 dobra Penzigów uzyskują status „państwa” — rozległego klucza włości rycerskich w Puszczy Zgorzeleckiej, który to po niemal wieku przechodzi na własność
rady miejskiej Zgorzelca. Pod koniec średniowiecza Pieńsk ma charakter wiejskiej osady hutniczej. Z imienia wymieniani są dwaj mistrzowie trudniący się wytopem Ŝelaza: Christof Seidler i Christom Anesorge. Od 1550 r. na drodze prowadzącej do DłuŜyny wzmiankowana
jest cegielnia w Pieńsku, a ok. 1600 r. pojawiają się tu pierwsi rzemieślnicy. Na przełomie
XVII i XVIII w. mieszkało we wsi 3 garncarzy, 3 krawców, 2 szewców, 2 rzeźników, 1 piekarz, 2 cieśli oraz tkacze. Przed 1723 r. uruchomiono na miejscu gorzelnię.
Rozwój Pieńska w czasach nowoŜytnych następował powoli (od 1493 r. do 1553 r. liczba
gospodarstw czynszowych wzrosła jedynie o 10).
Z rozwojem Pieńska ściśle związana jest historia naleŜącego doń folwarku. W 1493 r.
wymieniany jest niewielki majątek połoŜony pomiędzy Młynówką i Nysą. W skład folwarku
wchodziły w głównej mierze dobra nad Nysą oraz pola połoŜone na wzgórzu zwanym Ziegeleiberg, aŜ po granice z DłuŜyną. RównieŜ młyn, stojący na terenie późniejszej fabryki tektury wchodził w skład folwarku. Zabudowania gospodarcze zwane mniejszym folwarkiem (a
następnie Klinne-, czy Klinge Vorwerk) połoŜone były na zboczu góry w dolnej części wsi
(późniejsza Yorkgasse) Pod koniec XVII w. magistrat podzielił Klingevorwerk na dwa osiedla: Kleingärtner- i Häusler Siedlung, przenosząc zarząd do zabudowań Dominialgebaude,
połoŜonych na terenie dawnego zamku, przy Deschkaer Strasse. Część tych zabudowań spłonęła w 1730 r., podobnie jak kuźnia, plebania ewangelicka i szkoła ewangelicka. Obecnie nie
istniejący dom dzierŜawcy pochodził z 1755 r.
Charakter średniej wielkości wiejskiej osady leśnej, jednej z wielu w posiadaniu rady miasta Zgorzelca, utrzymywał się jeszcze przez długi czas. W 1782 r. odnotowano w Pieńsku
jedynie 23 gospodarstwa kmiece, 32 gospodarstwa zagrodnicze i 15 chałupniczych, około pół
wieku później liczby te niewiele się zmieniły: w 1817 r. poza sołtysem było bowiem 8 gospodarstw kmiecych, 16 półkmiecych, 11 gospodarstw większych zagrodników, 16 gospodarstw
mniejszych zagrodników, 25 gospodarstw chałupniczych oraz 11 pełniących usługi rzemieślnicze, w sumie 98 domów zaś liczbę mieszkańców szacowano na 630 osób, podczas gdy w
pobliskiej DłuŜynie było ich aŜ 1419, a w Bielawie Dolnej zaś 540.
W 1830 r. rozpoczęto budowę bitych dróg, odnotowano w Pieńsku 108 domów, 630
mieszkańców, kościół ewangelicki i ewangelicką szkołę, młyn wodny i dwie cegielnie. W
roku 1845 nieznacznie zmienia się liczba domów — spada do 106 — zaś liczba mieszkańców
wzrasta do 714, poza tym Knie dodaje informacje o uposaŜeniu kościoła ewangelickiego
(Widmut), odnotowuje teŜ: młyn olejowy, tartak, kamieniołom piaskowca, 16 krosien tkackich, 2 gospody, 9 handlarzy oraz 25 rzemieślników.
Około roku 1850 Rösler w kronice Pieńska wymienia tu 1 kramarza, 24 gospodarstwa
kmiece, 11 gospodarstw większych zagrodników, 26 gospodarstw mniejszych zagrodników,
48 gospodarstw chałupniczych, co w sumie z domem leśniczego, leśniczówką, domem dzierŜawcy, proboszcza, szkołą i młynem dawało 116 budynków zamieszkałych przez ok. 700
osób.
Niewątpliwie najstarszym potwierdzonym dokumentarnie zajęciem w Pieńsku było młynarstwo. Stary, średniowieczny młyn z ok. XIII w. stał nad Młynówką obok zamku, przy ul.
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ŁuŜyckiej, w miejscu gdzie powstała późniejsza fabryka tektury. W 1491 r. Hans von Penzig
sprzedał go miastu Zgorzelec, w którego zarządzie wraz z folwarkiem pozostawał do wieku
XIX. Wtedy do przechodzi w ręce prywatne. Pierwszym właścicielem od 1840 r. jest Heinrich Gottfried Kirche, następnie od 1859 r. Koblitz i od 1869 Reinhold Roscher. Dogodne
połoŜenie dawało na tyle stałą moc, Ŝe ok. poł. XVIII w. w pobliŜu młyna usytuowano tartak
a następnie olejarnie (Ölpoche). Ostatnie właściciel młyna wzniósł obok niego takŜe wytwórnię papki drzewnej, a w 1892 r. pierwszą w Pieńsku elektrownię. Po śmierci Roschera majątek na drodze licytacji przejęła firma „Gebrüder Fünfstück” i utworzyła na jego miejscu fabrykę tektury. Obok siły wodnej wkrótce wykorzystywano w niej maszyny parowe. Od 1906
r. fabryka była juŜ spółką akcyjną.
Drugi młyn, tzw. dolny przy obecnej ul. Młyńskiej, od śmierci Roschera był jedynym młynem mącznym w Pieńsku. Wzniesiony w końcu lat 60. XIX w. przez Hanspacha znajdował
się następnie w posiadaniu niejakiego Steinberga, a od 1880 r. Alfreda Schreibersa, który go
rozbudował urządzając ogrodowo teren przy domu młynarza.
Do historycznej zabudowy Pieńska naleŜała równieŜ gorzelnia. W księdze chrztów z 1723
r. przy informacji o Christofie Böhmer aus Schlesien mowa jest o gorzelni, podobnie w 1768
r. zapis w rejestrze zgonów mówi o Annie Rosinie Schneider, której mąŜ Johann Michael był
gorzelnikiem. Najnowsza gorzelnia pochodziła z początku XIX w.
Wydob ycie glin y i cegielnie
W Pieńsku wcześnie na zboczach Ziegelberge odkryto pokłady gliny i iłu z ałunem. Z czasem powstało tu kilka cegielni, głównie po północnej i zachodniej stronie. Najstarsza cegielnia, naleŜąca do Zgorzelca, znajdowała się przy Langenauerstrasse, na terenie tzw. Kiefernbuschels, który później z racji dogodnych warunków obsadzono róŜnorodnymi gatunkami
drzew liściastych, tworząc w 1911 r. obszar chroniony (obecnie park wpisany do rejestru zabytków). Istnienie cegielni w tym miejscu odnotowano juŜ w 1550 r. Zasobność pokładów
jednak szybko się wyczerpała i ostatecznie najstarsza cegielnia, przy obecnej ul. Bolesławieckiej, przestała istnieć w 1853 r. Poza nią działała jeszcze cegielnia „Dampfziegelei Töpert,
Breslau & Co.”, od 1886 r. własność zgorzeleckiego kupca Getzel, który doprowadził do
przekształcenia jej w „Adlerhütten-Aktiengesellschaft”.
Omawiając cegielnie wspomnieć naleŜy równieŜ zakład Ernsta Kirche, który w 1869 r.
wzniósł cegielnie na terenie późniejszej Adlerhütte B. Zakład odziedziczył po nim w 1897 r.
jego syn Erwin, a od kolejnego właściciela Alfreda Schipke cegielnię przejęła w 1918 r. Adlerhütte. U źródeł huty Greiner, załoŜonej w 1873 r. równieŜ leŜy działalność związana z przeróbką gliny.
Na południowo-wschodnim zboczu Ziegelberge powstała na pocz. l. 70. XIX w. cegielnia
Kreutziger, która działała do 1904 r. Na jej terenie powstał tartak Frenzela a następnie w 1906
r. przedsiębiorstwo Ernsta Hänchen, produkujące narzędzia do odwiertów i budowy studni.
Ostatnia cegielnia znajdowała się przy Langenauer Chausee, po północno-wschodniej
stronie góry. Penziger Ziegel- und Tonwerke została załoŜona w 1876 r. przez mistrza budowlanego Stillera, przejęta w 1881 r. przez Gustawa Zingela i zmodernizowana przez jego syna,
Bruna.
Klęski Ŝ ywiołowe
Historia Pieńska od wieku XVII po początek wieku XIX naznaczona jest licznymi wojnami (m.in. wojna trzydziestoletnia, siedmioletnia, kampania napoleońska) oraz klęskami, jak w
1712 r. ospa, czy liczne poŜary — najtragiczniejszy w dziejach miejscowości wybuchł 24
października 1841 r. i pochłonął m.in. kościół ewangelicki, od którego zajęły się nowo wybudowane w 1840 r. zabudowania gospodarcze plebanii, stara szkoła, karczmy, 53 gospodar20
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stwa (głównie w dolnej części miejscowości, poniewaŜ były kryte słomą), w sumie około 130
budynków. Dzięki znacznej pomocy okolicznej ludności oraz władz odbudowa nastąpiła
szybko, jedynie kościół i szkołę wzniesiono dopiero w 1843 lub 1846 r.
Kolej Ŝelazna i rozwój przem ysłu szklarskiego
Przełomowym momentem w dziejach miasta było przeprowadzenie w latach 1846-47
przez Pieńsk kolei Ŝelaznej, łączącej go z Węglińcem i Zgorzelcem oraz wzniesienie w Pieńsku budynku dworca. Bezpośrednim następstwem poprawy komunikacji było utworzenie w
Pieńsku w 1847 r. urzędu pocztowego. Początkowo ekspozytura poczty mieściła się w budynku dworca, następnie w „Gasthaus zur Eisenbahn” i prywatnych domach. Po niemal 50
latach, juŜ jako samodzielny urząd pocztowy otrzymała własny budynek, wzniesiony w 1896
r. przy Wilhelmstrasse 32 (obecna ul. K. Świerczewskiego).
Niewątpliwym impulsem, najbardziej waŜącym na rozwoju miasta wraz z rozwojem produkcji ceramiki budowlanej przez cegielnie, było uruchomienie w 1858 r. pierwszej huty
szkła. Na powstanie szklarstwa wpłynęło obok wybudowania linii kolejowej ułatwiającej
zbyt, istnienie w Pieńsku i okolicach duŜej liczby pozbawionych pracy tkaczy, co było wynikiem powszechnego w tym czasie upadku tradycyjnego systemu pracy nakładczej tej gałęzi
przemysłu. ZałoŜycielami pierwszej huty byli Menzel z Ruszowa i Behnisch ze Zgorzelca.
JuŜ w 1861 r. z inicjatywy firmy Tscheutschler&Lacotta wspólnie z gospodarzem Hirsche
powstała następna huta, a w 1864 r. zaczęła działać fabryka szkła Traugutta Buchnera.
Tak rozpoczął się rozwój przemysłu szklarskiego, który dzięki wytwarzanym w hucie
szkła braci Oskara i Edmunda Putzlerów abaŜurom, zyskał światowy rozgłos. Wśród pręŜnie
działających tu zakładów naleŜy wymienić ponadto huty: Adler (zał. w 1872 r.), Phönix (zał.
1887 r.) oraz Meissner, Kleinert & Co.
W okresie międzywojennym rozgłos zyskała szlifiernia szkła wybitnego artysty szklarza i
witraŜownika Richarda Süssmutha (zał. 1900 r.).
Dla rozwijającego się przemysłu, ale równieŜ dla mieszkańców niezbędna stała się gazownia. Najpierw gmina przejęła a następnie w latach 1906-08 wybudowała nową, na terenie zakupionym od gminy ewangelickiej.
Przemiana z wsi w osadę miejską
Gwałtowny rozwój przemysłu szklarskiego pociągnął za sobą równie szybki rozwój miasta. Napłynęli tu rzemieślnicy z Niemiec, Czech, Śląska i Wielkopolski. Wzrost liczby ludności pokazuje zamieszczona poniŜej tabela. Rosnąca liczba mieszkańców spowodowała ruch
budowlany i jednocześnie zmianę charakteru zabudowy z wiejskiej na miejską.
Zabudowa mieszkalna zaczęła narastać z początkiem lat 60. Jeszcze w poł. XIX w. Pieńsk
składał się z gospodarstw połoŜonych w głównie przy Dorfstrasse (późniejsza Görlitzerstra
se — obecna Zgorzelecka) oraz z nieduŜej liczby mniejszych zagrodników i chałupników
przy Yorkgasse, Sohraerstrasse oraz Dominialweg (późniejsza Langenauer Chaussee).
Pierwsze domy dla nowych robotników tzw. Familienhäuser powstają ok. 1860 r. Znaczniejsza zabudowa pojawia się w połowie lat 60. Właścicielami nowych okazalszych domów
są przewaŜnie kupcy i rzemieślnicy, korzystający z rosnącej prosperity. PoniewaŜ brak było
jakiegokolwiek planu zabudowy nowe budynki z lat 1863-1868 wznoszono w przy istniejących Görlitzerstrasse, Sohraerstrasse i Langenauer Weg (później Schulstrasse). Z czasem
właściciele gospodarstw w górnej części wsi dzielili swoje ziemie na parcele budowlane i tak
powstała duŜa część zachodniej strony nowej ulicy, późniejszej Wilhelmstrasse. Strona
wschodnia tej ulicy została zabudowana duŜo później. Brak planu zabudowy sprawił, Ŝe domy w górnej części miejscowości były budowane całkowicie przypadkowo, między polami,
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w miejscu, gdzie akurat moŜna było niedrogo kupić działkę. Były to budynki proste, najwyŜej
jednopiętrowe.
Pierwsze plany zagospodarowania przestrzennego w Pieńsku powstały w latach 70. i 80.
XIX w., a ich głównym inicjatorem był przedsiębiorca budowlany Ernst Kirche. Kolejny plan
powstał w 1908 r., który uzupełniono w 1912 r., biorąc pod uwagę zabudowę w okolicy szpitala oraz wokół placu targowego (pl. Wolności). Znaczące zmiany planowano takŜe w związku z poprowadzeniem linii kolejowej, ale sprzeciw mieszkańców Friedrichstrasse, przy której
pod nasypem kolejowym miał powstać tunel dla pieszych, jak równieŜ wybuch wojny sprawiły, Ŝe nigdy planowanych zmian nie wprowadzono w Ŝycie.
Przez długi czas mimo wytyczenia nowych ulic nie miały one nazw, ich ustalenie ostatecznie nastąpiło w 1890 r., choć jeszcze bez wprowadzenia uporządkowanej numeracji. Samo
wytyczanie nowych arterii miało niesystematyczny charakter.
Istotnym momentem dla rozwoju miasta było wzniesienie na południowym stoku Ziegelbergu w latach 1879-80 pierwszej stacji opieki, którą otwarto w roku następnym. DuŜo później, bo dopiero w 1907 r. wykonano jej znaczącą przebudowę i rozbudowę dostosowując
budynek do funkcji szpitala o statusie szpitala powiatowego, takŜe w zakresie odpowiedniego
urządzenia i wyposaŜenia wnętrz.
Na lata 70. XIX stulecia przypada chwilowy zastój budowlany, ale juŜ od początku lat 80.
widoczne jest oŜywienie. Przy Wilhelmstrasse powstają pierwsze znaczniejsze domy, rzemieślnicy opuszczają swoje dotychczasowe proste siedziby i wznoszą nowe. Górny odcinek
Wilhelmstrasse oraz spora część parceli przy Friedrichstrasse zostaje zabudowana tak, Ŝe pod
koniec l. 80. coraz wyraźniej wykształcają się ulice o charakterze miejskim.
W tym teŜ czasie następuję rozbudowa Moltkestrasse, na której buduje się 14 domów, wynajmowanych jeszcze przed ukończeniem budowy. DuŜa grupa domów powstaje w latach
1900-1902 przy Sohraerstrasse i w latach 1906-1907 przy Mozartstrasse. Wówczas zostaje
rozparcelowany teren w okolicy dworca kolejowego, naleŜący do dominium pieńskiego i
sprzedany jako działki budowlane. W 1908 r. na ukończeniu jest zabudowa Wilhelmstrasse na
odcinku prowadzącym do dworca.
W 1910 r. zostaje wytyczony plac targowy, który Pieńsk zawdzięcza burmistrzowi Erwinowi Kirche. Do czasu jego wytyczenia targ obywał się jedynie raz w tygodniu, w miejscu
usytuowanym na tyłach domu przy Wilhelmstrasse 44. Nowy plac wytyczono i obsadzono
drzewami (lipy i kasztanowce) przy Turnerstrasse — jest to obecny pl. Wolności.
Stan ulic do lat 80. XIX wieku był gorszy niŜ w okolicznych, mniejszych miejscowościach. Wyjątkiem była Dorfstrasse, przemianowana na Goerlitzerstrasse (Zgorzelecka), która jedynie w górnej części była brukowana. Dobrą nawierzchnię posiadała równieŜ wytyczona
w 1883 r. Langenauerstrasse (Bolesławiecka), ale to za sprawą mieszkańców DłuŜyny, którzy
chcąc mieć dostęp do dworca kolejowego, razem z zarządem dworca współfinansowali nową
nawierzchnię. Kolejną ulicą, która wybrukowano była Willhelmstrasse (1896 r.). W latach
1906-1909 ułoŜono bruki na waŜniejszych ulicach.
Znaczącą poprawą ulic było wykonanie miejskiego oświetlenia. W pierwszym etapie w
1890 r. ustawiono w waŜniejszych punktach miasta 25 lamp naftowych, a następnie w 1892 r.
wprowadzenie oświetlenia elektrycznego.
Mimo intensywnego rozwoju miasta ciągle otwarta pozostawała kwestia wodociągów i kanalizacji. JuŜ w 1913 r. podjęto decyzje o ich wykonaniu, ale starania i zbieranie środków
przerwała pierwsza wojna światowa. Ostatecznie budowa budynku przepompowni oraz wieŜy
ciśnień przy Adolf Hitlerstrasse została ukończona dopiero w 1926 r.
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Samorząd gminn y i powstanie ratusza
O nowym, miejskim charakterze Pieńska świadczyło stopniowe wykształcenie się samorządu i powstanie ratusza. Do 1899 r. zarząd gminą wykonywano nieodpłatnie. Urzędnicy
pełnili swoje obowiązki we własnym domu, przeznaczając na biuro jeden z pokoi. Rozwój
miasta jednak wymusił zmiany w tej dziedzinie. Pierwszym, który za swoją prace otrzymał
wynagrodzenie był Neumann. Z powodu nadal niedogodnych warunków pracy zrezygnował
on ze stanowiska w 1902 r. Jego następca, urzędował w wynajmowanej willi Leutigera (późniejsza plebania katolicka). Za jego kadencji wybudowano pierwszą w Pieńsku gazownię,
załoŜono kąpielisko na Nysie, wykonano prace przygotowawcze do połoŜenia w mieście kanalizacji i wodociągów, załoŜono gminną kasę oszczędnościową oraz urząd meldunkowy.
Rozwój miasta wymusił wynajmowanie kolejnych pomieszczeń biurowych, dlatego w 1911 r.
gmina jednogłośnie zdecydowała się na zakup willi Arnina i urządzenie w niej ratusza.
Willa otoczona parkiem mieściła się przy ul. Zgorzeleckiej. Wzniesiona w poł. lat 60. XIX
w. dla zgorzeleckiego myśliwego, Mathiesena, jako miejsce na czas emerytury. Po 10 latach
Mathiesen nagle zmarł, a okazały dom, zwany teŜ zamkiem, przeszedł na własność rodu von
Schimmelmann. Po 10 latach opuścili oni Pieńsk, pozostawiając budynek niezamieszkałym.
W latach 1882-1892 wynajmowano go i słuŜył jako prywatna szkoła. W 1892 r. willę zakupił
Hans Wolf von Arnin, ale juŜ 1.III.1893 r. opuścił nową siedzibę. On to jednak zwiększył
teren parku o łąki połoŜone nad Młynówką i w 1905 r. poszerzył budynek od strony południowej. Pod koniec kwietnia 1911 r. wyraził wolę sprzedaŜy posiadłości gminie, która chętnie na to przystała. Oględzin w imieniu gminy dokonał budowniczy okręgowy Weiberg, który
w samych superlatywach wyraŜał się o stanie budynku. Jedynym mankamentem, jaki wymienił była zbyt niska kondygnacja strychowa, którą na szczęście w łatwy sposób moŜna było
podwyŜszyć lokując tam mieszkania urzędnicze. Gmina zakupiła willę wraz z parkiem i zabudowaniami gospodarczymi. Zakończeniem prac adaptacyjnych do pełnienia nowej funkcji
było umieszczenie przy wejściu herbu Pieńska.
Kolejnym świadectwem przemian Pieńska było postanie w 1898 r. lokalnej gazety — „Kurier Pieński” (Penziger Anzeiger) czy wzniesienie w latach 1906-08 gazowni. O przemianach
miasta świadczy takŜe wzrost liczby działających tu przedsiębiorstw (w 1907 r. działało tu
m.in. 14 piekarni, 1 mleczarnia, 21 sklepów kolonialnych, 16 gospód 2 browary, 5 tartaków, 5
warsztatów stolarskich i 5 ślusarskich, 4 kuźnie, 1 siodlarnia, 1 fabryka mydła, 4 cegielnie, 2
zakłady garncarskie i fabryka tektury. Do 1938 r. było w Pieńsku 8 hut szkła z 25 piecami, a
zatrudnionych w przemyśle szklarskim łącznie ok. 4000 osób.
Kościół katolicki
Ciągły wzrost liczby ludności spowodował takŜe zmiany w strukturze wyznaniowej Pieńska. Początkowo Pieńsk był niemal wyłącznie ewangelickim osiedlem. Z czasem na terenie
miasta powstała takŜe gmina katolicka, której ambicją szybko stało się posiadanie własnej
świątyni. Gmina katolicka nie była tak liczna jak ewangelicka i długo brakowało jej środków
na wzniesienie własnej świątyni, dzierŜawiąc na ten cel budynek gospodarczy. Pierwsza msza
została tam odprawiona w 1875 r. Zakup działki przy skrzyŜowaniu Willhelmstrase i Ernststrasse w 1882 r. dzięki prywatnemu darczyńcy, jakim był Franz Girdl, pozwolił rozpocząć
prace budowlane. Budowę kościoła prowadził okręgowy inspektor budowlany Starke ze Zgorzelca, asystentem był technik budowlany ze Stojanowa. PołoŜenie kamienia węgielnego nastąpiło 21 V 1882 r. Jesienią 1883 r. gotowe były fundamenty z kamienia łamanego oraz ceglane ściany i wieŜa. 29 VIII 1884 r. wieŜę zwieńczono krucyfiksem oraz złoconą kulą. 1 VI
1885 r. zawieszono dzwony, a poświęcenie gotowej świątyni nastąpiło 15 XI 1885 r. — konsekracji dokonał proboszcz ze Zgorzelca, ks. Urbanek. Organy do nowego kościoła wykonał
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Heinrich Schlag ze Świdnicy. W 1909 r. umieszczono na wieŜy elektryczny zegar, ufundowany przez dyrektora fabryki Alberta Maiera. Wnętrze kościoła otrzymało nową polichromię
w 1934 r. Na początku marca 1945 r. wojska niemieckie wysadziły wieŜę kościoła, pod której
gruzami zawaliło się sklepienie nawy oraz ściany szczytowe. Odbudowę rozpoczęto w 1949 a
zakończono w 1950 r., jednak sama wieŜa zostały odbudowana w uproszczonej formie później, a wnętrze pokryto polichromią w 1960 r3.
Zniszczenia wojenne i odbudowa
Działania wojenne w 1945 r. przyniosły znaczne, bo szacowane na 80%, zniszczenia zabudowy miejscowości. Część zniszczeń była rezultatem stosowanej przez obrońców taktyki
„spalonej ziemi”. W literaturze pojawia się informacja, Ŝe Pieńsk przechodził siedem razy z
rąk do rąk, a obrona miała na celu opóźnienie przekroczenia Nysy ŁuŜyckiej. Jedną z bardziej
dotkliwych strat było wspomnianej juŜ wysadzenie na rozkaz komendanta obrony wieŜy a
następnie całego ewangelickiego kościoła parafialnego.
Odbudowa osady a zwłaszcza zakładów przemysłowych, spowodowała nadanie jej statusu
osiedla w 1954 r. Mimo duŜych zniszczeń, zapewne ze względu na ponownie funkcjonujące
hutnictwo szkła Pieńsk otrzymał w 1962 r. prawa miejskie. W tym teŜ roku oficjalnie ukończono powojenną odbudowę miasta, która jednak nie przywróciła mu wcześniejszego charakteru. Bezpowrotnie zniknęła bowiem wielorodzinna zabudowa z lat 30. XX w., stanowiąca
socjalne zaplecze powstającego przemysłu (wokół Placu Wolności czy przy ulicy śagańskiej). Uszczerbku doznała teŜ zabudowa w okolicach obu kościołów — przykładowo zabudowania plebanii katolickiej wraz z budynkami gospodarczymi. Zniknęły równieŜ dwa duŜe
kompleksy zabudowy przemysłowej w północnej części miasta oraz wszystkie cegielnie, a
było ich przed rokiem 1945 cztery.
Powojenna odbudowa przebiegała w dwu, dających się określić stylistycznie etapach.
Pierwszym było wzniesienie kilku wielorodzinnych bloków mieszkalnych o formach nawiązujących do tradycji (domy nakryte dachami czterospadowymi o pokryciu ceramicznym).
Domy te zlokalizowano wzdłuŜ istniejących ulic, i choć nie powtarzają one dokładnie pierwotnego przebiegu pierzei, to jednak w pewnym przybliŜeniu nawiązują do dawnego zarysu
zabudowy.
Drugi etap to budowa modernistycznych, typowych bloków wielorodzinnych. Niestety w
tym wypadku ich lokalizacja była przypadkowa pod względem kompozycji przestrzennej. W
rezultacie budownictwo to wprowadziło dodatkowy chaos w i tak juŜ zniszczoną strukturę
miasta.
Charakterystyczne jest, Ŝe w obu wypadkach nie nawiązywano do lokalnych form architektury wielorodzinnej oraz, Ŝe nie kontynuowano wcześniejszego rodzaju zabudowy danego
obszaru — przykładowo zlokalizowano bloki mieszkalne na terenie gdzie wznosiły się domy
jedno i dwurodzinne bez zachowania dawnej linii zabudowy.
Domy wznoszone w ostatnim dwudziestoleciu — najczęściej były to budynki jednorodzinne — skalą odpowiadają zabudowie dawnego Pieńska lecz formalnie nie zbliŜają się do lokalnej tradycji budowlanej reprezentując rozwiązania stosowane powszechnie w całej Polsce.

3

Szetelnicki W., Odbudowa kościołów w archidiecezji wrocławskiej w latach 1945-1972, Roma 1975, s. 241.
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Tabelaryczne zestawienie dan ych stat yst yczn ych
rok

1493
1782
1695
1817
1830
1845
1850
1860
1865
1880
1890
1900
1910
1939
2007

liczba gospodarstw

liczba ludności

26
55
98
108, 1 folwark
106, 1 folwark
116
130
210

492
8 hut szkła, 4 cegielnie
3 huty szkła (w tym jedna nieczynna)

630
630 wszyscy ewangelicy
714 wszyscy ewangelicy
700
988
1 216
3 370
4 791
5 922 (z tego 975 katolików)
6 959
7 305
5 761

Dawne i obecne nazwy niektórych ulic Pieńska
Bahnhofstrasse — Dworcowa
Bismarkstrasse — 8 Dywizji Wojska Polskiego
Deschkaer Strasse — ŁuŜ ycka
Friedrichstrasse — Ojca Tomaszka
Görlitzerstrasse (Dorfstrasse) — Zgorzelecka
Langenauerstrasse — Bolesławiecka
Langenauer Weg — Szkolna
Marktplatz — Plac Wolności
Moltkestrasse — R. Traugutta
Saganerstrasse — śagańska
Schulstrasse — Szkolna
Sohraerstrasse – T. Kościuszki
Wilhelmstrasse — K. Świerczewskiego
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Układ przestrzenn y miejscowości
W wypadku Pieńska mamy do czynienia z hybrydowym układem przestrzenny. Do typowej struktury wiejskiej dodano wynikające z gwałtownej industrializacji elementy osady
przyfabrycznej. Dodatkowo naleŜy pamiętać o znacznych, bo sięgających 80% zniszczeniach
wojennych.
Pieńsk był jedną ze starych serbo-łuŜyckich osad otaczających od południa i północy Zgorzelec. Zdaniem badaczy historii regionalnej wykazuje on ślady charakterystycznej słowiańskiej wsi typu okolnicy (dziś juŜ bardzo słabo czytelny obszar między ulicami: Zgorzelecką,
Targową i ŁuŜycką). Natomiast z czasem, prawdopodobnie w związku z wprowadzeniem
gospodarki czynszowej, zyskuje charakter wsi ulicowej łanów leśnych, rozciągniętej wzdłuŜ
osi północ-południe, opartej na naturalnej granicy po stronie zachodniej — Nysie ŁuŜyckiej.
Najstarsza, skromna wiejska zabudowa o charakterze zagrodowym ulicówki łanów leśnych
nadal rozciąga się wzdłuŜ ulicy Zgorzeleckiej. WyróŜniającym się tu zespołem jest obecny
budynek mieszkalno-gospodarczy nr 87 wraz ze starszą od niego stodołą, pochodzącą z 1.
poł. XIX w.
Zabudowa o typowo miejskim charakterze, pochodząca z czasów intensywnego rozwoju
Pieńska zajmuje jego cześć centralną, na północ od ulicy Bolesławieckiej, zamknięta od południa i wschodu budynkami fabrycznymi. Budynki te zgrupowane są głównie przy ul. Świerczewskiego, Dworcowej i Kościuszki. Niestety w duŜej mierze znaczniejsze budynki, m.in.:
ratusza, poczty cesarskiej, prywatne kamienice, restauracje, nie dotrwały do naszych czasów,
zniszczone w 1945 r., nie zostały odbudowane. Na miejscu ratusza wznosi się nowy budynek
szkoły.
Przekształceniu uległ rejon ul. Zgorzeleckiej od skrzyŜowania z ul. Szkolną do ul. Bolesławieckiej.
Bardziej okazałe domy, o charakterze willowym wznoszono głównie w latach 1910–1915,
czego przykładem są wille zachowane przy ul. Fabrycznej 11, Staszica 10, 11, Wysoka 7 oraz
zabudowa ul. H. Dąbrowskiego (nr. 46, 47, 50).
Poza centrum miasta na uwagę zasługują zespoły budynków wielorodzinnych, wzniesione
dla coraz liczniejszych robotników i ich rodzin: pierwsze przy ul. Robotniczej z ok. 1905 r.,
Kolejowej i Ogrodowej, z ok. 1910 r., czy późniejsze, z ok. 1930 r. budynki przy Placu Wolności, ul. Stefana Batorego, śagańskiej (zachowane jedynie w części).
Osiedle typowych domów dwurodzinnych, powstałe w latach 30. przy ul. Przejazdowej i
M. Konopnickiej, zachowało układ parcelacji jednak niemal wszystkie domy zostały w ostatnich latach w mniejszym lub większym stopniu przebudowane.
Obecne funkcjonalne centrum miasta lokalizuje się głównie przy ul. K. Świerczewskiego,
której fragment wyłączono z ruchu samochodowego. W ostatnich latach został on na nowo
urządzony. PołoŜony kamienny, wielobarwny bruk, ławki, kwietniki i latarnie znacznie poprawiły wizerunek tej części miasta.
Przy ulicy Zgorzeleckiej, w miejscu gdzie łączy się z obecną ulicą Targową, istniała najstarsza świątynia Pieńska kościół ewangelicki. Wysadzony został 28.03.1945 r., a ruiny murów obwodowych wraz z murem cmentarnym i budynkiem bramnym rozebrano w 1972 r. Na
ich miejscu wybudowano rzędy parterowych garaŜy. Opadający w kierunku zachodnim teren
dawnego tarasowo kształtowanego fragmentu cmentarza pozostawiono jako opuszczony, wykorzystywany na dzikie wysypisko śmieci.
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W centrum miasta znajduje się neogotycki rzymskokatolicki kościół parafialny, p.w. św.
Franciszka z AsyŜu. W czasie II wojny światowej kościół został powaŜnie uszkodzony, odbudowa ciągnęła się do 1951 r. Kościół został poddany w ostatnich latach gruntownej renowacji, którą zakończono w 2007 r. Nigdy nie odbudowano natomiast zabudowy placu przykościelnego, a nowa plebania otrzymała dość pospolite formy.
Przy ul. śagańskiej zachował się teren dawnego cmentarza ewangelickiego — czytelny
jest zarys granic cmentarza oraz wyznaczony nasadzeniami układ dróg, pozostały teŜ stosunkowo nieliczne nagrobki.
TuŜ obok znajduje się obecny cmentarz komunalny, który powstał w oparciu o niewielki
cmentarz katolicki. Na uwagę zasługuje urządzone w centralnej części cmentarza lapidarium,
na którym zgromadzono zachowane niemieckie nagrobki. Przy północnej granicy cmentarza
urządzono kwaterę Ŝołnierzy polskich, którzy zmarli w czasie II wojny światowej w obozach
jenieckich w Pieńsku i okolicy.
Ogólnie naleŜy stwierdzić, Ŝe dawna struktura przestrzenna Pieńska została w tak znacznym stopniu zniszczona i przekształcona, iŜ wpis do rejestru zabytków układu urbanistycznego wydaje się podjętym bez właściwej analizy merytorycznej i oceny stanu zachowania.
Wskazuje na to brak studium historyczno-urbanistycznego, które najczęściej stanowiło merytoryczną podstawę decyzji administracyjnej.
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Zagadnienia konserwatorskie

Strefy ochron y konserwatorskiej

Strefa „A” — ścisłej ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego
Wyznaczona została dla obszaru miasta Pieńsk w granicach uwzględniających jego historyczny rozwój do 1945 r. jak i obecny stan zachowania struktury planistycznej i przestrzennej
oraz jako samodzielna enklawa dla terenu cmentarza ewangelickiego przy ul. śagańskiej.
Układ urbanistyczny miasta chroniony jest poprzez wpis do rejestru zabytków decyzją nr rejestru zabytków 609/J z dn. 26.02.1980 r. JednakŜe decyzja ta nie precyzuje granic wpisu ani
nie posiada stosownego załącznika graficznego określającego granice. Postuluje się, aby burmistrz wystąpił do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o określenie granic wpisu.
Ponadto w granicach strefy objęto ochroną prawną poprzez jednostkowy wpis do rejestru zabytków:
Rzymskokatolicki
kościół
parafialny
p.w.
św.
Franciszka
ul. K. Świerczewskiego 37. Nr rejestru zabytków 5/A/00 z dn. 03.02.2000 r.

z

AsyŜu,

Ruinę kościoła ewangelickiego, ul. Zgorzelecka. Nr rejestru zabytków 1907 z dn.
12.01.1967 r.
Park miejski, ul. Bolesławiecka. Nr rejestru zabytków 1326/J z dn. 19.12.1997 r.
Zespół zabudowy Huty Szkła „Lucyna”, zakład „Nysa”, ul. J. H. Dąbrowskiego 44. Nr rejestru zabytków 87/A/1-30 z dn. 08.05.2002 r.
Działania konserwatorskie i planistyczne w strefie ochrony konserwatorskiej „A” Pieńska
zmierzają do:
̶

zachowania historycznego układu przestrzennego, tj. rozplanowania dróg, ulic, placów;
̶

utrzymania lub odtworzenia linii zabudowy, kompozycji wnętrz urbanistycznych i kompozycji zieleni (zwłaszcza Placu Wolności);
̶

konserwacji zachowanych elementów historycznego układu przestrzennego, tworzących
go obiektów w zakresie bryły, rysunku i dekoracji elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, rodzaju pokrycia dachowego budynków znajdujących się lub proponowanych do
umieszczenia w gminnej ewidencji zabytków;
̶

rozebrania garaŜy wybudowanych na miejscu gdzie wznosił się kościół ewangelicki i
urządzenia na tym terenie parku, który swym zasięgiem obejmowałby cały cmentarz
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przykościelny wraz z tarasowo ukształtowaną częścią zachodnią, schodzącą w kierunku
łęgów nad Nysą;
̶

dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie
sytuacji, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej budownictwa miejskiego;
Strefa ochrony konserwatorskiej „W” — ścisłej ochrony stanowiska archeologicznego.

Strefę wyznaczono dla stanowiska archeologicznego nr na mapie 1/2 (relikty kościoła z
cmentarzem) oraz dla stanowiska archeologicznego nr 9/1 na mapie (zamek rodu Penzigów).
Przedsięwzięcia o charakterze rewaloryzacyjnym czy prace rekultywacyjne lub porządkowe
podejmowane na obszarze wyŜej wymienionych stanowisk powinny uzyskać zgodę odpowiednich słuŜb konserwatorskich i być prowadzone pod ich nadzorem.

Strefa ochrony konserwatorskiej „OW” — obserwacji archeologicznej

Wyznaczono strefę ochrony konserwatorskiej „OW” — obserwacji archeologicznej dla miejscowości o średniowiecznej metryce, którą objęto najstarszą część miasta.
Wszelkie inwestycje planowane na obszarze objętym strefą „OW” powinny zostać uzgodnione z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Delegatura w Jeleniej Górze.
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Wykaz obiektów objęt ych wojewódzką i gminną ewidencją zab ytków oraz
proponowan ych do objęcia gminną ewidencją zab ytków.
Uwaga. W tekście przekreśleniem oznaczono budynki ujęte w ewidencji w 2006 roku, które
podczas weryfikacji terenowej w 2008 roku uznano za pozbawione cech stylowych w wyniku
dokonanych przebudów. Obiekty te nie są oznaczone na mapie.

Budowle sakralne
Rzymskokatolicki kościół parafialny p.w. św. Franciszka z AsyŜu, ul. K. Świerczewskiego
37. Nr rejestru zabytków 5/A/00 z dn. 03.02.2000 r.
Ruina kościoła ewangelickiego, ul. Zgorzelecka (obecnie relikty murów obwodowych czytelne na poziomie gruntu). Nr rejestru zabytków 1907 z dn. 12.01.1967 r.

ul. Stefana Batorego
ul. Stefana Batorego 1 – dom mieszkalny, mur., ok. 1890 r.
ul. Stefana Batorego 6 – dom mieszkalny, mur., ok. 1890 r.
ul. Stefana Batorego 24 – dom mieszkalny, mur., ok. 1930 r.
ul. Stefana Batorego 33 – dom mieszkalny, mur., ok. 1930 r.

ul. Bolesławiecka
ul. Bolesławiecka – park miejski, załoŜony ok. 1870 na terenie dawnego wyrobiska gliny,
nasadzenia nowych gatunków w 1911 r. Nr rejestru zabytków 1326/J z dn. 19.12.1997 r.
ul. Bolesławiecka 5 – dom mieszkalny, mur., 4 ćw. XIX w.
ul. Bolesławiecka 6 – dom mieszkalny, mur., ok. 1910 r.
ul. Bolesławiecka 7 – dom mieszkalny, mur., 4 ćw. XIX w.
ul. Bolesławiecka 7 b – dom mieszkalny, mur., ok. 1910 r.
ul. Bolesławiecka 9 – dom mieszkalny, mur., ok. 1910 r.
ul. Bolesławiecka 12 – dom mieszkalny, mur., ok. 1910 r.
ul. Bolesławiecka 18 – dom mieszkalny, ob. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Pieńsku, mur., pocz. XX w.
ul. Bolesławiecka 20 – dom mieszkalny, mur., ok. 1905 r.
ul. Bolesławiecka 25 – dom mieszkalny, mur., k. XIX w.
ul. Bolesławiecka 30 – dom mieszkalny, mur., ok. 1920 r.
ul. Bolesławiecka obok domu nr 30 – wieŜa ciśnień, mur., 1920 r.
ul. Bolesławiecka 37 – dom mieszkalny, mur., ok. 1910 r.
ul. Bolesławiecka 39 – dom mieszkalny, mur., 4 ćw. XIX w.
ul. Bolesławiecka 43 – dom mieszkalny, mur., 4 ćw. XIX w.
ul. Bolesławiecka 45 – dom mieszkalny, mur., 4 ćw. XIX w.
ul. Bolesławiecka 49 – dom mieszkalny, Przedszkole i śłobek nr 1, mur., ok. 1915 r.
ul. Bolesławiecka 51 a – dom mieszkalny, mur., ok. 1920 r.
ul. Bolesławiecka 53 – dom mieszkalny, mur., 4 ćw. XIX w.
ul. Bolesławiecka 55 – dom mieszkalny, mur., pocz. XX w.
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ul. Bolesławiecka 57 – dom mieszkalny, mur., ok. 1915 r.

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. J. H. Dąbrowskiego 26 – dom mieszkalny, mur., k. XIX w.,
ul. J. H. Dąbrowskiego 39 a – budynek pomocniczy przy willi właściciela huty, obecnie dom
mieszkalny, mur., pocz. XX w.
ul. J. H. Dąbrowskiego – ogród z pergolą, otoczony ogrodzeniem przy dawnej willi właściciela huty, obecnie miejski skwer obok posesji nr 39a.
ul. J. H. Dąbrowskiego 41 – gołębnik, drewn., ok. 1910 r.
ul. J. H. Dąbrowskiego 46 (48 na mapie) – willa, obecnie Gminna Spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska”, mur., ok. 1910 r.
ul. J. H. Dąbrowskiego 48 – budynek produkcyjny, ob. magazyn Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, mur., ok. 1910 r.
ul. J. H. Dąbrowskiego 47 – willa, mur., ok. 1910 r.
ul. J. H. Dąbrowskiego 50 – willa, mur., pocz. XX w.
ul. J. H. Dąbrowskiego 50 – altana w ogrodzie willi, drew., pocz. XX w.
ul. J. H. Dąbrowskiego 64 – dawny szpital, obecnie przychodnia NFZ, mur., k. XIX w., przebudowa ok. 1907 r.
ul. J. H. Dąbrowskiego 44 Huta Szkła „Lucyna”, zakład „Nysa”
Obiekty uszeregowane zgodnie z wpisem do rejestru zabytków nr 87/A/1-30 z dnia
08.05.2002 r.:
1. Budynek administracji, mur., 1910 nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r.
2. Magazyn, mur., 1920, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r.
3. Budynek administracyjny II, mur., 1905, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r.
4. Zestawiarnia pieca III, mur., 1910, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r.
5. Hala pieca III, mur., 1905, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r.
6. Hala odpręŜarek, mur., 1910, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r.
7. Zestawiarnia, mur., 1908, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r.
8. Magazyn, mur., 1905, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r.
9. Donicarnia, ob. budynek socjalny, mur., 1905, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r.
10. Hala pieca II, mur., 1919, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r.
11. Hala wanny, mur., 1905, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r.
12. Blacharnia, mur., 1910, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r.
13. Opękarnia, mur., 1910, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r.
14. Magazyn, mur., 1910, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r.
15. Ślusarnia, mur., 1910, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r.
16. Szlifiernia, mur., 1910, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r.
17. Sortownia, mur., 1910, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r.
18. Pakowalnia, mur., 1910, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r.
19. KartonaŜownia, mur., 1919, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r.
20. Formiernia, mur., 1915, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r.
21. WieŜa ciśnień, mur., 1910, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r.
22. Malarnia, mur., 1920, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r.
23. GaraŜ, mur., 1910, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r.
24. Kwasiarnia, mur., 1905, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r.
25. Formiernia, mur., 1910, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r.
26. Zestawiarnia, mur., 1919, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r.
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27. Budynek przy piecu III, mur., 1905, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r.
28. Magazyn, mur., 1905, nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r.
29. Przychodnia przyzakładowa, mur., 1900, przebud. po 1945, nr rej. 87/A/1-30 z dnia
08.05.2002 r.
30. Willa, ob. Ŝłobek, mur., 1930 r., nr rej. 87/A/1-30 z dnia 08.05.2002 r.
31. Stacja trafo, mur., 1920
ul. J. H. Dąbrowskiego, trafostacja

ul. Długa
ul. Długa 1 – zabudowania dawnej fabryki z rampą kolejową (tory rozebrane), ok. 1920 r.

ul. 8 Dywizji Wojska Polskiego
ul. 8 Dywizji Wojska Polskiego 7 – dom mieszkalny, mur., 4 ćw. XIX w.
ul. 8 Dywizji Wojska Polskiego 9 – dom mieszkalny, mur., 4 ćw. XIX w.

ul. Fabryczna
ul. Fabryczna 11 – willa, mur., ok. 1910 r.
ul. Fabryczna 12 – dom mieszkalny, mur., 3 ćw. XIX w.

ul. Kolejowa
ul. Kolejowa 1 – stacja kolejowa Pieńsk, budynek dworca, mur., ok. 1905 r.
rogatka kolejowa, mur., 4 ćw. XIX w. (przy ul. J. H. Dąbrowskiego),
ul. Kolejowa 6 – dom mieszkalny, mur., pocz. XX w.
ul. Kolejowa 8 – dom mieszkalny, mur., ok. 1910 r.
ul. Kolejowa 10 – dom mieszkalny, mur., ok. 1910 r.
ul. Kolejowa 12 – dom mieszkalny, mur., ok. 1910 r.
ul. Kolejowa 14 – dom mieszkalny, mur., szach., ok. 1910 r.

ul. Marii Konopnickiej
ul. M. Konopnickiej 1 – dom mieszkalny, mur., ok. 1920 r.
ul. M. Konopnickiej 2-4 – dom mieszkalny, mur., ok. 1925 r.
ul. M. Konopnickiej 3-5 – dom mieszkalny, mur., ok. 1925 r.
ul. M. Konopnickiej 6-8 – dom mieszkalny, mur., ok. 1925 r., przed 2006 .
ul. M. Konopnickiej 7-9 – dom mieszkalny, mur., ok. 1925 r.
ul. M. Konopnickiej 10-12 – dom mieszkalny, mur., ok. 1925 r.
ul. M. Konopnickiej 11 – dom mieszkalny, mur., ok. 1930 r.
ul. M. Konopnickiej 14-16 – dom mieszkalny, mur., ok. 1925 r.
ul. M. Konopnickiej 18 – dom mieszkalny, mur., ok. 1920 r.

32

Miasto i gmina Pieńsk
Studium środowiska kulturowego

ul. Tadeusza Kościuszki
ul. T. Kościuszki 6 – dom mieszkalny, mur., pocz. XX w.
ul. T. Kościuszki 8 – dom mieszkalny, mur., pocz. XX w.
ul. T. Kościuszki 9 – dom mieszkalny, mur., ok. 1910 r.
ul. T. Kościuszki 10 – dom mieszkalny, mur., k. XIX w.
ul. T. Kościuszki 11 – dom mieszkalny, mur., ok. 1910 r.
ul. T. Kościuszki 12 – dom mieszkalny, mur., k. XIX w.
ul. T. Kościuszki 33 – dom mieszkalny, mur., pocz. XX w.
Huta Szkła „Lucyna II”, zakład „Ewa”, ul. T. Kościuszki 16/18:
1. Budynek hali wannowej W-1E/6, 1887/1935 r.
2. Kompleks hali wannowej W-5, ok. 1910 r. (hala wanny, hala odpręŜarek, budynek warsztatów)
3. Magazyn wyrobów gotowych, ok. 1910 r.
Huta Szkła „ŁuŜyce”, ob. HEYE F.F.S. Fabryka Form Szklarskich spółka z o.o.,
ul. T. Kościuszki 39:
Budynek produkcyjny, obecnie mieszkalny, ok. 1915 r.
Ślusarnia, mur., 1905 r.
SpręŜarkarnia, mur., 4 ćw. XIX w.

ul. ŁuŜycka
ul. ŁuŜycka 3 – dom mieszkalny, mur., ok. 1910 r.
ul. ŁuŜycka 5 – dom mieszkalny, mur., 1842 r.
ul. ŁuŜycka 11 – budynek mieszkalny w zespole dawnej papierni, ob. zakłady „Yesta” —
Produkcja opakowań i tektury falistej”, mur., ok. 1880 r.

ul. Adama Mickiewicza
ul. A. Mickiewicza 4 – dom mieszkalny, mur., k. XIX w.

ul. Młyńska
ul. Młyńska 2, dom mieszkalny w zespole młyna Nieder Mühle, ok. poł. XIX w.

ul. Marcelego Nowotki
ul. M. Nowotki 4 – dom mieszkalny, mur., ok. 1930 r.

ul. Partyzantów
ul. Partyzantów 5 – dom mieszkalny, mur., ok. 1910 r.
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ul. Partyzantów 7 – dom mieszkalny, mur., ok. 1910 r.
ul. Partyzantów 16 – dom mieszkalny, mur., 4 ćw. XIX w.
ul. Partyzantów 20 – dom mieszkalny, mur., ok. 1920 r.
ul. Partyzantów 26 – dom mieszkalny, mur., ok. 1930 r.
ul. Partyzantów 28 – dom mieszkalny, mur., ok. 1930 r.
ul. Partyzantów 30 – dom mieszkalny, mur., ok. 1930 r.
ul. Partyzantów 26-30 – budynek gospodarczy, mur., ok. 1930 r.

ul. Polna
ul. Polna 4 – dom zarządcy folwarku, mur., ok. 1910 r.

ul. Przejazdowa
ul. Przejazdowa 1-3 – dom mieszkalny, mur., ok. 1925 r.
ul. Przejazdowa 2-4 – dom mieszkalny, mur., ok. 1925 r.
ul. Przejazdowa 10-12 – dom mieszkalny, mur., ok. 1925 r.
ul. Przejazdowa 17-19 – dom mieszkalny, mur., ok. 1925 r.
ul. Przejazdowa 18-20 – dom mieszkalny, mur., ok. 1925 r.

ul. Robotnicza
ul. Robotnicza 1-2 – dom mieszkalny, mur., ok. 1905 r.
ul. Robotnicza 3-4 – dom mieszkalny, mur., ok. 1905 r.
ul. Robotnicza 5-6 – dom mieszkalny, mur., ok. 1905 r.
ul. Robotnicza 7-8 – dom mieszkalny, mur., ok. 1905 r.

ul. Rzeczna
ul. Rzeczna 2, przepompownia wody, mur., ok. 1920 r.
ul. Rzeczna, trafostacja przy przepompowni wody, ok. 1920 r.

ul. Stanisława Staszica
ul. S. Staszica 10 – willa, mur., ok. 1910 r.
ul. S. Staszica 11 – willa, mur., ok. 1910 r.
ul. S. Staszica 13 – dom mieszkalny, mur., ok. 1910.

ul. Strumykowa
ul. Strumykowa 4 – dom mieszkalny, mur., ok. 1910 r.
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ul. Szkolna
ul. Szkolna 1 – Szkoła Podstawowa nr 1 im. śołnierzy Września, mur., k. XIX w. (jako szkoła ewangelicka), rozbud. ok. 1910, ok. 1930 (sala gimnastyczna).
ul. Szkolna 10 – dom mieszkalny, mur., ok. 1910 r.
ul. Szkolna 12 – dom mieszkalny, mur., ok. 1930 r.

ul. Karola Świerczewskiego
ul. K. Świerczewskiego 5– dom mieszkalny, mur., k. XIX w.
ul. K. Świerczewskiego 7 – dom mieszkalny, mur., k. XIX w.
ul. K. Świerczewskiego 10 – dom mieszkalny, mur., pocz. XX w.
ul. K. Świerczewskiego 11 – dom mieszkalny, mur., 3 ćw. XIX w.
ul. K. Świerczewskiego 13 – dom mieszkalny, mur., 3 ćw. XIX w.
ul. K. Świerczewskiego 14 – dom mieszkalny, obecnie poczta, mur., 4 ćw. XIX w.
ul. K. Świerczewskiego 17 – dom mieszkalny, mur., 3 ćw. XIX w.
ul. K. Świerczewskiego 20 – dom mieszkalny, mur., 3 ćw. XIX w.
ul. K. Świerczewskiego 22 – dom mieszkalny, mur., 4 ćw. XIX w.
ul. K. Świerczewskiego 23 – Dom Kultury, mur., ok. 1920 r.
ul. K. Świerczewskiego 24 – dom mieszkalny, mur., 3 ćw. XIX w.
ul. K. Świerczewskiego 24a – dom mieszkalny, mur., 4 ćw. XIX w.
ul. K. Świerczewskiego 27 – dom mieszkalny, mur., 4 ćw. XIX w.
ul. K. Świerczewskiego 35 – dom mieszkalny, mur., ok. 1910 r.
ul. K. Świerczewskiego 47 – dom mieszkalny, mur., ok. 1910 r.

ul. Ojca Michała Tomaszka
ul. Ojca Michała Tomaszka 3 – dom mieszkalny, mur., koniec XIX w.
ul. Ojca Michała Tomaszka 6 – dom mieszkalny, mur., 4 ćw. XIX w.
ul. Ojca Michała Tomaszka 8 – dom mieszkalny, mur., 4 ćw. XIX w.
ul. Ojca Michała Tomaszka 9 – dom mieszkalny, mur., koniec XIX w.
ul. Ojca Michała Tomaszka 12 – dom mieszkalny, mur., 4 ćw. XIX w.
ul. Ojca Michała Tomaszka 15 – dom mieszkalny, mur., 4 ćw. XIX w.
ul. Ojca Michała Tomaszka 19 – dom mieszkalny, mur., k. XIX w.
ul. Ojca Michała Tomaszka 21 – dom mieszkalny, mur., k. XIX w.

ul. Romualda Traugutta
ul. R. Traugutta 1 – dom mieszkalny, 4 ćw. XIX w.
ul. R. Traugutta 3 – dom mieszkalny, 4 ćw. XIX w.

ul. Wysoka
ul. Wysoka 7 – willa, mur., ok. 1920 r.
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ul. Zgorzelecka
ul. Zgorzelecka 5 – dom mieszkalny, 4 ćw. XIX w.
ul. Zgorzelecka 7 – dom mieszkalny, mur., ok. 1910 r.
ul. Zgorzelecka 23 – dom mieszkalny, mur., 4 ćw. XIX w.
ul. Zgorzelecka 31 – dom mieszkalny, ob. StraŜ Graniczna, l. 30. XX w.
ul. Zgorzelecka 39 – dom mieszkalny, mur., ok. 1910 r.
ul. Zgorzelecka 43 – szkoła ewangelicka i mieszkanie kantora, ob. dom mieszkalny, mur., ok.
poł. XIX w.
ul. Zgorzelecka 43 – budynek gospodarczy przy domu, mur., ok. poł. XIX w.
ul. Zgorzelecka 46 – dom mieszkalny, mur., 2 ćw. XIX w.
ul. Zgorzelecka 56 – budynek mieszkalno-gospodarczy, mur., ok. poł. XIX w.
ul. Zgorzelecka 59 – budynek mieszkalno-gospodarczy, mur.-szach., drew., ok. poł. XIX w.
ul. Zgorzelecka 69 – dom mieszkalny, mur., ok. 1915 r.
ul. Zgorzelecka 77 – dom mieszkalny, mur., 4 ćw. XIX w.
ul. Zgorzelecka 82 – dom mieszkalny, mur., ok. 1910 r.
ul. Zgorzelecka 87 – budynek mieszkalno-gospodarczy, mur., 2 ćw. XIX w.
ul. Zgorzelecka 87 – stodoła, szach., 1 poł. XIX w.
Trafostacja przy ul. Zgorzeleckiej 73

ul. śagańska
ul. śagańska – cmentarz ewangelicki, 1891–1983 r.

Stanowiska archeologiczne:
Obszar Nr Nr
AZP M. Ob.

Funkcja

Kultura

Chronologia

76-09 1 2

Relikty kościoła z cmentarzem

Średniowiecze-okres nowoŜytny

76-10 5 1

Cmentarzysko ŁuŜycka
ciałopalne
Zamek

Okres halsztacki

76-09 9 1

76-09 2 3
76-10 11 7
76-10 6 2

Grodzisko
Osada
Cmentarzysko ŁuŜycka
Ciałopalne
76-10 7 3 Nieokreślona Luboszycka
76-10 8 4 Nieokreślona
76-10 10 6 Nieokreślona
BL — brak lokalizacji na mapie

Późne średniowiecze

Wczesne średniowiecze
Późne średniowiecze
III okres epoki brązu-okres
halsztacki
Okres wpływów rzymskich
Średniowiecze

Rejestr zabytków

Uwagi

1907 z dn.
12.01.1967
(rejestr
architektury)

Stanowisko objęto
strefą konserwatorską
„W” – ścisłej ochrony
archeologicznej

Stanowisko objęto
strefą konserwatorską
„W” – ścisłej ochrony
archeologicznej

BL
BL
BL
BL
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BIELAWA DOLNA

Dawne nazwy miejscowości
Windischin Bele 1453 r., Wendischebiele 1491 r., zur Windischen Bele 1499 r., Wendisch
Biela, Bela Slavica, Nieder Bielau do 1945, Bielawa Dolna po 1945 r.
Historia wsi i dóbr
Osiedle w Bielawie istniało juŜ we wczesnym średniowieczu. Do XVI w. zamieszkiwała je
ludność słowiańska, stąd przez długi czas nazywane było Bielawą ŁuŜycką. Od 1. poł. XIII
w. do końca XV w. była częścią latyfundium Penzigów. W l. 1491-1492 zakupili ją mieszczanie zgorzeleccy, w których posiadaniu pozostawała ciągle, jedynie z przerwą na lata 15471555, kiedy to została skonfiskowana przez króla Ferdynanda Habsburga.
Początkowo była to osada bartników, rybaków i hutników. W 1431 r. odnotowano tu wytapiającego Ŝelazo mistrza kuźniczego Puschmanna, a w 1493 r. mistrza Mathesa Spechta.
Ten ostatni odkupił od magistratu zgorzeleckiego kuźnię w Starym Węglińcu, czym znacznie
przyczynił się do rozwoju wsi. W 1669 r. wieś wykupiła rada miejska Zgorzelca, a w 1682 r.
uruchomiono tu produkcję miedzi, którą po jakimś czasie zamknięto.
Bielawa Dolna dość szybko została siedzibą leśniczego (wiadomość o podleśniczym Bielawy dokumentuje zapis rady miejskiej Zgorzelca z 1396 roku). Od średniowiecza posiadała
takŜe własny kościół, początkowo filialny wobec parafii w Pieńsku. Pierwotnie był on kaplicą
pogrzebową, od 1682 r. stał się ewangelickim kościołem parafialnym, którego pierwszym
proboszczem był Johann Winkler. W 1744 r. świątynia doszczętnie spłonęła, a na jej miejscu
w latach 1774-1775 wzniesiono nową. Natomiast w 1803 r. wybudowano nową plebanię.
Wiadomo, Ŝe ok. poł. XIX w. dobra parafialne obejmowały 68 morg, w tym pola, łąki i
ogród.
Dokładniejsze wiadomości o rozwoju wsi pochodzą z XIX w. W 1830 r. w Bielawie Dolnej odnotowano folwark oraz 117 domów i 571 mieszkańców, wszyscy wyznania ewangelickiego. Ponadto we wsi był ewangelicki kościół parafialny, ewangelicka szkoła oraz młyn
wodny. W 1845 r. poza folwarkiem było juŜ tylko 110 domów, 719 mieszkańców (4 wyznania rzymskokatolickiego), ewangelicki kościół parafialny oraz ewangelicka szkoła, wspólna
ze Stojanowem. Ponadto 1 młyn wodny, 3 młyny mączne, 1 tartak, cegielnia, we wsi działało
20 rzemieślników i 9 handlarzy. Do Bielawy Dolnej naleŜały 3 kolonie: Feldhäuser, Schmeidig, Tannighäuser. W poł. XIX w. wieś określano jako rzemieślniczo-rolniczą. Zdecydowało
to o powstaniu we wsi zabudowy o charakterze vernakularnym i miejskim, co poświadczają
fotografie na kartach pocztowych z końca XIX i pocz. XX w.
Zgodnie z decyzją konsystorza z 17 maja 1833 r. ewangelickiej parafii w Bielawie podlegało 19 gospodarstw ze Stojanowa, mających świadczyć na jej rzecz 3/5 powinności przynaleŜnych chałupnikom samej Bielawy.
Tabelaryczne zestawienie dan ych stat yst yczn ych
rok

1695
1816
1830

liczba gospodarstw

114
113
117, 1 folwark

liczba ludności

460
540
571 (ewangelicy)
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1845
1861
1926
1941
1946

110, 1 folwark
177

719 (w tym 4 katolików)
935
1113
1237
88 (59 Niemców, 29 Polaków)

Układ przestrzenn y miejscowości
Pierwotny zwarty układ wielodroŜny związany był ze specyfiką ukształtowania terenu, na
którym zlokalizowana została osada.
W części południowej wsi zlokalizowany został wzniesiony na otoczonym murem cmentarzu kościół ewangelicki, któremu towarzyszyły zabudowania plebanii. Funkcjonalne centrum
wsi znajdowało się w okolicach młyna wodnego i folwarku.
Obecnie starsza część zabudowy w znacznym stopniu zanikła. Zabudowa folwarku została
niemal doszczętnie rozebrana. Z zagrody młyńskiej pozostał jedynie dom młynarza z reliktem
części starszej, pozbawionej urządzeń młyńskich. Nieliczne nowe domy powstają poza dawnym siedliskiem.
Do Bielawy Dolnej naleŜą dwie kolonie, zlokalizowane przy szosie z Pieńska do śagania o
zabudowie rozciągniętej wzdłuŜ drogi.
PołoŜony na północny-zachód od wsi, nad brzegiem Nysy ŁuŜyckiej, przysiółek Prędocice
(Toporów) przestał praktycznie juŜ istnieć. Pozostały jedynie nieliczne zabudowania, częściowo w ruinie.

Zagadnienia konserwatorskie

Strefy ochron y konserwatorskiej
Strefa ochrony konserwatorskiej „A” — układu przestrzennego
Strefę wyznaczona dla reliktów kościoła z cmentarzem.
Na obszarze tym nie powinno się wprowadzać jakiejkolwiek nowej zabudowy, a relikty kościoła utrwalić w formie trwałej ruiny.
Strefa ochrony konserwatorskiej „W” — ścisłej ochrony archeologicznej
Strefę wyznaczono dla stanowiska nr 12/11 na mapie (relikty kościoła z cmentarzem).
Przedsięwzięcia o charakterze rewaloryzacyjnym czy prace rekultywacyjne oraz porządkowe
podejmowane na obszarze stanowiska powinny uzyskać zgodę odpowiednich słuŜb konserwatorskich i być prowadzone pod ich nadzorem.
Strefa ochrony konserwatorskiej „OW” — obserwacji archeologicznej
Wyznaczono strefę ochrony konserwatorskiej „OW” — obserwacji archeologicznej dla uznanej za najstarszą części miejscowości o średniowiecznej metryce.
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Wszelkie inwestycje planowane na obszarze objętym strefą „OW” powinny zostać uzgodnione z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Delegatura w Jeleniej Górze

Wykaz obiektów objęt ych wojewódzką i gminną ewidencją zab ytków oraz
proponowan ych do objęcia gminną ewidencją zab ytków.
1. Cmentarz ewangelicki, załoŜony przy średniowiecznym kościele, powiększony w XVIII
w., zamknięty 7.05.1962; zachowany kamienny graniczny mur cmentarny i miejsce po
kościele (budynek wzniesiony w 1775 r. w miejscu spalonej świątyni średniowiecznej, rozebrany po 1945 r.) — stanowisko archeologiczne obszar 75-09 numer 11/12. [WEZ]
2. Szkoła, obecnie budynek mieszkalny nr 16, mur., ok. 1900 r.
3. Dom mieszkalny nr 20, mur., 3 ćw. XIX w.
4. Dom ludowy, ob. restauracja, nr 37, mur., 4 ćw. XIX w.
5. Dom mieszkalny nr 51a, mur., k. XIX w.
6. Dom mieszkalno-gospodarczy nr 52, mur., k. XIX w.
7. Dom mieszkalny nr 73, mur., 3 ćw. XIX w.
8. Młyn, obecnie dom mieszkalny nr 79, mur., 1800 r., częściowo ruina.
9. Szkoła b. numeru, pd. część wsi, mur., ok. 1920 r., po 1945 stanica WOP, ob. budynek
nieuŜytkowany.

Wykaz stanowisk archeologiczn ych
Obszar Nr Nr
AZP M. Ob.

Funkcja

75-10 1 1
75-10 3 2
75-09 9 7

Ślad osadnictwa
Ślad osadnictwa
Ślad osadnictwa
Ślad osadnictwa

75-09 10 8

Osada

Kultura

Chronologia

Mezolit
Mezolit?
Epoka kamienia
ŁuŜycka

Obozowisko?
Ślad osadnictwa
75-09 12 11 Relikty kościoła
z cmentarzem

Epoka brązu?
Późne średniowiecze XIV
wiek
Mezolit?
Pradzieje
Średniowiecze-okres nowoŜytny

75-09 2 1

Obozowisko?

Neolit?

75-09 4 2

Cmentarzysko
ciałopalne
Grób

75-09 11 9

75-09 5 3
75-09 6 4

ŁuŜycka

III okres epoki brązu

ŁuŜycka

III okres epoki brązu

75-09 7 5

Cmentarzysko ŁuŜycka
ciałopalne
Cmentarzysko ŁuŜycka
ciałopalne
Ślad osadnictwa

III-V okres epoki brązu

Neolit

75-09 8 6

Skarb

Średniowiecze XIII wiek

Rejestr
zabytków

Uwagi

Dawniej numer 2/2
Dawniej numer 7/7

Dawniej numer 8/8
Dawniej numer 9/9
Stanowisko objęto
strefą konserwatorską
„W” – ścisłej ochrony
archeologicznej
BL
Dawniej 1/1
BL
Dawniej 2/2
BL
Dawniej 3/3
BL
Dawniej 4/4

Halsztat
BL
Dawniej 5/5
BL
Dawniej 6/6

BL — brak lokalizacji na mapie
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Prędocice (Toporów) — przysiółek Bielawy Dolnej
Obszar Nr Nr
AZP M. Ob.

Funkcja

Kultura

74-09 16 4
74-09 18 6

Obozowisko
Ślad osadnictwa
75-09 19 10 Osada
74-09 13 1

Cmentarzysko ŁuŜycka

74-09 14 2

Osada?

74-09 15 3

Osada

ŁuŜycka

Chronologia

Rejestr zabytków

Uwagi

Mezolit
Epoka kamienia

Dawniej 4/4
Dawniej 6/6

Późne średniowiecze XIV
wiek
Epoka brązu-okres halsztacki
Epoka brązu-okres halsztacki
Średniowiecze

Dawniej 7/10
BL
Dawniej 1/1
BL
Dawniej 2/2
BL
Dawniej 3/3

BL — brak lokalizacji na mapie
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BIELAWA GÓRNA

Dawne nazwy miejscowości
Dy Dewschbele 1395 r., die Deutsche Bele, zur Deutschen Bele, Hebernbiele 1409 r., Ober
Biele 1740 r., Ober-Biehla 1753 r., Ober Bielau 1829 r., po 1945 r. Bielawa Górna.
Historia wsi i dóbr
Ślady osady pochodzą sprzed czasu, kiedy ziemie te zasiedlali SerbołuŜyczanie. W średniowieczu dla odróŜnienia od Bielawy Dolnej (ŁuŜyckiej) nazywano ją Bielawą niemiecką (Deutsche Bele). W poł. XVII w. przyjęła się nazwa Bielawa Górna (Hebernbiele).
Około połowy XIV wieku właścicielem wsi było miasto Zgorzelec. W 1395 r. sprzedało ją
wraz z majątkiem w dy Dewschbele zgorzeleckiemu mieszczaninowi Franczko von der Bele,
który w 1316 r. testamentem przekazał ją swojemu bratu Bartholomäusowi. Następnie wieś,
zwana juŜ deutsche Bele, z powodu braku spadkobierców przypadła królowi Wacławowi IV.
Król przekazał ją Wacławowi von Dohna i Henrykowi von Lazan, od których dobra te w
1409 r. odkupili bracia Colmann za Zgorzelca. Oni to z kolei odstąpili wieś kościołowi św.
Piotra ze Zgorzelca, który zachował ją na kolejne stulecia.
W Bielawie Górnej istnienie kościoła podległego dekanatowi w Zgorzelcu wzmiankowano
juŜ w 1346 r. (Juristiktionsrolle des Bistums Meißsen). Kolejna informacja o świątyni pochodzi z 1530 r., obecną wzniesiono jednak dopiero w XVIII w., prawdopodobnie na murach
wcześniejszej. Wiadomo równieŜ, Ŝe obecny, murowany kościół z wieŜą, na której znajdował
się zegar, został poświęcony w 1745 r. Cmentarz przykościelny otoczono w XVIII w. murem,
który przedłuŜono w kierunku wschodnim, podczas powiększania cmentarza w XIX w. Nowa
plebania została wybudowana w 1846 r.
Knie podaje w 1830 r., Ŝe w Bielawie Górnej było 87 domów, 445 mieszkańców (z tego 4
katolików), ewangelicki kościół parafialny, ewangelicka szkoła, 4 młyny wodne, 2 cegielnie i
1 bielarnia. Około 1845 r. domów było 89, mieszkańców 518 (w tym 10 katolików), 4 młyny
wodne, jeden młyn olejowy, tartak i jedna cegielnia, a we wsi działało 26 rzemieślników i 10
handlarzy. Knie podaje równieŜ, Ŝe parafia obejmowała 6 gospodarstw ze Strzelna oraz posiadała uposaŜenie (Widmut), w którego skład wchodziły niewielkie obszary lasu.
W odległości około 1/8 mili od Bielawy znajdowała się kolonia 5 domów tzw. Feldhäuser.
Tabelaryczne zestawienie dan ych stat yst yczn ych
rok

1830
1845
1861
1926
1941

liczba gospodarstw

87
89

liczba ludności

445 (w tym 4 katolików)
518 (w tym 10 katolików)
471
367
286
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Układ przestrzenn y miejscowości
Ulicówka łanów leśnych rozciągnięta wzdłuŜ Bielanki, w części północno-zachodniej zabudowa zlokalizowana po obu jej brzegach.
W części środkowej wsi zlokalizowany kościół p.w. MB. RóŜańcowej połoŜony na otoczonym murem cmentarzu przykościelnym. Do 1945 r. na cmentarzu tym znajdowały się aŜurowe, kute krzyŜe nagrobne. Obecnie dawne nagrobki, pochodzące z XIX i XX w., zostały
przeniesione pod wschodni odcinek muru cmentarnego. Wyjątkiem jest piaskowcowa płyta
nagrobna z inskrypcją upamiętniającą zmarłego w 1810 r. Carla Friedricha von Rotier, którą
ustawiono pod murem na pd.-zach. od naroŜnika wieŜy. Pierwotnie z kościołem związane
były zabudowania plebanii ewangelickiej (nową plebanię wzniesiono w 1846 r., był to dwukondygnacyjny budynek na rzucie litery L) oraz szkoły wyznaniowej (obecnie dom nr 28).
Obecnie jedynym widocznym śladem po zabudowaniach plebanii ewangelickiej pozostał buk
purpurowy.
Nowy cmentarz załoŜony został po 1950 r. na stoku wzgórza połoŜonego w znacznej odległości na wschód od kościoła.
W zabudowie wsi przewaŜają zagrody w czworobok, nie tworzące zwartych skupisk. To
charakterystyczne rozproszenie zabudowy obecnie się pogłębiło w wyniku wyludnienia wsi,
zwłaszcza w jej południowo-wschodniej części.
Wśród chałup i budynków gospodarczych zachowały się stosunkowo liczne przykłady budynków o mieszanej konstrukcji murowano-szachulcowej, charakterystycznej dla tej części
ŁuŜyc. Nad wzniesionym z kamienia łamanego lub rzadziej cegły parterem umieszczano piętro z dekoracyjnie kształtowanego drewnianego szkieletu z wypełnienie z gliny narzuconej na
drewniane szczapy, pokrywane bielonym tynkiem wapiennym. Domy te pochodzą z 2. poł.
XVIII w. i pocz. XIX w. Niekiedy szachulcowe piętro zostało wtórnie pokryte tynkiem.
Otwory wejściowe a często i otwory okienne murowanego parteru mają zazwyczaj kamienne,
piaskowcowe obramienia.
Pozostała zabudowa w większości reprezentuje najprostsze formy: dwukondygnacyjne
domy mieszkalne na rzucie prostokąta nakryte dachem dwuspadowym o pokryciu z dachówki
ceramicznej. Podobnie kształtowane są zabudowania gospodarcze.
Nowym elementem krajobrazu jest biegnąca wzdłuŜ północno-zachodniej granicy wsi autostrada. Jest to wyraźna cezura przestrzenna rozdzielająca układ osiedleńczy stworzony
wzdłuŜ Bielanki przez Bielawę Górną, Strzelno, DłuŜynę Górną i DłuŜynę Dolną.

Zagadnienia konserwatorskie

Strefy ochron y konserwatorskiej
Strefa ochrony konserwatorskiej „A”
Wyznaczono strefę ochrony konserwatorskiej „A” dla kościoła filialnego wraz z najbliŜszym
otoczeniem, do którego zaliczono miejsce po zabudowaniach plebanii ewangelickiej i zabudowania dawnej szkoły ewangelickiej.
1.

Działania konserwatorskie zmierzają do zachowania, uczytelnienia historycznego układu przestrzennego i do konserwacji jego głównych elementów — tworzących go obiektów oraz rozplanowania, przebiegu głównych ciągów komunikacyjnych i układów zieleni zabytkowej (buk purpurowy na terenie zagrody plebańskiej).
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2.
3.
4.
5.

6.

7.

Ochronie podlegają historyczne podziały własnościowe i sposób uŜytkowania gruntów.
Ochronie podlega historyczny układ przestrzenny kościoła z cmentarzem przykościelnym i dawną szkołą ewangelicką.
NaleŜy dąŜyć do gruntownej przebudowy budynku sklepu nadając mu cechy regionalne
lub alternatywnie zastępując innym budynkiem o formach architektury regionalnej.
Nowo wznoszone domy i budynki gospodarcze winny nawiązywać gabarytem i sposobem kształtowania bryły do miejscowej tradycji architektonicznej. Zaleca się stosowanie co najwyŜej dwóch kondygnacji, z wymogiem stosowania dachów dwuspadowych
lub naczółkowych o symetrycznych połaciach, z pokryciem ceramicznym. Dopuszczalne jest uŜycie lukarn powiekowych lub szczelinowych. Forma architektoniczna nowych
obiektów winna współgrać z formą budynków zabytkowych. Nie jest wskazane wprowadzanie ścisłej linii zabudowy oraz zabudowy zwartej.
Wszelka działalność inwestycyjna i budowlana (w tym budowa nowych obiektów kubaturowych, dróg dojazdowych itp.), czy teŜ dokonywanie podziałów nieruchomości znajdujących się w obszarze strefy wyznaczonej dla obszaru objętego wpisem do rejestru
zabytków wymagają uzgodnienia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatury w Jeleniej Górze.
Strefa „A” jest równoznaczna ze strefą ścisłej ochrony archeologicznej; na wszelkie
prace ziemne w jej obszarze wymagane jest uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego
na prace archeologiczne i wykopaliskowe.

Strefa ochrony konserwatorskiej „OW” – obserwacji archeologicznej
Wyznaczono strefę ochrony konserwatorskiej „OW” — obserwacji archeologicznej dla najstarszej części miejscowości o średniowiecznej metryce.
Wszelkie inwestycje planowane na obszarze objętym strefą „OW” powinny zostać uzgodnione z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze
Strefa „K” — ochrony kształtowanego krajobrazu kulturowego
1.
2.
3.

4.

5.

Ochronie podlega zachowany układ dróg oraz historyczna parcelacja terenu.
Nie naleŜy dzielić istniejących działek siedliskowych i wprowadzać nowych budynków
mieszkalnych w ich głębi, tworząc dodatkową linię zabudowy.
Ewentualne przebudowy i rozbudowy budynków mieszkalnych znajdujących się w
gminnej ewidencji zabytków lub proponowanych do objęcia gminną ewidencją zabytków nie powinny powodować całkowitej zmiany ich formy architektonicznej.
Ogranicza się wysokość nowych przybudówek do istniejących domów do dwu kondygnacji z uŜytkowym poddaszem. Zaleca się stosowanie dachów dwuspadowych lub naczółkowych, z pokryciem ceramicznym. Układ kalenic winien nawiązywać do układu
historycznego.
Nowo wznoszone domy i budynki gospodarcze winny nawiązywać gabarytem i sposobem kształtowania bryły do miejscowej tradycji architektonicznej. Zaleca się stosowanie co najwyŜej dwóch kondygnacji, z wymogiem stosowania dachów dwu- i czterospadowych lub naczółkowych o symetrycznych połaciach. Zalecane pokrycie ceramiczne
lub kolorystycznie zbliŜone do ceramicznego. Forma architektoniczna nowych obiektów
winna współgrać z formą budynków zabytkowych, z wskazaniem na regionalne elementy — konstrukcja lub dekoracja fachwerkowa piętra lub szczytów.
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6.

Nie wskazane jest wprowadzanie ścisłej linii zabudowy oraz zabudowy zwartej. Działki
budowlane winny odpowiadać wielkości pierwotnym — preferowana szerokość działki
wzdłuŜ głównej drogi wiejskiej to 50 m.

Wykaz obiektów objęt ych wojewódzką i gminną ewidencją zab ytków oraz
proponowan ych do objęcia gminną ewidencją zab ytków.
1. Zespół kościoła:
a) Kościół filialny p.w. Matki Boskiej RóŜańcowej, mur., wzm. 1346 i 1530, ob. wzn.
jako ewangelicki w XVIII w. (poświęcony 1745), remont. pocz. XIX w., 1976 (parafia rzym.-kat. Godzieszów z siedzibą w Wykrotach). [WEZ]
b) Mur cmentarza przykościelnego, mur., kam.-ceglany, średniowiecze, XVIII, XIX w.
[WEZ]
c) Cmentarz przykościelny średniowiecze, XVIII, powiększony w kierunku wschodnim w XIX w. [WEZ]
2. Zagroda nr 3
a) Dom mieszkalno-gospodarczy nr 3, mur., 4 ćw. XIX w. [WEZ]
b) Stodoła nr 3, mur., 1860 r.
3. Dom mieszkalno-gospodarczy nr 4, mur.-szach., 4 ćw. XIX w.
4. Zagroda nr 6
a) Dom mieszkalny nr 6, mur.-szach., pocz. XIX w. [WEZ]
b) Budynek gospodarczy w zagrodzie nr 6, mur., k. XIX w.
c) Stodoła I z bramą przejazdową w zagrodzie nr 6, mur., k. XIX w.
d) Stodoła II w zagrodzie nr 6, mur., k. XIX w.
5. Zagroda nr 7
a) Dom mieszkalno-gospodarczy I w zagrodzie nr 7, mur.-szach., 1 poł. XIX w.
b) Dom mieszkalno-gospodarczy II w zagrodzie nr 7, mur., 1889 r.
c) Stodoła I w zagrodzie nr 7, mur., 1860 r.
d) Stodoła II w zagrodzie nr 7, mur., 1880 r.
6. Zagroda nr 9
a) Dom mieszkalno-gospodarczy nr 9, mur., 4 ćw. XIX w.
b) Budynek gospodarczy w zagrodzie nr 9, mur., 4 ćw. XIX w.
c) Stodoła w zagrodzie nr 9, mur., 4 ćw. XIX w.
7. Zagroda nr 10
a) Dom mieszkalny nr 10, mur.-szach., k. XIX w.
b) Budynek mieszkalno-gospodarczy w zagrodzie nr 10, mur., poł. XIX w.
8. Zagroda nr 12
a) Dom mieszkalny nr 12, mur., 1880 r.
b) Budynek gospodarczy w zagrodzie nr 12, mur.-szach., k. XIX w.
c) Stodoła w zagrodzie nr 12, mur., pocz. XX w.
9. Dom mieszkalny nr 14, mur., ok. 1900 r.
10. Dom mieszkalno-gospodarczy nr 17, mur., poł. XIX w.
11. Stodoła vis a vis nr 18, mur., ok. 1900 r.
12. Obora w zagrodzie nr 20, mur., k. XIX w.
13. Stodoła I w zagrodzie nr 20, mur.-szach., k. XIX w.
14. Zagroda nr 23
a) Dom mieszkalno-gospodarczy nr 23, mur., ok. 1900 r.
b) Stodoła w zagrodzie nr 23, mur., 1884 r.
15. Zagroda nr 25
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a)
b)

Dom mieszkalny nr 25, mur.-szach., 1 poł. XIX w. [WEZ]
Budynek mieszkalno-gospodarczy w zagrodzie nr 25, mur.-szach., 1 poł. XIX w.
[WEZ]
16. Zagroda nr 26
a) Budynek mieszkalny I w zagrodzie nr 26, mur., XIX/XX w.
b) Budynek mieszkalny II w zagrodzie nr 26, mur., XIX/XX w.
c) Stodoła w zagrodzie nr 26, mur., XIX/XX w.
17. Szkoła, następnie Biblioteka, Klub Rolnika nr 28, mur., 1 poł. XIX w.
18. Dom mieszkalno-gospodarczy nr 33, mur., ok. 1880 r.
19. Dom mieszkalno-gospodarczy nr 35a, mur.-szach, 1 poł. XIX w.
20. Dom mieszkalno-gospodarczy nr 36, mur.-szach., 1 poł. XIX w., rozbud. pocz. XX w.
21. Dom mieszkalno-gospodarczy nr 39, mur.-szach., 1795 r. [WEZ]
22. Zagroda nr 45
a) Dom mieszkalno-gospodarczy (Winkel Mühle) nr 45, mur., 1841 r. [WEZ]
b) Budynek gospodarczy w zagrodzie nr 45, mur., poł. XIX w. [WEZ]
c) Stodoła w zagrodzie nr 45, szach., poł. XIX w. [WEZ]
23. Dom mieszkalno-gospodarczy (Feld Mühle) nr 46, mur., 3 ćw. XIX w.
24. Dom mieszkalno-gospodarczy nr 47, mur.-szach., 3 ćw. XIX w., k. XX w.

Uwaga:
Nie jest wyjaśniona kwestia następującego wpisu do rejestru zabytków:
Bielawa Górna, dom nr 49 wzniesiony w 1715 r. Wpisany do rejestru zbytków pod nr 1890
decyzją z dn. 12.01.1967 (05.01.1967?) r.
Obecny dom nr 49 to opuszczony murowany budynek mieszkalny wzniesiony na pocz. XX
w., zlokalizowany w sporej odległości na północ od siedliska wsi. W decyzji o wpisie do rejestru zabytków brak określonego właściciela domu, brak równieŜ karty ewidencyjnej w zbiorach WKZ i KOBiDZ. Wszystko to uniemoŜliwia lokalizację budynku. Kwestię tę winien
rozstrzygnąć w trybie decyzji administracyjnej Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wykaz stanowisk archeologiczn ych
Obszar Nr Nr
AZP M. Ob.

Funkcja

77-11 1 36 Cmentarzysko
ciałopalne
77-11 2 37 Osada
77-11 3 38 Osada
77-11
77-11
77-11
77-11
77-11
77-11

4
5
6
7
8
9

39
40
41
42
43
44

Kultura

ŁuŜycka

Osada
Ślad osadnictwa
Osada
Osada
Ślad osadnictwa
Osada

77-11 10 45 Ślad osadnictwa
osada
77-11 11 46 Ślad osadnictwa
77-11 12 47 Ślad osadnictwa
Osada
BL — brak lokalizacji na mapie

Chronologia

Rejestr
zabytków

Uwagi

Epoka brązu

BL

Wczesne średniowiecze
Późne średniowiecze XIII –
XV wiek
Późne średniowiecze
Epoka kamienia
Późne średniowiecze
Późne średniowiecze
Pradzieje
Późne średniowiecze –
okres nowoŜytny
Epoka kamienia
Późne średniowiecze
Epoka kamienia
Epoka kamienia
Późne średniowiecze

BL
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DŁUśYNA DOLNA

Dawne nazwy miejscowości
Langenowe 1276 r., Langenaw 1332 r., Langnow 1347 r., Langenowe 1382 r., Langnaw 1413
r., i 1491 r., Langenaw 1584 r., Langenau 1753 r. oraz 1817 r., po 1945 r. Długojów, Długojewo, Dłuzyce.
Historia wsi i dóbr
Dobra alodialne. Pierwotnie DłuŜyna Dolna i Górna stanowiły jedną miejscowość będącą
własnością Penzigów z Pieńska. W 1382 r. trzej bracia z tego rodu: Nickel, Leuther i Czasław
przekazali 8 gospodarstw z DłuŜyny Dolnej swojemu wierzycielowi, Johanowi Punzel, który
to jeszcze w tym samym roku podarował je kościołowi Świętego KrzyŜa w Pieńsku. Tę część
DłuŜyny w 1491 r od Hansa Starszego von Penzig wykupiła rada miejska Zgorzelca wraz z
„państwem pieńskim”. Pod koniec XV w. Penzigowie pozbyli się kolejnej części „Dolnej
Wsi”. Pierwszym jej właścicielem był Hieronim Proffen ze Zgorzelca, w 1452 r. kupił ją Kaspar von Nostitz. Ród Nostitzów posiadał wieś do 1510 r., kiedy to DłuŜynę Dolną wykupił
Hans Frenzel, a od jego spadkobierców w 1583 r. rada miejska Zgorzelca. Część DłuŜyny
Dolnej była takŜe własnością zięcia Mikołaja Penziga, Christopha von Talkenberg, ale w
1494 r. i on odstąpił ją zgorzeleckiej radzie miejskiej. Na czas przynaleŜności do magistratu
zgorzeleckiego datuje się rozkwit miejscowości i wzrost zaludnienia.
W 1830 r. we wsi odnotowano: 133 domy i 1 folwark, 873 mieszkańców (w tym 2 katolików), ewangelicki kościół parafialny, 3 szkoły ewangelickie (wspólne dla DłuŜyny Dolnej i
Górnej), 2 młyny wodne, cegielnia, 2 bielarnie.
W 1845 r. domów było 139, 1 folwark, 1030 mieszkańców (w tym jeden katolik), szkoła
ewangelicka z 1 nauczycielem i dwoma nauczycielami pomocniczymi (szkole podlegało równieŜ 6 gospodarstw ze Strzelna), 2 młyny wodne, 1 młyn olejowy, browar, 2 cegielnie, 4 gospody, 14 rzemieślników, 8 handlarzy. Knie podaje takŜe, Ŝe do parafii ewangelickiej naleŜało uposaŜenie (Widmut).
Kościół parafialny w DłuŜynie Dolnej wzmiankowany był po raz pierwszy w 1346 r. Przypuszcza się, Ŝe kolejny pochodził z XIV wieku i dwukrotnie był wydłuŜany (pierwszy raz w
1552 r.) i powiększany. Nowy, neogotycki kościół, wzniesiony z piaskowca, poświęcono
16.11.1858. Była to bazylika emporowa z drewnianym stropem. Kościół ten został uszkodzony podczas działań wojennych w 1945 r. Uznaną za nie nadającą się do odbudowy świątynię
rozebrano ok. 1965 r., pozostawiając jedynie otaczający cmentarz średniowieczny, kamienny
mur graniczny z budynkiem bramnym. W tym samym czasie rozebrano przylegający do muru
od północnego-wschodu budynek pochodzącej z 1818 r. plebanii ewangelickiej. Z terenu
cmentarza zniknęły kute, Ŝelazne krzyŜe nagrobne. Pozostały jedynie pochodzące z XVII i
XVIII w. kamienne nagrobki wmurowane w mur cmentarza.
Staraniem parafii rzymsko-katolickiej zrujnowany budynek bramny muru cmentarza przykościelnego został w latach 2004-2005 podniesiony z ruiny. Naprawiono mur cmentarny,
uporządkowano teren cmentarza oraz umieszczono rodzaj pomnika upamiętniającego dzieje
miejsca. W roku 2008 odsłonięto zarys fundamentów neogotyckiego kościoła, niestety bez
nadzoru archeologicznego (czytelny jest układ prostokątnego korpusu nawowego z półkolistą
apsydą od północy i czworoboczną wieŜą od południa, mury wzniesiono z jasnego piaskowca
— w partii fundamentowej kamień łamany i regularne ciosy na naroŜach — wydobyto liczne
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detale kamieniarskie, w tym obrobione bloki wieńczące przypory z czytelnym gzymsem i
kapinosami). Wcześniej, zapewne w latach 90. XX w., na terenie dawnej zagrody plebańskiej
urządzono teren rekreacyjny i wybudowano okazały ołtarz polowy.
Cmentarz wokół kościoła ewangelickiego z czasem stał się zbyt mały na potrzeby licznej
wspólnoty — parafia obejmowała DłuŜynę Dolną i Górną. Nowy cmentarz załoŜono około
poł. XIX w. na południe od starego, od którego oddzielony był wiejską drogą. Teren cmentarza, o zarysie prostokąta, został otoczony kamienno-ceglanym murem, który ozdobiono od
strony wewnętrznej okazałymi nagrobkami.
Nowy, parafialny kościół rzymsko-katolicki p.w. Chrystusa Króla został wybudowany na
nowym miejscu, w sąsiedztwie nowej szkoły podstawowej, w latach 1972-1973.
Tabelaryczne zestawienie dan ych stat yst yczn ych
rok

1695
1830
1845
1861
1926
1941
1997

liczba gospodarstw

133 i 1 folwark
149 i 1 folwark

liczba ludności

509
873 (w tym 2 katolików)
1030 (w tym 1 katolik)
1828 (łącznie z DłuŜyną Górną)
1413
1351
938

Układ przestrzenn y miejscowości
DłuŜyna reprezentuje interesujący układ przestrzenny, który genetycznie wywodzi się z
ulicówki łanów leśnych, gdzie zagrody są znacznie oddalone od siebie. W wyniku adaptacji
do lokalnych warunków topograficznych wykształcił się system trzech równoległych dróg
wiejskich, połączonych poprzecznicami. Środowa z dróg biegnie wzdłuŜ Bielawki, która do
czasu regulacji swego meandrującego nurtu, rozdzielającego się na wysokości kościoła na
dwie odnogi, z licznymi zakolami i zastoinami, tworzyła podmokłe szerokie pasy oddzielające poszczególne ulice. Południowy nurt rzeki był wykorzystany do napędu młyna.
Najstarsza część wsi zlokalizowana była przy nieistniejącym obecnie kościele parafialnym,
z którego zachowały się odkryte w 2008 r. na cmentarzu przykościelnym fundamenty. Oprócz
plebani z gospodarstwem znajdował się tam folwark, który być moŜe był częścią kościelnego
widmutu. Kolejny folwark zwany Albrechtshof został zlokalizowany po północnej stronie
Bielawki, jest to obecny zespół dworsko-folwarczny nr 80.
Na północno-zachodnim krańcu wsi znalazł się, utworzony najpóźniej, folwark zwany
Niedergut, obecny zespół dworsko-folwarczny nr 137. Jedynym wartościowym obiektem na
jego terenie jest dom zarządcy.
Po ewangelickim kościele parafialnym pozostał cmentarz przykościelny otoczony kamiennym murem zakreślającym owal z budynkiem bramnym od północy. Nowy dawny cmentarz
ewangelicki, połoŜony na południowy-zachód od cmentarza przykościelnego, otoczony murem granicznym, stanowi obecnie część cmentarza grzebalnego.
Zabudowa wsi reprezentuje w większości rozproszone zagrody kmiece i zagrodnicze. Kilka domów wzniesiono w tradycyjne dla tych terenów mieszanej konstrukcji — murowany
parter i szachulcowe piętro. PrzewaŜają dachy dwuspadowe. Od budownictwa wiejskiego
odróŜniają się powstałe w 2. poł. XIX i na pocz. XX stulecia domy o charakterze podmiejskim, z bogatą, wyrobioną w tynku dekoracją elewacji, świadczące o wzroście zamoŜności
mieszkańców wsi i zmianie gustów.
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Zagadnienia konserwatorskie

Strefy ochron y konserwatorskiej
Strefa ochrony konserwatorskiej „A”
Wyznaczono dwie rozłączne strefy ochrony konserwatorskiej „A”: dla dawnego kościoła
wraz z najbliŜszym otoczeniem, do którego zaliczono dawny cmentarz przykościelny i starszą
część cmentarza grzebalnego oraz dla zespołu dworsko-folwarcznego Albrechtshof, obecnie
zabudowania nr 80.
1. Działania konserwatorskie w tej strefie zmierzają do zachowania, uczytelnienia historycznego układu przestrzennego i do konserwacji jego głównych elementów — tworzących go
obiektów oraz rozplanowania, przebiegu głównych ciągów komunikacyjnych i układów
zieleni zabytkowej (nasadzenia przy drodze do Pieńska).
2. Ochronie podlegają historyczne podziały własnościowe i sposób uŜytkowania gruntów.
3. Ochronie podlega historyczny układ przestrzenny miejsca po kościele ewangelickim z
cmentarzem przykościelnym i sąsiadujących zabudowań.
4. Nowo wznoszone domy i budynki gospodarcze winny nawiązywać gabarytem i sposobem
kształtowania bryły do miejscowej tradycji architektonicznej. Zaleca się stosowanie co
najwyŜej dwóch kondygnacji, z wymogiem stosowania dachów dwuspadowych lub naczółkowych o symetrycznych połaciach, z pokryciem ceramicznym. Forma architektoniczna nowych obiektów winna współgrać z formą budynków zabytkowych. Nie jest
wskazane wprowadzanie ścisłej linii zabudowy oraz zabudowy zwartej.
5. Wszelka działalność inwestycyjna i budowlana (w tym budowa nowych obiektów kubaturowych, dróg dojazdowych itp.), czy teŜ dokonywanie podziałów nieruchomości znajdujących się w obszarze strefy wyznaczonej dla obszaru dawnego cmentarza przykościelnego, proponowanego do objęcia wpisem do rejestru zabytków, wymagają uzgodnienia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatury w Jeleniej Górze.
Strefa ochrony konserwatorskiej „W” — ścisłej ochrony archeologicznej.
Strefę wyznaczono dla stanowiska nr na mapie 9/31 (relikty kościoła z cmentarzem).
Przedsięwzięcia o charakterze rewaloryzacyjnym czy prace rekultywacyjne lub porządkowe
podejmowane na obszarze stanowiska powinny uzyskać zgodę Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków Delegatury w Jeleniej Górze i być prowadzone pod jej nadzorem.
Strefa ochrony konserwatorskiej „OW” — obserwacji archeologicznej.
Wyznaczono strefę ochrony konserwatorskiej „OW” — obserwacji archeologicznej dla uznanej za najstarszą części miejscowości o średniowiecznej metryce.
Wszelkie inwestycje planowane na obszarze objętym strefą „OW” powinny zostać uzgodnione z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze.
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Strefa „K” — ochrony kształtowanego krajobrazu kulturowego
1. Ochronie podlega zachowany układ dróg oraz historyczna parcelacja terenu.
2. Nie naleŜy dzielić istniejących działek siedliskowych i wprowadzać nowych budynków
mieszkalnych w ich głębi, tworząc dodatkową linię zabudowy.
3. Ewentualne przebudowy i rozbudowy budynków mieszkalnych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków lub proponowanych do objęcia gminną ewidencją zabytków nie
powinny powodować całkowitej zmiany ich formy architektonicznej.
4. Ogranicza się wysokość nowych przybudówek do istniejących domów do dwu kondygnacji z uŜytkowym poddaszem. Zaleca się stosowanie dachów dwuspadowych lub naczółkowych, z pokryciem ceramicznym. Układ kalenic winien nawiązywać do układu historycznego.
5. Nowo wznoszone domy i budynki gospodarcze winny nawiązywać gabarytem i sposobem
kształtowania bryły do miejscowej tradycji architektonicznej. Zaleca się stosowanie co
najwyŜej dwóch kondygnacji, z wymogiem stosowania dachów dwu- i czterospadowych
lub naczółkowych o symetrycznych połaciach. Zalecane pokrycie ceramiczne lub kolorystycznie zbliŜone do ceramicznego. Forma architektoniczna nowych obiektów winna
współgrać z formą budynków zabytkowych, z wskazaniem na regionalne elementy —
konstrukcja lub dekoracja fachwerkowa piętra lub szczytów.
6. Nie wskazane jest wprowadzanie ścisłej linii zabudowy oraz zabudowy zwartej. Działki
budowlane winny odpowiadać wielkości pierwotnym — preferowana szerokość działki
wzdłuŜ głównych dróg wiejskich to 50 m. Zalecana zabudowa w czworobok.

Wykaz obiektów objęt ych wojewódzką i gminną ewidencją zab ytków oraz
proponowan ych do objęcia gminną ewidencją zab ytków.
1. Zespół kościoła ewangelickiego (rozebranego):
a) Cmentarz przykościelny, zał. XIV w., zamknięty 1962, odsłonięcie fundamentów
neogotyckiego kościoła 2008 r. — stanowisko archeologiczne obszar 77-10 nr stanowiska 9/31.
b) Mur cmentarza przykościelnego z budynkiem bramnym i reliktem ściany obwodowej plebanii gdzie wmurowane kamienne epitafia inskrypcyjne i rzeźbiarskie XVIXVIII w., mur., kam., XIV, XVIII, XIX w., remont i naprawa 2003 r.
2. Mur nowego cmentarza ewangelickiego, obecnie północna część cmentarza katolickiego,
mur., 4 ćw. XIX w., zachowane nagrobki ścienne. [WEZ]
3. Zespół dworsko-folwarczny nr 64:
a) Dom mieszkalny pracowników folwarku, nr 64, mur., poł. XIX w., pocz. XX w.
[WEZ]
b) Obora, mur. XIX/XX w.
c) Stodoła, mur., poł. XIX w., częściowo ruina.
4. Zespół dworsko-folwarczny nr 80 Albrechtshof:
a) Dom właściciela folwarku, nr 80d, mur., 1 ćw. XIX w., 3 ćw. XIX w., ok. 1930.
[WEZ]
b) Oficyna mieszkalna, nr 80c, mur., 4 ćw. XIX w., pocz. XX w. [WEZ]
c) Komin — relikt gorzelni, mur., k. XIX w. [WEZ]
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d)
e)
f)

Obora, wozownia, mieszkanie pracowników i budynek gospodarczy, mur., 4 ćw.
XIX w. [WEZ]
Stodoła, mur., 4 ćw. XIX w. [WEZ]
Spichlerz, mur, 4 ćw. XIX w. [WEZ]

5. Zespół dworsko-folwarczny nr 137 Niedergut:
a) Dom zarządcy dóbr, mur., 3 ćw. XIX w., XX w. [WEZ]
Zabudowa wsi:
Dom mieszkalno-gospodarczy nr 1, mur., 4 ćw. XIX w.
Dom mieszkalny nr 3, mur., kam.-ceg., ok. 3 ćw. XIX w.
Dom mieszkalny nr 7, mur., ok. poł. XIX w.
Zagroda nr 10
a) Dom mieszkalno-gospodarczy nr 10, mur.-szach., k. XIX w., remont 2008.
b) Budynek gospodarczy przy domu nr 10, szach., k. XIX w., remont 2008.
10. Dom mieszkalny nr 11, mur., 4 ćw. XIX w.
11. Dom mieszkalny nr 14, mur., 1885 r.
12. Dom mieszkalny nr 16, mur., poł. XIX w., remont 2004. [WEZ]
13. Dom mieszkalno-gospodarczy nr 17, mur., 4 ćw. XIX w.
14. Dom mieszkalno-gospodarczy nr 18, mur., 3 ćw. XIX w., część gospodarcza rozebrana
ok. 2000 r.
15. Zagroda nr 19
a) Dom mieszkalno-gospodarczy nr 19, mur.-szach., poł. XIX w., k. XIX w.
b) Stodoła przy domu nr 19, mur., k. XIX w.
16. Zagroda nr 20
a) Dom mieszkalno-gospodarczy nr 20, mur., mur.-szach., kam., 1 poł. XIX w., otynkowany k. XX w. [WEZ]
b) Stodoła przy domu nr 20, mur., k. XIX w.
17. Dom mieszkalno-gospodarczy nr 22, mur., k. XIX w.
18. Dom mieszkalny nr 23, mur., poł. XIX w.
19. Dom mieszkalno-gospodarczy nr 30, mur., k. XIX w.
20. Dom mieszkalny nr 33, mur., 1 poł. XIX w.
21. Dom mieszkalny nr 54, mur., ok. 1920 r.
22. Dom mieszkalny nr 79, mur.-szach., 1765 r., gruntownie przebudowany przed 2000. Nr
rejestru zabytków 1899 decyzja z dnia 12.01.1967. [WEZ]
23. Dom mieszkalny nr 80, mur., ok. 1880 r.
24. Dom mieszkalny nr 80a, mur., ok. 1860 r.
25. Dom mieszkalny nr 83, mur., k. XIX w.
26. Dom mieszkalny i poczta nr 86, mur., k. XIX w.
27. Dom mieszkalny nr 91, mur., ok. poł. XIX w.
28. Dom mieszkalny nr 97, mur.-szach., poł. XIX w., k. XIX w.
29. Zagroda nr 98
a) Dom mieszkalno-gospodarczy nr 98, mur., k. XIX w., 1912 r.
b) Budynek gospodarczy przy domu nr 98, mur., 1914 r.
30. Dom mieszkalno-gospodarczy nr 99, mur., kam.-ceg., k. XIX w.
31. Zagroda nr 100
a) Dom mieszkalny nr 100, mur., 1886 r.
b) Stodoła przy domu nr 100, mur., k. XIX w.
32. Stodoła przy domu nr 108, mur.-szach., poł. XIX w., częściowo rozebrana.
6.
7.
8.
9.
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33. Dom mieszkalno-gospodarczy nr 119, mur., 1841 r., 3 ćw. XIX w.
34. Stodoła przy domu nr 120 (Vorwerk Holzhof), mur., k. XIX w.
35. Zagroda nr 134
a) Dom mieszkalno-gospodarczy nr 134, mur., k. XIX w.
b) Stodoła przy domu nr 134, mur., k. XIX w.
36. Dom mieszkalno-gospodarczy nr 152, mur.-szach., poł. XIX w., XX w.

Wykaz stanowisk archeologiczn ych
Obszar Nr Nr
AZP M. Ob.

Funkcja

77-10 1 7 Ślad osadnictwa
77-10 2 8 Ślad osadnictwa
77-10 3 9 Ślad osadnictwa
77-10 4 10 Ślad osadnictwa
77-10 5 11 Ślad osadnictwa
77-10 6 27 Ślad osadnictwa
Osada
77-10 7 28 Osada
77-10 8 29 Osada
77-10 2 4 Cmentarzysko
77-10 9 31 Relikty kościoła
z cmentarzem

Kultura

Chronologia

Mezolit
Neolit
Epoka brązu-okres halsztacki
Wczesne średniowiecze
Epoka brązu
Okres wpływów rzymskich
Późne średniowiecze XIVXV wiek
Późne średniowiecze XIVXV wiek
Późne średniowiecze XIVXV wiek
Epoka brązu-okres halsztacki
Średniowiecze-okres nowoŜytny

Rejestr
zabytków

Uwagi

Dawniej Przesieczany
Stanowisko objęto
strefą konserwatorską
„W” – ścisłej ochrony
archeologicznej
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DŁUśYNA GÓRNA

Dawne nazwy miejscowości
Langenowe 1276 r., Langenaw 1332 r., Langnow 1347 r., Langenowe 1382 r., Langnaw 1413
r., i 1491 r., Langenaw 1584 r., Langenau 1753 r., 1817 r., po 1945 r. Długojów, Długojewo,
ostatecznie DłuŜyce, a następnie DłuŜyna Górna.
Historia wsi i dóbr
Dobra allodialne. Pierwotnie DłuŜyna Dolna i Górna stanowiły jedną miejscowość będącą
własnością Penzigów z Pieńska. W 2. poł. XIII w. DłuŜyna Górna znalazła się w rękach rodziny szlacheckiej, która przybrała nazwisko von Langenau. W 1276 r. wymieniony jest tu
Hozerus de Langenowe. Przed 1381 r. wieś przechodzi na własność Gersdorfów ze Sławnikowic, których ostatnim przedstawicielem był Czasław von Gersdorf. Z osobą Czasława wiąŜe się uruchomienie około roku 1445 kuźnicy Ŝelaza. Pierwszym jej dzierŜawcą był mistrz
Hans Specht. Po raz ostatni Czasław von Gersdorf wymieniany jest w dokumentach w 1458 r.
Niebawem po śmierci wdowy po Czasławie (1481 r.) wieś przejmują gwałtem Gotsche i
Christoph Gersdorfowie z Baruth i Reichenbach. Zajęcie przez nich DłuŜyny Górnej odbiło
się szerokim echem, głos w tej sprawie zabrał takŜe król Węgier Maciej Korwin. Dokumentem datowanym 1 listopada 1485 r. w Wiedniu Maciej Korwin „zganił” dalekich krewniaków
Czasława. Gersdorfowie z Baruth zajmowali spokojnie „Górną Wieś” do 1493 r., kiedy
sprzedali ją Hieronimowi Proffenowi ze Zgorzelca. Kuźnicę w DłuŜynie Górnej Gotsche von
Gersdorf sprzedał Szymonowi Asmannowi juŜ w 1489 r. W XVI w. właścicielami wsi byli
bogaci mieszczanie zgorzeleccy, Frenzlowie. Ostatecznie w 1583 r. „Górną Wieś” wraz ze
Strzelnem wykupiła rada miejska Zgorzelca.
W 1830 r. Knie podaje, Ŝe było tu 91 domów, 1 folwark, 528 mieszkańców (w tym 6 katolików), 1 młyn wodny i 3 bielarnie. W 1845 r. liczba domów wzrosła do 92, mieszkańców do
606 (w tym jeden katolik), odnotowano takŜe 2 gospody, 5 gospodarstw, 1 folwark, 1 młyn
wodny, 3 bielarnie. We wsi było czynnych 14 rzemieślników i 6 handlarzy.
Kościelnie DłuŜyny Dolna i Górna były połączone. Ze względów praktycznych załoŜono
we wsi szkołę ewangelicką, obecnie dom nr 21, do której uczęszczały równieŜ dzieci nielicznych katolików.
Tabelaryczne zestawienie dan ych stat yst yczn ych
rok

1695
1830
1845
1861
1926
1941
1997

liczba gospodarstw

91 i 1 folwark
92 i 1 folwark

liczba ludności

378
528 (w tym 6 katolików)
606 (w tym 1 katolik)
1861 (łącznie z DłuŜyną Dolną)
771
668
448
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Układ przestrzenn y miejscowości
Podobnie jak DłuŜyna Dolna, DłuŜyna Górna reprezentuje typ ulicówki łanów leśnych. Obie
wsie łączą się z sobą, tak Ŝe trudno wydzielić przestrzennie granicę między nimi. Pierwotnie
zabudowa grupowała się prawdopodobnie jedynie po lewej stronie Bielawka, tam bowiem
zlokalizowane są zabudowania młyńskie. Z czasem powstały zagrody połoŜone po prawej
stronie rzeki. Musiało to nastąpić juŜ w drugiej połowie XVIII w., bo z tego czasu pochodzi
część zabudowy.
Zabudowa wsi zachowała charakterystyczny dla ulicówki łanów leśnych rozproszony
układ zagród, z budynkami w czworobok.

Zagadnienia konserwatorskie

Strefy ochron y konserwatorskiej
Strefa „K” — ochrony kształtowanego krajobrazu kulturowego
1. Ochronie podlega zachowany układ dróg oraz historyczna parcelacja terenu.
2. Nie naleŜy dzielić istniejących działek siedliskowych i wprowadzać nowych budynków
mieszkalnych w ich głębi, tworząc dodatkową linię zabudowy.
3. Ewentualne przebudowy i rozbudowy budynków mieszkalnych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków lub proponowanych do objęcia gminną ewidencją zabytków nie
powinny powodować całkowitej zmiany ich formy architektonicznej.
4. Ogranicza się wysokość nowych przybudówek do istniejących domów do dwu kondygnacji z uŜytkowym poddaszem. Zaleca się stosowanie dachów dwuspadowych lub naczółkowych, z pokryciem ceramicznym. Układ kalenic winien nawiązywać do układu historycznego.
5. Nowo wznoszone domy i budynki gospodarcze winny nawiązywać gabarytem i sposobem
kształtowania bryły do miejscowej tradycji architektonicznej. Zaleca się stosowanie co
najwyŜej dwóch kondygnacji, z wymogiem stosowania dachów dwu- i czterospadowych
lub naczółkowych o symetrycznych połaciach. Zalecane pokrycie ceramiczne lub kolorystycznie zbliŜone do ceramicznego. Forma architektoniczna nowych obiektów winna
współgrać z formą budynków zabytkowych, z wskazaniem na regionalne elementy —
konstrukcja lub dekoracja fachwerkowa piętra lub szczytów.
6. Nie jest wskazane wprowadzanie ścisłej linii zabudowy oraz zabudowy zwartej. Działki
budowlane winny odpowiadać wielkości pierwotnym — preferowana szerokość działki
wzdłuŜ głównych dróg wiejskich to 50 m. Zalecane kształtowanie nowej zabudowy w
czworobok, w nawiązaniu do zagród wiejskich.

Wykaz obiektów objęt ych wojewódzką i gminną ewidencją zab ytków oraz
proponowan ych do objęcia gminną ewidencją zab ytków.
1. Dom mieszkalny nr 2, mur., k. XIX w.
2. Zagroda nr 11
a) Dom mieszkalno-gospodarczy nr 11, mur., 1880 r.
b) Stodoła, zagroda nr 11, mur., 1880 r.
3. Dom mieszkalno-gospodarczy nr 20, mur., 4 ćw. XIX w.
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4.
5.
6.
7.

Dom mieszkalny nr 21, dawna szkoła ewangelicka, mur., k. XIX w.
Dom mieszkalno-gospodarczy nr 23, mur., 4 ćw. XIX w.
Dom mieszkalny nr 25, mur., k. XIX w.
Zagroda nr 30
a) Dom mieszkalno-gospodarczy nr 30, mur. 4 ćw. XIX w.
b) Stodoła, zagroda nr 30, mur., k. XIX w., częściowo ruina.
8. Dom mieszkalny nr 38, mur., ok. 1880 r.
9. Dom mieszkalny nr 57, ob. huta szkła, mur., ok. 1890 r.
10. Zagroda nr 59
a) Dom mieszkalny nr 59, mur., 1 poł. XIX w.
b) Stodoła nr 59, mur., ok. 1880 r.
c) Budynek gospodarczy I, nr 59, XVIII w., ruina.
d) Budynek gospodarczy II, nr 59, 4 ćw. XIX w.
11. Zagroda nr 61
a) Dom mieszkalny nr 61, mur., 4 ćw. XIX w.
b) Stodoła, zagroda nr 61, mur.-szach., 4 ćw. XIX w.
12. Stodoła, zagroda nr 62, szach., 1786, 4 ćw. XIX w.
13. Dom mieszkalny nr 65, mur.-szach., 1 po. XIX w.
14. Zagroda nr 67
a) Dom mieszkalno-gospodarczy, zagroda nr 67, mur., 1807 r. [WEZ]
b) Obora, zagroda nr 67, mur., ok. 1880 r.
c) Stodoła, zagroda nr 67, mur., 2 poł. XIX w.
15. Zagroda nr 69
a) Dom mieszkalny, zagroda nr 69, mur., k. XIX w.
b) Stodoła, zagroda nr 69, szach., k. XIX w.
16. Dom mieszkalno-gospodarczy nr 70, mur., 4 ćw. XIX w.
17. Zagroda nr 71
a) Dom mieszkalno-gospodarczy, zagroda nr 71, mur.-szach., poł. XIX w.
b) Budynek gospodarczy, zagroda nr 71, mur., 1860 r.
18. Dom mieszkalno-gospodarczy nr 73, mur., 4 ćw. XIX w.

Wykaz stanowisk archeologiczn ych
Obszar Nr Nr
AZP M. Ob.

Funkcja

Kultura

77-11 5 5 Ślad osadnictwa
Osada
77-11 6 6 Osada
77-11 7 7 Osada
77-11 8 8 Osada
77-11 9 9 Osada
77-11 10 10 Osada
77-11 11 11 Ślad osadnictwa Kultura amfor
kulistych?
Osada
77-11 12 12 Osada
77-11 13 13 Osada

Chronologia

Epoka kamienia
Późne średniowiecze
Późne średniowiecze XIII –
XV wiek
Późne średniowiecze XIII –
XV wiek
Późne średniowiecze –
okres nowoŜytny
Późne średniowiecze
Późne średniowiecze –
okres nowoŜytny
Neolit

Rejestr
zabytków

Uwagi

Dawniej Strzelno 3/12
Dawniej Strzelno 2/11
Dawniej Strzelno 4/13

Późne średniowiecze
Późne średniowiecze –
okres nowoŜytny
Późne średniowiecze –
okres nowoŜytny
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77-11 14 14 Osada

Późne średniowiecze –
okres nowoŜytny
77-11 15 15 Osada
Późne średniowiecze –
okres nowoŜytny
77-11 16 16 Osada
Późne średniowiecze
77-11 17 17 Ślad osadnictwa
Pradzieje
Osada
Późne średniowiecze
77-11 18 18 Ślad osadnictwa
Epoka kamienia
77-11 19 19 Ślad osadnictwa
Epoka kamienia
77-11 20 20 Ślad osadnictwa
Paleolit schyłkowy?
77-11 21 21 Ślad osadnictwa Technokompleks Paleolit schyłkowy
z liściakami
Ślad osadnictwa
Pradzieje
Ślad osadnictwa
Późne średniowiecze
77-11 22 22 Ślad osadnictwa
Mezolit
77-11 23 23 Ślad osadnictwa
Pradzieje
Osada
Późne średniowiecze
77-11 24 24 Ślad osadnictwa Technokompleks Paleolit schyłkowy
z liściakami
Ślad osadnictwa
Pradzieje
Późne średniowiecze
Ślad osadnictwa
77-11 25 25 Ślad osadnictwa
Epoka kamienia
Ślad osadnictwa
Późne średniowiecze
77-11 26 26 Ślad osadnictwa
Pradzieje
Osada
Późne średniowiecze
77-11 27 27 Osada
Późne średniowiecze XIII –
XV wiek
77-11 1 1 Cmentarzysko ŁuŜycka
V okres epoki brązu –
ciałopalne
okres halsztacki
Osada
ŁuŜycka
V okres epoki brązu –
okres halsztacki
77-11 2 2 Ślad osadnictwa
Mezolit
77-11 3 3 Ślad osadnictwa
Neolit
77-11 4 4 Osada?
Późne średniowiecze
BL — brak lokalizacji na mapie

Dawniej Strzelno 1/10
BL

BL
BL
BL
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LASÓW

Dawne nazwy miejscowości
Lisse 1488 r., Lesse 1493 r., zur Lissa 1500 r., po 1945 r. Lasowa, Lassowa, Lisza, następnie
Lasów.
Historia wsi i dóbr
Wieś i dobra allodialne. W poł. XIV wieku wieś znajdowała się w posiadaniu Ulmanna aus
der Münze, od poł. XV w. naleŜała do rodu von Gersdorf. W 1460 r. odkupił ją Bartholomäus
Hirschberg. Kolejnymi właścicielami Lasowa byli mieszczanie ze Zgorzelca, Emerichowie,
następnie Frenzlowie oraz rada miasta Zgorzelca. W 1568 r. wieś nabył Kacper Fürstenau ze
Świdnicy, jeden z najzamoŜniejszych kupców Śląska.
W latach 1628-1710 r. kolejnym właścicielem Lasowa był burmistrz Zgorzelca, Franz
Straphinus.
W 1830 roku odnotowano w Lasowie 45 domów, 278 mieszkańców wyznania ewangelickiego, zamek, ewangelicki kościół parafialny.
W 1845 r. było 55 domów, 358 mieszkańców (wszyscy ewangelicy). Poza zamkiem z folwarkiem odnotowano leśniczówkę, a przy parafii wymienione jest dodatkowo jej uposaŜenie.
Knie dodaje teŜ, Ŝe szkole podlegała śarka nad Nysą. Dodatkowo wymieniona jest przy Lasowie licząca 2 domy kolonia.
Kościół w Lasowie miał istnieć juŜ w XIII wieku, wzmiankowany jest w 1346 r.. Pierwotnie była to kaplica p.w. św. Jerzego. Kościół rozbudowany został w 1532 r. o kaplicę grobową, a od 1546 był świątynią parafialną. Kolejna rozbudowa miała miejsce w 1649, a ponowne
poświęcenie nastąpiło w 1651 r. Lutsch wspomina o sgraffitowej dekoracji elewacji kaplicy
grobowej oraz oknach o fascjowych obramieniach. Mowa równieŜ o barokowym epitafium z
przedstawieniem kobiety z dzieckiem — Katarzyny córki lasowskiego pastora Pfaffera i figuralnych oraz heraldycznych i inskrypcyjnych epitafiach z piaskowca4. Do dziś pozostał po
kościele jedynie wyniesiony ok. 1,5 m nad poziom terenu mur obwodowy. Natomiast zachował się w dobrym stanie kamienny mur otaczający cmentarz. Towarzyszą im zabudowania
plebani ewangelickiej, wzniesionej w 1700 r., odnowionej w 1851 r., z budynkiem gospodarczym. Od północy, za murem cmentarza znajduje się budynek ewangelickiej szkoły z mieszkaniem kantora. Zagadką pozostają losy bogatego architektoniczno-rzeźbiarskiego wystroju
kościoła.
Renesansowy dwór w Lasowie powstał w 2. poł. XVI w. i prawdopodobnie był otoczony
fosą. Dobra w Lasowie przejął w 1568 Kaspar von Fürstenau, który zmarł w 1590 r. i być
moŜe za jego sprawą wzniesiono dwór. Dostawione do wcześniejszego, czworobocznego
kropusu skrzydło południowo-zachodnie nosi datę 1593. Dwukondygnacyjny budynek na
rzucie litery L posiadał dobudowaną do północno-zachodniego naroŜnika korpusu wieŜę wachlarzowej klatki schodowej. Fasadę zdobi barokowy, kolumnowy portal wejścia głównego,
datowany na ok. 1670, z herbami rodzin skoligaconych z Nostizami z Landskron. W literaturze przedmiotu jak najcenniejszy element budowli wymienia się wielką salę na piętrze korpu4

Lutsch H., op. cit., s. 744-745.
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su, którą uznawano za wyjątkową w skali całego Śląska. Nakryta renesansowym stropem o
profilowanych belkach, została ok. 1710 r. na nowo pomalowana. Polichromia o rozbudowanej ornamentyce przedstawiała herby von Straphnis, którzy objęli Lasów w 1710. Na węŜszej
ścianie sali umieszczono trybunę dla muzyków oraz pochodzący z ok. 1710 kominek5. Budowla była remontowana w 1881 i latach 40. XX w. Obecnie podjęte prace remontowe zatrzymały się kilka lat temu. Ich widocznym efektem jest wyjątkowo nieszczęśliwa wymiana
stolarki okiennej z drewnianej na plastikową.
Towarzyszący dworowi park został uformowany u schyłku XIX w. na początku XX w. z
wykorzystaniem być moŜe istniejącego tu wcześniej ogrodu. Doskonale wykorzystano warunki naturalne zakładając na południowym stoku doliny rzecznej ogród tarasowy — jednak
wbrew powszechnemu przekonaniu element ten powstał stosunkowo późno, w pierwszej
ćwierci XX w. o czym świadczy sposób obróbki kamieniarskiej.
We wsi znajduje się najstarszy w gminie młyn wodny (budynek o XVI wiecznej genezie,
w kamiennym portalu widoczny kliniec z kołem młyńskim, datą 1771 oraz inicjałem JS).
W 1944 r. we wsi umieszczono jeńców ze Stalagu VIII A w Zgorzelcu.
Tabelaryczne zestawienie dan ych stat yst yczn ych
rok

1830
1845
1861
1926
1941
1946

liczba gospodarstw

45 i 1 dwór
55 i 1 dwór

liczba ludności

278 (wszyscy ewangelicy)
358 (wszyscy ewangelicy)
390
568
714
97 (64 Polaków, 33 Niemców)

Układ przestrzenn y miejscowości
Wieś reprezentuje typ osady przyfolwarcznej, która rozwinęła się pierwotnie na zachód od
załoŜenie dworskiego, przy Potoku śareckim.
Dwór wznosi się po lewej stronie Potoku śareckiego, w wąskiej dolinie rzecznej, której
południowe zbocze wykorzystano do urządzenia tarasowego ogrodu. Bezpośrednio do dworu
od południowego-zachodu przylega folwark o wydłuŜonym na osi północ-południe majdanie.
Na prawym brzegu Potoku śareckiego, poniŜej załoŜenia dworskiego, zlokalizowano młyn.
Na północ od niego, na wyraźnie wyodrębnionym wzniesieniu, wybudowano kościół z cmentarzem otoczonym murem umocnionym przyporami. Do muru cmentarza przylegają od
wschodu plebania z zabudowaniami gospodarczymi a od północy dom kantora i szkoła.
Najstarsza zabudowa mieszkalna wsi znajdowała się na zachód od folwarku, po obu stronach potoku. Rozwój przemysłu w Pieńsku oraz wzrost zamoŜności mieszkańców na pocz.
XX w. zdecydował o wykształceniu się nowej osi kształtowania się zabudowy mieszkalnej
(juŜ nie zagrodowej lecz o charakterze podmiejskim) wzdłuŜ drogi łączącej Pieńsk ze Zgorzelcem. Przy tej drodze, w miejscu skrzyŜowania z drogą z śarek Średnich, wzniesiono pomnik poległych w I wojnie światowej, z którego pozostał cokół i poprzedzające kamienne
schody.

5

Grundmann G., Burgen, Schlösser und Gutshäuser in Schlesien. Bd. II Schlösser und Festen Häuser der Renaissance, Würzburg 1987, s. 90, fot. 188, il. 50, Lutsch H., op. cit., s. 744-745.
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Zagadnienia konserwatorskie

Strefy ochron y konserwatorskiej
Strefa ochrony konserwatorskiej „A” — ścisłej ochrony układu przestrzennego
Wyznaczono strefę ochrony konserwatorskiej „A” dla wpisanych do rejestru zabytków kościoła, dworu, parku i folwarku wraz z najbliŜszym otoczeniem, do którego zaliczono zagrodę
z młynem wodnym oraz zespół kościoła ewangelickiego z zagrodą plebańską i szkoła ewangelicką.
1. Działania konserwatorskie w tej strefie zmierzają do zachowania, uczytelnienia historycznego układu przestrzennego i do konserwacji jego głównych elementów — tworzących go
obiektów oraz rozplanowania, przebiegu głównych ciągów komunikacyjnych i układów
zieleni zabytkowej (park i nasadzenia przy Potoku śarskim).
2. Ochronie podlegają historyczne podziały własnościowe i sposób uŜytkowania gruntów.
3. Ochronie podlega historyczny układ przestrzenny ruiny kościoła z cmentarzem przykościelnym i sąsiadujących zabudowań. Postuluje się oczyszczenie terenu cmentarza z samosiewów i przemurowanie korony murów kościoła oraz naprawę muru cmentarza.
4. Nowo wznoszone domy i budynki gospodarcze winny nawiązywać gabarytem i sposobem
kształtowania bryły do miejscowej tradycji architektonicznej. Zaleca się stosowanie co
najwyŜej dwóch kondygnacji, z wymogiem stosowania dachów dwuspadowych lub naczółkowych o symetrycznych połaciach, z pokryciem ceramicznym. Forma architektoniczna nowych obiektów winna współgrać z formą budynków zabytkowych.
5. Wszelka działalność inwestycyjna i budowlana (w tym budowa nowych obiektów kubaturowych, dróg dojazdowych itp.), czy teŜ dokonywanie podziałów nieruchomości znajdujących się w obszarze strefy, wymagają uzgodnienia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków Delegatury w Jeleniej Górze.
6. Strefa „A” jest równoznaczna ze strefą ścisłej ochrony archeologicznej; na wszelkie prace
ziemne w jej obszarze wymagane jest uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na prace
archeologiczne i wykopaliskowe.
Strefa ochrony konserwatorskiej „W” — ścisłej ochrony archeologicznej
Strefę wyznaczono dla stanowiska nr na mapie 14/32 (relikty kościoła z cmentarzem), wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 1267 z dn. 02.04.1965 r.
Przedsięwzięcia o charakterze rewaloryzacyjnym czy prace rekultywacyjne lub porządkowe
podejmowane na obszarze ww. stanowiska powinny uzyskać zgodę Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze i być prowadzone pod ich ścisłym nadzorem.
Strefa ochrony konserwatorskiej „OW” — obserwacji archeologicznej
Wyznaczono strefę ochrony konserwatorskiej „OW” — obserwacji archeologicznej dla uznanej za najstarszą części miejscowości o średniowiecznej metryce.
Wszelkie inwestycje planowane na obszarze objętym strefą „OW” powinny zostać uzgodnione z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze.
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Strefa „K” — ochrony kształtowanego krajobrazu kulturowego
1. Ochronie podlega zachowany układ dróg oraz historyczna parcelacja terenu w zachodniej
części wsi — zabudowa na obu brzegach Potoku śarskiego.
2. Nie naleŜy dzielić istniejących działek siedliskowych i wprowadzać nowych budynków
mieszkalnych w ich głębi, tworząc dodatkową linię zabudowy.
3. Ewentualne przebudowy i rozbudowy budynków mieszkalnych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków lub proponowanych do objęcia gminną ewidencją zabytków nie
powinny powodować całkowitej zmiany ich formy architektonicznej.
4. Ogranicza się wysokość nowych przybudówek do istniejących domów do dwu kondygnacji z uŜytkowym poddaszem. Zaleca się stosowanie dachów dwuspadowych lub naczółkowych, z pokryciem ceramicznym. Układ kalenic winien nawiązywać do układu historycznego.
5. Nowo wznoszone domy i budynki gospodarcze winny nawiązywać gabarytem i sposobem
kształtowania bryły do miejscowej tradycji architektonicznej. Zaleca się stosowanie co
najwyŜej dwóch kondygnacji, z wymogiem stosowania dachów dwu- i czterospadowych
lub naczółkowych o symetrycznych połaciach. Zalecane pokrycie ceramiczne lub kolorystycznie zbliŜone do ceramicznego. Forma architektoniczna nowych obiektów winna
współgrać z formą budynków zabytkowych, z wskazaniem na regionalne elementy —
konstrukcja lub dekoracja fachwerkowa piętra lub szczytów.
6. Nie jest wskazane wprowadzanie ścisłej linii zabudowy oraz zabudowy zwartej.

Wykaz obiektów objęt ych wojewódzką i gminną ewidencją zab ytków oraz
proponowan ych do objęcia gminną ewidencją zab ytków.
1. Zespół kościoła z cmentarzem i plebanią:
a) Kościół ewangelicki (obecnie ruina), mur., wzm. w 1346 r., wzn. w 1532 r., zniszczony w 1945 r, częściowo rozebrany w 1973 r., nr rej. 1267 z dn. 2.04.1965 r. [WEZ]
b) Cmentarz przykościelny, XVI w., do poł. XX w.
c) Mur cmentarny, mur., XVI-XIX w.
d) Plebania, obecnie dom mieszkalny nr 24, wzn. 1700, odnowiona 1851.
2. ZałoŜenie pałacowo-folwarczne z parkiem:
a) Dwór, nr 61, dwuskrzydłowy, wzniesiony przed 1590 r., skrzydło i wieŜa (pierwotnie
w pn.-zach. naroŜu korpusu) 1593 r., kolejne przebudowy: ok. 1670; 1 poł. XVIII w.,
koniec XVIII w., 2 poł. XIX w.; 1985 r. — remont dachu i elewacji (wówczas rozebrana wieŜa); od 1997 r. budynek w trakcie remontu, w tym wymiana drewnianych
okien na plastikowe, nr rej. 277 z 11.05.1951 r. [WEZ]
b) Oficyna mieszkalna I, nr 61, mur., XVIII w., w k. XIX w. podwyŜszona i przebudowana wewnątrz, przebudowana w l. 70. XX w. [WEZ]
c) Oficyna mieszkalna II, nr 62, mur., l. 70. XIX w., pocz. XX w. [WEZ]
d) Obora I, z aneksem gospodarczym, na folwarku pałacowym, mur., pocz. XIX w.,
przebudowana po 1945 r. [WEZ]
e) Obora II, z mleczarnią i hydrofornią, na folwarku pałacowym, mur., ok. poł. XIX w.,
przebudowany w k. XIX w. [WEZ]
f) Park pałacowy, pierwotnie ogród ozdobny, XVIII w. później przekształcany, nr rej.
846/J z 12.07.1984 r. [WEZ]
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g) Mur oporowy w parku, arkadowe przejścia i schody na wyŜsze tarasy, mur., kam.,
XVIII-XIX w., nr rej. 846/J z 12.07.1984 r. [WEZ]
h) Most nad strumieniem most we wsch. części parku, mur., kam., XIX-XX w., nr rej.
846/J z 12.07.1984 r. [WEZ]
Zabudowa wsi:
3.
4.
5.
6.
7.

Szkoła, obecnie dom mieszkalny nr 23, ok. poł. XIX w.
Dom mieszkalny nr 3, mur., ok. 1920 r.
Dom mieszkalny nr 26, mur., ok. poł. XIX w.
Młyn nr 55, ob. dom mieszkalny, mur., k. XVI w., 1771 r.
Willa nr 71, mur., ok. 1910-20 r.

Wykaz stanowisk archeologiczn ych
Obszar Nr Nr
AZP M. Ob.

77-09 7 7

77-09 8 12

77-09 9 13
77-09 10 14

77-09 11 15

77-09 12 18
77-09 13 31
77-09 14 32

Funkcja

Kultura

Cmentarzysko ŁuŜycka
ciałopalne
Ślad osadnictwa
Ślad osadnictwa
Osada
Ślad osadnictwa
Ślad osadnictwa
Osada
Ślad osadnictwa
Osada
Osada
Osada
Relikty kościoła z cmentarzem

77-09 15 34 Dwór

77-09 1 1
77-09 2 2
77-09 3 3
77-09 4 4
77-09 5 5

Ślad osadnictwa
Ślad osadnictwa
Cmentarzysko
ciałopalne
Ślad osadnictwa
Ślad osadnictwa
Osada

ŁuŜycka
ŁuŜycka
ŁuŜycka

Chronologia

Rejestr zabytków

Uwagi

III okres epoki brązu-okres 575/Arch/72
halsztacki
z 27.12.1972
Wczesne średniowiecze
faza młodsza
Pradzieje
Późne średniowiecze
Pradzieje
Pradzieje
Późne średniowiecze
Pradzieje
Późne średniowiecze
Pradzieje
Późne średniowiecze
Późne średniowiecze-okres 1267 z dn.
nowoŜytny
2.04.1965
(rejestr
architektury)
Okres nowoŜytny 1590277 z dn.
1593
11.05.1951
(rejestr
architektury)
Epoka brązu-okres halsztacki
Epoka brązu-okres halsztacki
Epoka brązu-okres halsztacki
Neolit

Stanowisko objęto
strefą konserwatorską
„W” – ścisłej ochrony
archeologicznej

BL
BL
BL
BL

Neolit

BL

Kultura am- Neolit
for kulistych
BL — brak lokalizacji na mapie

BL

77-09 6 6
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STOJANÓW

Dawne nazwy miejscowości
Niederpenzighammer (Kaupe, Weberdörfel), Nieder Penzighammer, Dolna Pęczecka Kuźnia
1945 r., następnie Stojanów.
Historia wsi i dóbr
Wieś powstała ok. poł. XVII w. w wyniku osiedlenia się ewangelickich tkaczy, którzy ze
względu na swoje wyznanie musieli opuścić ojczyznę (uciekali głównie ze Śląska i Czech).
Do Stojanowa sprowadził ich Kacper Winkler, mistrz kuźniczy. Wcześniej, przed 1682 r.,
wymieniano jedynie karczmę (Kaupe) na drodze z Pieńska do Bielawy Dolnej. Ziemię i pozwolenie na zasiedlenie tkaczom dała rada miejska Zgorzelca. Intensywny rozwój przemysłowy w XIX w. sprawił, Ŝe ręczne krosna przestały być potrzebne i wówczas większość
mieszkańców zaczęła się trudnić rolnictwem, pozostali znaleźli zatrudnienie w Pieńsku.
W 1830 r. odnotowano tu 15 domów, jeden folwark, 88 mieszkańców (wszyscy wyznania
ewangelickiego), w 1845 r. wymienionych jest 26 domów (z czego 19 podlegało ewangelickiemu kościołowi w Bielawie Dolnej, a 7 kościołowi w Pieńsku), 131 mieszkańców (w tym 1
katolik), ponadto 16 krosien tkackich, 4 rzemieślników, 1 kramarz i 2 gospody.
Rösler podaje, Ŝe w 1863 r. w Stojanowie było 29 gospodarstw zamieszkałych przez chałupników.
Obecnie do Stojanowa naleŜy przysiółek Stojanówek — Ober Penzighammer. Związany
własnościowo z Pieńskiem, w latach 1491-1492 przeszedł na własność rady miejskiej Görlitz.
Wiadomo, Ŝe w 1419 w tutejszej kuźnicy wytapiano Ŝelazo z rudy darniowej. Wzmianki o
wyrobie Ŝelaza urywają się w 1683 r., zapewne ze względu na wyczerpanie złoŜa. Kuźnica
zostaje przekształcona w folwark, który pozostawał we władaniu rady miejskiej Görlitz. Była
to niewielka osada leśna przy folwarku.
Tabelaryczne zestawienie dan ych stat yst yczn ych
rok

1830
1845
1863
1910
1929
1941

liczba gospodarstw

15 i 1 folwark
26 i 1 folwark
29

liczba ludności

88 (wszyscy ewangelicy)
131 (w tym 1 katolik)
168
172 (w tym 1 katolik)
155

Układ przestrzenn y miejscowości
Ulicówka w typie osady kolonizacyjnej. Do wsi naleŜy administracyjnie przysiółek Stojanówek.
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Zagadnienia konserwatorskie

Strefy ochron y konserwatorskiej
Nie wyznaczono stref ochrony konserwatorskiej.

Wykaz obiektów objęt ych wojewódzką i gminną ewidencją zab ytków oraz
proponowan ych do objęcia gminną ewidencją zab ytków.
1.
2.
3.
4.

Dom mieszkalno-gospodarczy nr 4 (Stojanówek), mur., 3 ćw. XIX w.
Dom mieszkalno-gospodarczy nr 10, mur., k. XIX w.
Dom mieszkalny nr 41, mur., 1899 r.
Pomnik poległych w I wojnie światowej mieszkańców wsi, kam., 1918 r.

Wykaz stanowisk archeologiczn ych
Obszar Nr Nr
AZP M. Ob.

76-10 1 8
76-10 2 9

Funkcja

Ślad osadnictwa
Ślad osadnictwa
Osada

Kultura

Chronologia

Rejestr zabytków

Uwagi

Mezolit
Epoka kamienia
Późne średniowiecze-okres
nowoŜytny
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STRZELNO

Dawne nazwy miejscowości
Schützenhein
Historia wsi i dóbr
Wieś od XIII wieku wymieniana jako własność Penzigów z Pieńska. W 1438 r. zostaje
sprzedana niejakiemu Peterowi Swob. Jego spadkobiercy w 1468 r. odsprzedają ją Leonardowi Cromer. W 1486 r. wieś jako lenno otrzymali jego synowie, bracia: Jerzy, Leonard i
Ludwig Kromerowie (nazwisko pisane równieŜ: Cromer, Cramer) i jeszcze w tym samym
roku rada miasta Zgorzelca odkupuje od nich majątek. Pozostałą część w 1491 r. Penzigowie
sprzedali równieŜ radzie miejskiej Zgorzelca. W niedługim czasie stała się ona własnością
kolejnych mieszczan zgorzeleckich: Hansa Wolffa (Wulffa?), którego córka Margarette odsprzedała majątek po 1510 r. i przeszedł on na ręce Lorentza Hermanna. Ten juŜ w 1513 r.
odsprzedał go Michaelowi Swartze, a od jego potomków majątek nabywa w 1523 r. Hans
Frentzel. Spadkobiercy jego syna, Joachima Frenzel sprzedali śarkę nad Nysą i DłuŜynę magistratowi zgorzeleckiemu 15 października 1583 r. Wiadomo, Ŝe w tym czasie zamieszkiwało
tu 12 kmieci i jeden zagrodnik. Kolejna informacja z 1644 r. mówi o całkowitym splądrowaniu wsi podczas wojny trzydziestoletniej.
Zestawienie statystyczne Knie’go w 1830 r. odnotowuje we wsi 50 domów (częściowo naleŜących do parafii ewangelickiej w Bielawie Górnej, częściowo w Gronowie i DłuŜynie),
226 mieszkańców (wszyscy ewangelicy), młyn wodny i 2 bielarnie.
W 1845 r. było juŜ 41 domów (z tego 6 przynaleŜących do kościoła ewangelickiego w Bielawie Górnej, pozostałe częściowo do DłuŜyny, częściowo do Gronowa), 293 mieszkańców
(w tym 11 katolików), 3 gospody, 8 rzemieślników, 2 młyny wodne, 1 kopalnia torfu i 1 kamieniołom piaskowca M. Arnholda.
Tabelaryczne zestawienie dan ych stat yst yczn ych
rok

k. XVII w.
1817
1830
1845
1867
1926
1941
1998

liczba gospodarstw

48
36
50
41
29

liczba ludności

212
233
226 (wszyscy ewangelicy)
293 (w tym 11 katolików)
211
247
234
133

Układ przestrzenn y miejscowości
Niewielka ulicówka łanów leśnych, z układem równoległych dróg wiejskich rozdzielonych
strumieniem Bielawką. Od zachodu zabudowa płynnie łączy się z DłuŜyną Górną. Od wschodu połączenie z Bielawą Górną zostało obecnie przerwane pasem autostrady.
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W zabudowie wsi przewaŜają zagrody w czworobok. Od tego schematu odbiega dom nr 7
wzniesiony przy dawnej drodze powiatowej z Bolesławca do Zgorzelca. Na wschód od
wspomnianej drogi znajdował się folwark Amalienhof, po którym nie zachowały się jakiekolwiek widoczne relikty.
Jeszcze w latach 70. XX w. we wsi istniało więcej niŜ obecnie domów o szachulcowej
konstrukcji piętra.

Zagadnienia konserwatorskie

Strefy ochron y konserwatorskiej
Strefa ochrony konserwatorskiej „OW” — obserwacji archeologicznej
Wyznaczono strefę ochrony konserwatorskiej „OW” — obserwacji archeologicznej dla uznanej za najstarszą części miejscowości o średniowiecznej metryce.
Wszelkie inwestycje planowane na obszarze objętym strefą „OW” powinny zostać uzgodnione z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Delegatura w Jeleniej Górze.
Strefa „K” — ochrony kształtowanego krajobrazu kulturowego
1. Ochronie podlega zachowany układ dróg oraz historyczna parcelacja terenu.
2. Nie naleŜy dzielić istniejących działek siedliskowych i wprowadzać nowych budynków
mieszkalnych w ich głębi, tworząc dodatkową linię zabudowy.
3. Ewentualne przebudowy i rozbudowy budynków mieszkalnych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków lub proponowanych do objęcia gminną ewidencją zabytków nie
powinny powodować całkowitej zmiany ich formy architektonicznej.
4. Ogranicza się wysokość nowych przybudówek do istniejących domów do dwu kondygnacji z uŜytkowym poddaszem. Zaleca się stosowanie dachów dwuspadowych lub naczółkowych, z pokryciem ceramicznym. Układ kalenic winien nawiązywać do układu historycznego.
5. Nowo wznoszone domy i budynki gospodarcze winny nawiązywać gabarytem i sposobem
kształtowania bryły do miejscowej tradycji architektonicznej. Zaleca się stosowanie co
najwyŜej dwóch kondygnacji, z wymogiem stosowania dachów dwu- i czterospadowych
lub naczółkowych o symetrycznych połaciach. Zalecane pokrycie ceramiczne lub kolorystycznie zbliŜone do ceramicznego. Forma architektoniczna nowych obiektów winna
współgrać z formą budynków zabytkowych, z wskazaniem na regionalne elementy —
konstrukcja lub dekoracja fachwerkowa piętra lub szczytów.
6. Nie jest wskazane wprowadzanie ścisłej linii zabudowy oraz zabudowy zwartej. Działki
budowlane winny odpowiadać wielkości pierwotnym — preferowana szerokość działki
wzdłuŜ głównych dróg wiejskich to 50 m. Zalecane kształtowanie nowej zabudowy w
czworobok, w nawiązaniu do zagród wiejskich.

Wykaz obiektów objęt ych wojewódzką i gminną ewidencją zab ytków oraz
proponowan ych do objęcia gminną ewidencją zab ytków.
1. Dom mieszkalny nr 5, mur., 1889 r.
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2. Dom mieszkalny nr 7, mur., kam., 3 ćw. XIX w.
3. Dom mieszkalny nr 13, mur., k. XIX w., pocz. XX w.
4. Zagroda nr 14
a) Dom mieszkalny, zagroda nr 14, mur., 1863, 1993.
b) Budynek mieszkalno-gospodarczy, zagroda nr 14, mur.-szach., k. XIX w.
c) Budynek gospodarczy, zagroda nr 14, mur., 1860 r.
5. Zagroda nr 17
a) Dom mieszkalno-gospodarczy, zagroda nr 17, mur., 1876 r.
b) Chlew, zagroda nr 17, mur.-szach., k. XIX w., ruina.
6. Dom mieszkalno-gospodarczy nr 18, mur., 4 ćw. XIX w.
7. Dom mieszkalno-gospodarczy nr 21, mur., 4 ćw. XIX w.
8. Dom mieszkalny nr 22, mur.-szach, 1801 r. [WEZ]

Wykaz stanowisk archeologiczn ych
Obszar Nr Nr
AZP M. Ob.

Funkcja

77-11 1 30 Osada

Kultura

ŁuŜycka

Osada
77-11 2 31 Ślad osadnictwa
Osada

Rejestr zabytków

Uwagi

Epoka brązu – okres halsztacki
Późne średniowiecze –
okres nowoŜytny
Pradzieje
Późne średniowiecze - fazy
późne
Późne średniowiecze –
okres nowoŜytny
Pradzieje

Osada
77-11 3 32 Ślad osadnictwa
Osada
77-11 4 33 Osada
77-11 5 34 Osada
77-11 6 35 Osada
Ślad osadnictwa
77-11 6 61 Osada
Ślad osadnictwa
Ślad osadnictwa
Osada

Chronologia

ŁuŜycka

Późne średniowiecze
Późne średniowiecze
Późne średniowiecze
Późne średniowiecze
Epoka brązu – okres halsztacki
Neolit
Wczesne średniowiecze
XII – XIII wiek
Średniowiecze XI – XV
wiek
Okres nowoŜytny XVII –
XIX wiek

Jako Godzieszów
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śARKA NAD NYSĄ

Dawne nazwy miejscowości
Serchaw 1419 r., Serechen 1423 r., Sercha 1426 r., Zerchow 1428 r., Seriche 1490, Serche
1510 r., Sercha od 1599 r.; w latach 1937-1945 Burgundenau.
Historia wsi i dóbr
Wieś alodialna. Miejscowość załoŜona przez SerbołuŜyczan. Na początku XV w. właścicielem wsi był Hans I von Penzig z linii muŜakowskiej. Kolejnym właścicielem wzmiankowanym w 1419 r. był Vincenz von Heller, a w 1423 r. wieś zakupił Konrad von Schlieben. Od
1466 r. wieś staje sie własnością rodu von Sor, a po nich kupuje ją burmistrz Zgorzelca Jerzy
Emerich. W 1. ćw. XVI w. jego syn, Hans Emerich, sprzedaje śarkę radzie miejskiej Zgorzelca. Po wojnie trzydziestoletniej przechodzi z rąk do rąk, będąc kolejno własnością mieszczan, wśród których wymieniani są kolejno: Hans von Otzelowitz, Michael Nitsche (do 1635
r.), a potem jego syn Johann N. Nitsche, członkowie rodu Förster, dr Gottlob Wohlgemuth
Rote (zm. 1782 r.), Carl Gottfried Rothe (zm. 1824 r.), a następnie jego syn Friedrich Leberecht. W 1834 jako właściciel wymieniany jest Heinrich Wilhelm von Brase, 1838 r. Johann
Christoph Hüttig, 1858 r. jeso syn Ernst Louis Hüttig, 1864 r. Martin Richter, 1866 r. Ludwig
E. Mender auf Zodel, 1872 r. Karl Ludwig J. Mender, 1883 r. Julius Kircheauf Nieder Sohra,
1902 r. Karl Friedrich Otto Lehmann.
W 1830 r. we wsi było 46 domów, 1 pałac, 268 mieszkańców (wszyscy ewangelicy), 1
ewangelicka szkoła oraz młyn wodny; wymienia się równieŜ część miejscowości o nazwie
„Grunde” w oddaleniu ok. 0,5 kilometra w kierunku północno-wschodnim.
W 1845 r. były juŜ 53 domy, pałac z folwarkiem, 274 mieszkańców (wszyscy ewangelicy),
1 młyn wodny o dwóch kołach, 2 gospody, 6 rzemieślników, 2 handlarzy.
Dwór, obecnie oficyna mieszkalna nr 3 na folwarku, został wymurowany u schyłku XVI
(1591), rozbudowany 1790, odnowiony po poŜarze w 1789, przebudowany do obecnej formy
po poŜarze w 1951 r. Opis Lutscha6 charakteryzuje dwór jako samodzielnie stojący budynek,
dwukondygnacyjny, z piętrem dekorowanymi półkolumnami toskańskimi w układzie 5:4.
Obramienia okien oraz cała dekoracja architektoniczna była wykonana w tynku w 1798 r.
Powojenne przebudowa zatarła dekorację, zachował się natomiast umieszczony nad wejściem
od zachodu kartusz herbowy.
Nowy pałac o klasycystycznych formach wybudowano na południe od folwarku, na tarasie
górującym nad okolicą. Wokół urządzono niewielki park, a główny wjazd poprowadzono od
wschodu aleją lipową. Pałac został po 1945 r. przejęty przez Wojska Ochrony Pogranicza i
gruntownie przebudowany, z zatarciem cech stylowych, na straŜnicę. Obecnie jest własnością
prywatną.
Na folwarku na szczególną uwagę zasługuje umieszczona na oficynie mieszkalnej nr 3a
kamienna tablica inskrypcyjna z datą 1591.
Zabudowa wsi znajduje się w pewnym oddaleniu od folwarku. Składa się z kilku zagród.
Szczególnie interesująca jest zagroda nr 7, głównie za sprawą wmurowanego w południową
elewację stodoły kartusza herbowego z XVII w.

6

Lutsch H., op. cit., s. 757.
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Tabelaryczne zestawienie dan ych stat yst yczn ych
rok

1830
1845
1861
1941
1998

liczba gospodarstw

46 i 1 pałac
53 i 1 pałac

liczba ludności

268 (wszyscy ewangelicy)
274 (wszyscy ewangelicy)
ok. 300
254
174

Układ przestrzenn y miejscowości
Osada przyfolwarczna z wyraźnym wydzieleniem przestrzennym części północnej, w której
znajdują się 4 gospodarstwa kmiece.

Zagadnienia konserwatorskie

Strefy ochron y konserwatorskiej
Strefa ochrony konserwatorskiej „A” — ścisłej ochrony układu przestrzennego
Wyznaczono strefę ochrony konserwatorskiej „A” dla dawnego dworu i folwarku oraz parku
wraz z najbliŜszym otoczeniem.
1. Działania konserwatorskie w tej strefie zmierzają do zachowania, uczytelnienia historycznego układu przestrzennego i do konserwacji jego głównych elementów, za jaki uznano
zabudowę folwarku nr 3.
2. Nowo wznoszone domy i budynki gospodarcze winny nawiązywać gabarytem i sposobem
kształtowania bryły do miejscowej tradycji architektonicznej. Zaleca się stosowanie co
najwyŜej dwóch kondygnacji, z wymogiem stosowania dachów dwuspadowych lub naczółkowych o symetrycznych połaciach, z pokryciem ceramicznym. Forma architektoniczna nowych obiektów winna współgrać z formą budynków zabytkowych.
3. Wszelka działalność inwestycyjna i budowlana (w tym budowa nowych obiektów kubaturowych, dróg dojazdowych itp.), czy teŜ dokonywanie podziałów nieruchomości znajdujących się w obszarze strefy, wymagają uzgodnienia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków Delegatury w Jeleniej Górze.
4. Strefa „A” jest równoznaczna ze strefą ścisłej ochrony archeologicznej; na wszelkie prace
ziemne w jej obszarze wymagane jest uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na prace
archeologiczne i wykopaliskowe.
Strefa ochrony konserwatorskiej „OW” — obserwacji archeologicznej
Wyznaczono strefę ochrony konserwatorskiej „OW” — obserwacji archeologicznej dla miejscowości o średniowiecznej metryce.
Wszelkie inwestycje planowane na obszarze objętym strefą „OW” powinny zostać uzgodnione z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze.
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Strefa „K” — ochrony kształtowanego krajobrazu kulturowego
1. Ochronie podlega zachowany układ dróg oraz historyczna parcelacja terenu.
2. Nie naleŜy dzielić istniejących działek siedliskowych i wprowadzać nowych budynków
mieszkalnych w ich głębi, tworząc dodatkową linię zabudowy.
3. Ewentualne przebudowy i rozbudowy budynków mieszkalnych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków lub proponowanych do objęcia gminną ewidencją zabytków nie
powinny powodować całkowitej zmiany ich formy architektonicznej.
4. Ogranicza się wysokość nowych przybudówek do istniejących domów do dwu kondygnacji z uŜytkowym poddaszem. Zaleca się stosowanie dachów dwuspadowych lub naczółkowych, z pokryciem ceramicznym. Układ kalenic winien nawiązywać do układu historycznego.
5. Nowo wznoszone domy i budynki gospodarcze winny nawiązywać gabarytem i sposobem
kształtowania bryły do miejscowej tradycji architektonicznej. Zaleca się stosowanie co
najwyŜej dwóch kondygnacji, z wymogiem stosowania dachów dwu- i czterospadowych
lub naczółkowych o symetrycznych połaciach. Zalecane pokrycie ceramiczne lub kolorystycznie zbliŜone do ceramicznego. Forma architektoniczna nowych obiektów winna
współgrać z formą budynków zabytkowych, z wskazaniem na regionalne elementy —
konstrukcja lub dekoracja fachwerkowa piętra lub szczytów.
6. Nie jest wskazane wprowadzanie ścisłej linii zabudowy oraz zabudowy zwartej. Działki
budowlane winny odpowiadać wielkości pierwotnym — preferowana szerokość działki
wzdłuŜ głównych dróg wiejskich to 50 m. Zalecane kształtowanie nowej zabudowy w
czworobok, w nawiązaniu do zagród wiejskich.
Wykaz obiektów objęt ych wojewódzką i gminna ewidencją zab ytków oraz
proponowan ych do objęcia gminną ewidencją zab ytków.
1. Zespół pałacowy z folwarkiem i parkiem:
a) Dwór ob. oficyna mieszkalna nr 3, mur., k. XVI (1591), rozbudowany 1790, odnowiony po poŜarze w 1789, przebudowany do obecnej formy po poŜarze w 1951, kartusz herbowy nad wejściem. [WEZ]
b) Oficyna mieszkalna nr 3a, mur., 2 poł. XIX, pocz. XX, 1951, w elewacji wsch. wmurowana tablica inskrypcyjna z 1591. [WEZ]
c) Obory, mur., 1617 (tablica z datą), odbudowane po 1789, XIX w., 1929. [WEZ]
d) Chlewnia, mur., 1 ćw. XIX w. [WEZ]
e) Stodoła, mur., k. XIX w. [WEZ]
f) Park z aleją lipową od wschodu, poł. XIX w., pocz. XX w. [WEZ]
Zabudowa wsi:
2. Dom mieszkalny nr 6, mur., 3 ćw. XIX w.
3. Zagroda nr 7
a) Dom mieszkalny, zagroda nr 7, mur., 3 ćw. XIX w.
b) Budynek gospodarczy z bramą przejazdową, zagroda nr 7, mur., k. XIX w.
c) Obora, zagroda nr 7, mur., k. XIX w.
d) Stodoła, zagroda nr 7, mur., k. XIX w., w elewację południową murowany kamienny
kartusz herbowy, XVII w.
4. Dom mieszkalny nr 8, mur., 3 ćw. XIX w.
5. Dom mieszkalny nr 17, mur., k. XIX w.
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6. Zagroda nr 18
a) Dom mieszkalny nr 18, mur.-szach., poł. XIX w.
b) Dom mieszkalno-gospodarczy obok domu nr 18, mur.-szach., poł. XIX w., opuszczony.
c) Dom mieszkalny nr 20, mur., ok. 1 poł. XIX w.

Wykaz stanowisk archeologiczn ych
Obszar Nr Nr
AZP M. Ob.

Funkcja

Kultura

77-09 6 11 Cmentarzysko? ŁuŜycka
Cmentarzysko?
77-09 2 19 Osada
77-09 3 20 Ślad osadnictwa
77-09 4 21 Osada
77-09 7 24 Osada
Ślad osadnictwa
77-09 8 25 Ślad osadnictwa
77-09 9 26 Ślad osadnictwa
77-09 10 27 Ślad osadnictwa
Osada
77-09 11 28 Osada
77-09 12 29 Osada
77-09 13 30 Ślad osadnictwa
77-09 14 16 Osada
ŁuŜycka
77-09 15 17 Osada
77-09 16 33 Dwór
77-09 1 8

Cmentarzysko ŁuŜycka
ciałopalne
BL — brak lokalizacji na mapie

Chronologia

Epoka brązu-okres halsztacki
Okres wpływów rzymskich
Pradzieje
Pradzieje

Rejestr zabytków

Uwagi

Dawniej 0/11

Pradzieje
Okres wpływów rzymskich
Pradzieje
Pradzieje
Pradzieje
Pradzieje
Późne średniowiecze
Późne średniowiecze
Późne średniowiecze
Pradzieje

Późne średniowiecze
Okres nowoŜytny
wzn.1591(?)
IV okres epoki brązu

BL
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śARKI ŚREDNIE

Dawne nazwy miejscowości
Sar 1285 r. i 1308 r., Soer 1346 r., Zoraw 1480 r, Soraw 1529 r. W 1937 r. w ramach zacierania słowiańskiego nazewnictwa usunięto dotychczasową nazwę Sohra i zastąpiono ją niemiecką Kesselbach, od 1945 r. śarki Średnie.
Historia wsi i dóbr
Od 2 poł. XIII w. do końca XV w. wieś naleŜała do rodziny von Sor, wzmiankowanej tu
pierwszy raz w 1285 r. W 1466 r. właściciele sprzedali większą część śarek Średnich mieszczaninowi za Zgorzelca o nazwisku Axt. Niedługo potem ród von Sor w ogóle znika z Górnych ŁuŜyc. Śladem po nim jest zachowana w kościele późnogotycka płaskorzeźba, element
epitafium, przedstawiająca ich herb. Od Axta śarki kupił burmistrz Zgorzelca Jerzy Emerich.
Od jego syna Hansa wieś kupił ksiąŜę Fryderyk II i sprzedał ją radzie miejskiej Zgorzelca.
Rada utraciła śarki na krótko (1547-1556) na rzecz króla Czech Ferdynanda Habsburga, a w
1580 r. część miejscowości weszła w skład majątku Kacpra Fürstenau z Lasowa.
Od końca XVI w. centralna część wsi — wokół kościoła i dworu — naleŜała do rodzin
szlacheckich: von Tschirnhaus (1591-1600), von Sommerfeld (1600-1603), von Rindfleisch
(1603-1625), von Schachmann (1625-1695), von Rutt (1695-1700), von Hacke (1700-1704) i
Wiegand Moller von Mollerstein (1704-1781). Po śmierci Andreasa Christiana
M.v.Mollerstein dobra dziedziczy jego córka, Anna Magdalena Sophia Rothe, zaś po jej
śmierci w 1795 r. przechodzą po równo w ręce jej męŜa i dzieci. Wdowiec, Carl Gottfried von
Rothe przekazuje swoją cześć dzieciom, one zaś podejmują decyzję by całość przeszła na ręce
jednego z nich, Friedrich L. Rothe. Od niego w 1824 r. śarki Srednie kupuje Johann Carl Petrick, po nim kolejnymi właścicielami majątku są: od 11.02.1841Gustav Hermann Edward
Peisker, od 15.10.1845 r. Emil Oskar Dietze, a od 9.07.1847 Friedrich August Carl von Leipziger.
Po roku 1723 część wschodnia wsi stała się własnością Zgorzelca.
Knie w 1830 r. wymienia we wsi 94 domy, dwór (z 1. poł. XVII w.), 344 mieszkańców
(wszyscy ewangelicy), ewangelicki kościół parafialny, ewangelicką szkołę, (której podlegają
takŜe śarki Górne i Dolne), cegielnię.
W 1845 r. było o jeden dom mniej, przy dworze dodatkowo wzmiankowany jest folwark i
owczarnia, mieszkańców wyznania ewangelickiego było juŜ 398, odnotowano teŜ 1 kopalnię
torfu. Do wsi przynaleŜą takŜe „Feldhäuser”, oddalone o ok. 100 metrów w kierunku północnym od pozostałych zabudowań skupisko domów tworzących izolowaną kolonię.
Kościół p.w. PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego wzmiankowany był w 1346 r. Gotycka świątynia wzniesiona została zapewne w końcu XIV w., juŜ jako ewangelicka została rozbudowana w 1612 r. za sprawą Jacoba i Friedricha von Rindfleischów. Kolejna przebudowa miała
miejsce ok. roku 1700. Z gotyckiej świątyni zachowało się zamknięte poligonalnie prezbiterium przykryte sklepieniem krzyŜowo-Ŝebrowym. Cmentarz przykościelny otoczony został
kamiennym murem granicznym, z wmurowanymi nagrobkami (XIX-XX w., oraz epitafium
inskrypcyjne z XVIII w. na budynku gospodarczym na pn. od kościoła). Jeden z nagrobków
przyściennych wykorzystano do umieszczenia tablicy upamiętniającej dawnych mieszkańców
wsi.
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Stary, drewniany dwór w śarkach Średnich, broniony przez ziemne umocnienia i fosę miał
stać do roku 1640. Nowy dwór pochodzi z przełomu XVI i XVII w. Podczas budowy elewacje otrzymały sgraffitową dekorację ornamentalną, która obecnie ukazuje się spod tynku na
elewacji północnej korpusu. Jeszcze przed 1890 r. dwór był otoczony fosą. Budowla została
przebudowana i rozbudowana w 4 ćw. XIX w. i na pocz. XX w. Po 1945 r. uŜytkowana na
biura i mieszkania PGR została sprzedana. Obecny właściciel nie czyni nic aby przystąpić do
prac remontowych. Pozbawiony opieki i podstawowych zabezpieczeń budynek niszczeje —
liczne ubytki w dachu, brak stolarki okiennej, widoczne spękania murów.
Nie jest to jedyna nowoŜytna siedziba szlachecka w śarkach Średnich. Na folwarku nr 1
(tzw. Doctorhof) znajduje się dwór, który został w 2. poł. XIX w. przebudowany na spichlerz.
Formy konstrukcji sklepienia pozwalają ostroŜnie określić czas budowy na 2. poł. XVIII w.,
choć mogło mieć miejsce i wcześniej.
Natomiast trzeci folwark Ŝarecki, znajdujący się na zachodnim krańcu wsi, uŜytkowany
jeszcze po 1945 r., przestał istnieć w latach 70. XX w.
Z przełomu XVIII i XIX w. (lub poł. XIX) pochodzi kamienny wiatrak typu holenderskiego wzniesiony na południe od wsi, w znacznym oddaleniu od siedliska.
Tabelaryczne zestawienie dan ych stat yst yczn ych
rok

1830
1845
1861
1941
1998

liczba gospodarstw

94 i 1 dwór
93 i 1 dwór

liczba ludności

344 (wszyscy ewangelicy)
398 (wszyscy ewangelicy)
786
764
606

Układ przestrzenn y miejscowości
Rozległa ulicówka łanów leśnych rozciągnięta na osi wschód-zachód po obu brzegach śareckiego Potoku.
Najstarsza część wsi zlokalizowana wokół kościoła p.w. PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego,
od którego na wschód znajduje się dwór z folwarkiem i parkiem. W tej części wsi, pełniącej
rolę centrum funkcjonalnego, zlokalizowano wzniesiony na przełomie XIX/XX w. budynek
szkoły.
Na południowo-wschodnim krańcu wsi, w oddaleniu do siedliska, zlokalizowane tworzące
regularny czworobok zabudowania folwarku Doctorhof — z dawnym dworem, przebudowanym na spichlerz, oznaczonym jako dom nr 1.
Po najmłodszym z folwarków połoŜonym na zachodnim krańcu wsi pozostały jedynie ruiny tworzącej czworobok zabudowy.
Zabudowa zagrodowa zachodniej części wsi jest wyraźnie regulowana, o przewaŜającym
szczytowym ustawieniu dwukondygnacyjnych domów mieszkalno-gospodarczych nakrytych
dachami dwuspadowymi lub dwuspadowymi z naczółkami.
W pozostałej części wsi zabudowa zagród w czworobok, o mieszanym układzie szczytowo-kalenicowym, z tym Ŝe domy mieszkalno-gospodarcze najczęściej liczą po dwie kondygnacje.
Wartościowym i interesującym elementem dawnego sposobu urządzenia wsi jest młynówka w zachodniej części osady.
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Na północ od siedliska wsi przy tzw. Drzewnej Drodze prowadzącej do DłuŜyny Dolnej
zlokalizowana kolonia parcelacyjna Feldhäuser — Kolonia śarki na mapach oznaczana czasami jako Dobrzyszów.

Zagadnienia konserwatorskie

Strefy ochron y konserwatorskiej
Strefa ochrony konserwatorskiej „A”
Wyznaczono dwie, rozłączne strefy ochrony konserwatorskiej „A”:
1. Dla kościoła filialnego PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego wraz z najbliŜszym otoczeniem,
do którego zaliczono zabudowania dawnej plebanii ewangelickiej oraz zespół dworu w
śarkach Średnich nr 102 z parkiem i folwarkiem.
2. Dla folwarku Doctorhof — śarki Średnie nr 1.
Zalecenia przyjęte dla strefy:
1. Działania konserwatorskie w tej strefie zmierzają do zachowania, uczytelnienia historycznego układu przestrzennego i do konserwacji jego głównych elementów — tworzących go
obiektów oraz rozplanowania, przebiegu głównych ciągów komunikacyjnych i układów
zieleni zabytkowej (wpisany do rejestru zabytków park przy dworze, drzewa na cmentarzu przykościelnym).
2. Ochronie podlegają historyczne podziały własnościowe i sposób uŜytkowania gruntów.
3. Ochronie podlega historyczny układ przestrzenny kościoła z cmentarzem przykościelnym
i dawną plebanią ewangelicką.
4. NaleŜy jak najspieszniej rozpocząć postępowanie administracyjne mające na celu zmuszenie właściciela wpisanego do rejestru zabytków dworu nr 102 do przeprowadzenia prac
zabezpieczających a docelowo do pełnej konserwacji tego cennego zabytku.
5. Nowo wznoszone domy i budynki gospodarcze winny nawiązywać gabarytem i sposobem
kształtowania bryły do miejscowej tradycji architektonicznej. Zaleca się stosowanie co
najwyŜej dwóch kondygnacji, z wymogiem stosowania dachów dwuspadowych lub naczółkowych o symetrycznych połaciach, z pokryciem ceramicznym. Forma architektoniczna nowych obiektów winna współgrać z formą budynków zabytkowych. Nie jest
wskazane wprowadzanie ścisłej linii zabudowy oraz zabudowy zwartej.
6. Wszelka działalność inwestycyjna i budowlana (w tym budowa nowych obiektów kubaturowych, dróg dojazdowych itp.), czy teŜ dokonywanie podziałów nieruchomości znajdujących się w obszarze strefy wyznaczonej dla obszaru objętego wpisem do rejestru zabytków wymagają uzgodnienia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatury w
Jeleniej Górze.
7. Strefa „A” jest równoznaczna ze strefą ścisłej ochrony archeologicznej; na wszelkie prace
ziemne w jej obszarze wymagane jest uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na prace
archeologiczne i wykopaliskowe.
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Strefa ochrony konserwatorskiej „OW” — obserwacji archeologicznej
Wyznaczono dwie rozłączne strefy ochrony konserwatorskiej „OW” — obserwacji archeologicznej dla prawdopodobnie najstarszej części miejscowości o średniowiecznej metryce oraz
dla folwarku Doktorhof.
Wszelkie inwestycje planowane na obszarze objętym strefą „OW” powinny zostać uzgodnione z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Delegatura w Jeleniej Górze.
Strefa „K” — ochrony kształtowanego krajobrazu kulturowego
7. Ochronie podlega zachowany układ dróg oraz historyczna parcelacja terenu.
8. Nie naleŜy dzielić istniejących działek siedliskowych i wprowadzać nowych budynków
mieszkalnych w ich głębi, tworząc dodatkową linię zabudowy.
9. Ewentualne przebudowy i rozbudowy budynków mieszkalnych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków lub proponowanych do objęcia gminną ewidencją zabytków nie
powinny powodować całkowitej zmiany ich formy architektonicznej.
10. Ogranicza się wysokość nowych przybudówek do istniejących domów do dwu kondygnacji z uŜytkowym poddaszem. Zaleca się stosowanie dachów dwuspadowych lub naczółkowych, z pokryciem ceramicznym. Układ kalenic winien nawiązywać do układu historycznego.
11. Nowo wznoszone domy i budynki gospodarcze winny nawiązywać gabarytem i sposobem
kształtowania bryły do miejscowej tradycji architektonicznej. Zaleca się stosowanie co
najwyŜej dwóch kondygnacji, z wymogiem stosowania dachów dwu- i czterospadowych
lub naczółkowych o symetrycznych połaciach. Zalecane pokrycie ceramiczne lub kolorystycznie zbliŜone do ceramicznego. Forma architektoniczna nowych obiektów winna
współgrać z formą budynków zabytkowych, z wskazaniem na regionalne elementy —
konstrukcja lub dekoracja fachwerkowa piętra lub szczytów.
12. Nie jest wskazane wprowadzanie ścisłej linii zabudowy oraz zabudowy zwartej. Działki
budowlane winny odpowiadać wielkości pierwotnym — preferowana szerokość działki
wzdłuŜ głównych dróg wiejskich to 50 m. Zalecane kształtowanie nowej zabudowy w
czworobok, w nawiązaniu do zagród wiejskich.

Wykaz obiektów objęt ych wojewódzką i gminną ewidencją zab ytków oraz
proponowan ych do objęcia gminną ewidencją zab ytków.
1. Zespół kościoła fil. p.w. PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego:
a) Kościół fil. p.w. PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego, mur., wzmiankowany 1346, wzniesiony 2 poł. XIV, rozbudowany 1612, odbudowany po poŜarze 1697, nowe sklepienie
1700, remont XIX, ewangelicki do 1945, remont dachu 1999-2000, elewacje remontowane 2006-2008. Wpisany do rejestru zbytków nr 1270 decyzją z dn. 02.04.1965 r.
(w decyzji p.w. św. Józefa Oblubieńca). [WEZ]
b) Cmentarz przykościelny, XIV-XX w. [WEZ]
c) Mur cmentarza przykościelnego, mur., kam., XVII-XIX w. [WEZ]
d) Plebania ewangelicka, ob. dom nr 103b, mur., 1795, remont 2004.
e) Budynek gospodarczy obok domu nr 103b, mur., 1795, XIX w., od strony cmentarza
wmurowana płyta epitafijna.
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2. Zespół dworski w śarkach Średnich nr 1 — Doctorhof
a) Dwór, następnie spichlerz, mur., 2 poł. XVIII w., modernizowany ok. poł. XIX w.
[WEZ]
b) Stodoła I, mur., ok. 1900. [WEZ]
c) Stodoła II, ok. poł. XIX w. [WEZ]
d) Stodoła III, XIX/XX w. [WEZ]
e) Remiza wozów i stajnia dla koni pociągowych; XIX/XX w. [WEZ]
3. Zespół dworski w śarkach Średnich nr 102 — Mittel Sohra
a) Dwór, nr 102, mur., ok. 1640, XVIII, XIX w., pocz. XX w. Wpisany do rejestru zbytków nr 1919 decyzją z dn. 21.01.1967 r. [WEZ]
b) Oficyna mieszkalna I w zespole dworskim nr 102, mur., 3 ćw. XIX w. [WEZ]
c) Oficyna mieszkalna II w zespole dworskim nr 102, mur., 1870. [WEZ]
d) Spichlerz i gorzelnia w zespole dworskim nr 102, mur., 1. poł. XIX w., po 1870, pocz.
XX. [WEZ]
e) Obora w zespole dworskim nr 102, mur., XIX/XX. [WEZ]
f) Brama wjazdowa I w zespole dworskim nr 102, mur., k. XIX w. [WEZ]
g) Brama wjazdowa II w zespole dworskim nr 102, mur., k. XIX w. [WEZ]
h) Park w zespole dworskim nr 102, 2 poł. XIX w. Wpisany do rejestru zbytków nr 841/J
decyzją z dn. 12.07.1984 r. [WEZ]
Zabudowa wsi:
4. Szkoła, ob. biblioteka i dom nr 104, mur. XIX/XX w., rozbudowana ok. 1930.
5. Dom mieszkalno-gospodarczy nr 7a, mur., 2 poł. XIX w.
6. Dom mieszkalno-gospodarczy nr 16, mur., 2 poł. XIX w.
7. Dom mieszkalno-gospodarczy nr 30, mur., ok. poł. XIX w.
8. Dom mieszkalno-gospodarczy nr 34, mur., 4 ćw. XIX w.
9. Dom mieszkalno-gospodarczy nr 65, mur., 4 ćw. XIX w.
10. Dom mieszkalny nr 67, mur., 4 ćw. XIX w.
11. Dom mieszkalno-gospodarczy nr 103, mur., ok. 1890 r.
12. Dom mieszkalny nr 104a, mur., poł. XIX w.
13. Dom mieszkalny nr 106, mur.-szach., 4 ćw. XIX w., k. XX w.
14. Dom mieszkalny nr 108, mur., 4 ćw. XIX w.
15. Dom mieszkalny nr 119, mur., 4 ćw. XIX w.
16. Dom mieszkalny nr 134, mur., 4 ćw. XIX w.
17. Dom mieszkalny nr 135, mur., 4 ćw. XIX w.
18. Dom mieszkalno-gospodarczy nr 135a, mur., 4 ćw. XIX w.
19. Dom mieszkalny z budynkiem gospodarczym nr 137, mur., k. XIX w.
20. Dom mieszkalny, zagroda nr 138, mur., 4 ćw. XIX w.
21. Stodoła, zagroda nr 138, mur., k. XIX w.
22. Dom mieszkalny nr 141, mur., 4 ćw. XIX w.
23. Wiatrak typu holender, na pd. od wsi, mur., 1 poł. XIX w.

Wykaz stanowisk archeologiczn ych
Obszar Nr Nr
AZP M. Ob.

77-10 1 1

Funkcja

Ślad osadnictwa

Kultura

Chronologia

Rejestr zabytków

Uwagi

Neolit
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77-10 3 12 Osada
77-10 4 13 Osada
77-10 5 14 Osada
Ślad osadnictwa
77-10 6 15 Osada
77-10 7 16 Osada
Ślad osadnictwa
77-10 9 18 Osada
77-09 10 22 Osada
77-09 11 23 Osada
77-10 12 32 Pałac

77-10 2 2

Ślad osadnictwa
BL — brak lokalizacji na mapie

Późne średniowiecze XIVXV wiek
Późne średniowiecze XIVXV wiek
Późne średniowiecze XIVXV wiek
Pradzieje
Późne średniowiecze XIVXV wiek
Późne średniowiecze XIVXV wiek
Pradzieje
Późne średniowiecze XIVXV wiek
Późne średniowiecze
Pradzieje
Okres nowoŜytny wzn.
1919 z dn.
około 1640 roku
21.01.1967
(rejestr
architektury)
Epoka brązu

BL
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Materiały wykorzystane w opracowaniu
Archiwalia
Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Lubaniu — zespół mapy katastralne powiatu
zgorzeleckiego.
Archiwum Państwowe we Wrocławiu — zespół Konserwator Zabytków Prowincji Dolnośląskiej, sygn. 659 (Penzig, kat. Kirche).
Dokumentacja konserwatorska przechowywana w archiwum WUOZ Delegatura w Jeleniej
Górze oraz w Krajowym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie: karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa, karty ewidencyjne cmentarzy, opracowania
ewidencyjne parków, karty adresowe zabytków architektury i budownictwa.
Archeologiczne Zdjęcie Polski:
74-09 – W. Fabisiak, 1986
75-09 – W. Fabisiak, 1986
75-10 – W. Fabisiak, 1986
76-10 – A. Kosicki, J. Bronowicki, 2004
77-09 – L. Kamiński, A. Kosicki, 1986
77-10 – W. Rośkowicz, M. Terlecka, 1983
77-11 – A. Gwiaździński, R. Kołomański, 1992; J. Bronowicki, A. Kosicki, 2006
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