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VI 
 

Wałbrzych w czasach cesarskiej Drugiej Rzeszy, czyli w cesarstwie 
zjednoczonych Niemiec (1871-1918) 

 
   Począwszy od 1871 roku, Wałbrzych znalazł się w Cesarstwie Niemieckim, które-
go władcą – już nie królem, tylko cesarzem, został dotychczasowy władca Prus - 
Wilhelm I Hohenzollern, a kanclerzem, sterującym teraz rządami zjednoczonego ce-
sarstwa - Otto von Bismarck. 16 kwietnia 1871 roku przyjęto konstytucję Rzeszy 
Niemieckiej.  

Do II Rzeszy Niemieckiej 
przystąpiły: Bawaria, Wir-
tembergia, Badenia i Hesja-
Darmstadt - kraje, które w 
ramach związku zachowały 
też pewną, określoną suwe-
renność.  
Po przystąpieniu do Rzeszy 
kolejnych państw związko-
wych Prusy stały się jednym z 
25 państw związkowych; od-
grywały jednak rolę dominu-

jącą. Na Śląsku, będącym częścią Prus, wybierano teraz posłów do Landtagu – sejmu 
pruskiego oraz do parlamentu Rzeszy – czyli Reichstagu. Wilhelm I panował do roku 
1888, następnie cesarzem został Fryderyk III Wilhelm, a po nim Wilhelm II. Nato-

miast pierwszy kanclerz cesarstwa spra-
wował swój urząd przez kolejnych 20 lat; 
zmarł w 1898 roku. 
 
Lata od 1871 do 1914 roku były czasem 
bardzo szybkiego i niesłychanie dyna-
micznego rozwoju Prus, a więc także i 
Śląska. Następuje, niespotykany dotąd na 
tak dużą skalę, ruch inwestycyjno-budo-
wlany spowodowany między innymi bez-
względnym wyegzekwowaniem i mądrym 

wykorzystaniem olbrzymich sum kontrybucji wojennych ściągniętych najpierw z po-
konanej Austrii a potem jeszcze większych z pokonanej Francji - aż 5 miliardów 
franków w złocie! Majątek ten państwo niemieckie zainwestowało w dalszy rozwój  
sieci linii kolejowych, regulację rzek, budowę dróg, gmachów użyteczności publicz-
nej itp. Stworzono także dobrą koniunkturę dla działalności prywatnej.  
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Powstało wówczas tak dużo firm prywatnych, że lata siedemdziesiąte XIX wieku na-
zwano później „okresem założycielskim”.  
Gospodarczy i militarny potencjał cesarstwa Hohenzollernów wzmocniło też przyłą-
czenie do Niemiec Alzacji i Lotaryngii.  

 

Jak już powiedziano, z tej 
powojennej koniunktury w 
pełni korzysta także Śląsk. 
Rozbudowuje i rozrasta się 
również miasto Wałbrzych.  
W 1875 roku miasto 
(mieszczące się w znacznie 
skromniejszych niż dzisiaj 
granicach) liczyło niespełna 
11 tysięcy mieszkańców, w 
1890 roku zamieszkiwało je 
już 13 tysięcy 400 miesz-

kańców. Po następnych pięciu latach, w 1895 roku, zaludnienie wzrosło do 14 tysię-
cy, aby w końcu, w 1910 roku, osiągnąć liczbę 18 tysięcy 900 mieszkańców.  
 

Od 1869 do 1881 roku burmi-
strzem Wałbrzycha był niejaki 
Ludwig a po nim przez dwa lata 
urząd ten sprawował burmistrz 
nazywający się Aust. Potem, w 
1883 roku burmistrzem został 
pan Miessner, który utrzymał 
się na tym stanowisku przez 
kolejnych 20 lat, a następnie, w 
1903 roku, mianowany został 
"pierwszym" burmistrzem Wał-
brzycha. Wówczas, bowiem, w 
związku z rozwojem i znacznym wzrostem ludności miasta, utworzono nową funkcję 
"drugiego burmistrza" miasta. "Drugim" został wtedy doktor Erdmann. Przewodni-
czącymi Rady Miejskiej wybierani byli w tym czasie zasłużeni obywatele miasta, 
tacy jak na przykład: kupiec i fabrykant Petzold, dyrektor zakładów górniczych 
Issmer, radca prawny Chappuis, doktorzy medycyny Dierich i Petruschky, czy też 
dyrektor kasy Schael. Ciekawostką jest, że według spisu z 1905 roku w całym powie-
cie wałbrzyskim uchowało się jeszcze 388 Polaków, a 178 osób było dwujęzycznych.  
 

Kanclerz Rzeszy, Otto von Bismarck, realizował w tym czasie politykę tzw. „Kultur-
kampfu”, zmierzającą do zbudowania silnego wewnętrznie, scentralizowanego pań-
stwa niemieckiego. Należało, więc, ograniczyć prawa mniejszości narodowych i zli-
kwidować przywileje Kościoła katolickiego.  
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Z tego powodu dążył do zmniejszenia wpływu Kościoła na społeczeństwo, starając 
się jednocześnie poddać go kontroli państwa. Temu miało służyć odebranie ducho-
wieństwu nadzoru nad szkołami (1872) oraz wprowadzenie obowiązkowych ślubów 
cywilnych w 1875 roku.  
 

Zachowana do dziś, większość starej 
zabudowy Wałbrzycha pochodzi wła-
śnie z okresu boomu gospodarczego, z 
przełomu XIX i XX wieku. Są to duże i 
reprezentacyjne obiekty użyteczności 
publicznej, bardzo liczne i okazałe ka-
mienice czynszowe, a także nowe obiek-
ty sakralne, oraz inne budowle służące 
ozdobie i upiększeniu szybko rozwijają-
cego się, i rosnącego w znaczenie mia-
sta.  
Jako dowód wdzięczności i patriotyzmu 
mieszkańców Wałbrzycha, na placu 
Magistrackim (nazywanym wtedy Kei-
ser Wilhelm Platz, a później Rathaus 
Platz), tuż przed nowym ratuszem, po 
jego lewej stronie (patrząc na front ratu-
sza), w 1893 roku ustawiono na wyso-
kim cokole pomnik cesarza Wilhelma I. 
Po drugiej stronie placu (to jest po pra-
wej), siedem lat później, w 1900 roku, 
odsłonięto drugi pom-
nik, o zbliżonej wielko-
ści, ustawiony na po-
dobnym cokole. Był to 
pomnik pierwszego 
kanclerza cesarskich 
Niemiec – Ottona von 
Bismarcka, dzieło rzeź-
biarza F. Schneidera.  
 

Wkrótce nowy, wał-
brzyski ratusz okazał 
się zbyt mały, jak na 
potrzeby ówczesnego 
magistratu. Dlatego w 
1903 roku dokonano 
rozbudowy siedziby  
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władz miejskich. Zmieniło się też zagospodarowanie najbliższego otoczenia ratusza. 
W roku 1907 na placu przed ratuszem, pomiędzy stojącymi tu wysokimi pomnikami 
(cesarza i kanclerza), pojawiła się efektowna fontanna, ustawiona centralnie, pośrod-
ku gwiaździstej kompozycji ogrodowej, zbliżonej nieco do istniejącej obecnie.  

 

Z czasem posadzone wówczas drzewa i krzewy podrosły i w 1912 roku, jak widać na 
starej pocztówce, istniał już na placu Magistrackim piękny zieleniec - niewielki park 
w centrum miasta.  
W czasie rozbudowy, w 1903 roku, wykonano także nową elewację tylną i zagospo-
darowano teren za 
ratuszem, przy ulicy 
Kopernika (wtedy 
Gutenberg Strasse). 
Między innymi usta-
wiono tam wtedy 
również niewielki 
budyneczek szaletu 
miejskiego, stylisty-
cznie nawiązujący 
do architektury ratu-
sza, a zakole ulicy 
Kopernika, stromo 
opadającej w stronę  
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Alei Wyzwolenia (Auenstrasse), spięto reprezentacyjnymi, szerokimi, kamiennymi 
schodami, ozdobiono zielenią, odsłoniętymi głazami i skałami.  
W 1884 roku przybył miastu kolejny pomnik. 
Na placu Kościelnym, odsłonięto neogotycki 
pomnik wojenny (Kriegsdenkmal), przedsta-
wiający anioła z wawrzynem, stojącego, a wła-
ściwie opierającego się tylko jedną stopą na 
podstawie w formie szczytu wieży kościelnej. 
Pomnik ten ustawiono ku czci wałbrzyszan 
poległych w wojnach z lat 1864, 1866 i 1870-
71. Może dlatego, że nie przedstawiał konkret-
nej osoby, i dla niewtajemniczonych nie wiązał 
się bezpośrednio z pruską przeszłością tych 
ziem, pomnik wojenny stał sobie spokojnie w 
tym miejscu aż do 1951 roku, kiedy to zastą-
piono go popiersiem polskiego działacza ko-
munistycznego, Juliana Marchlewskiego. Od 
tego czasu popiersie Marchlewskiego sąsiado-
wało, więc, z kościółkiem Matki Boskiej Bole-
snej i ewangelickim kościołem zaprojektowanym przez Langhansa. Ten pomnik u-
chował się tam do końca lat osiemdziesiątych; popiersie Marchlewskiego usunięto z 
cokołu zaraz po upadku PRL-u.  

W ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku rośnie 
przepaść ekonomiczna i kulturowa pomiędzy 
wielkim kapitałem i bogatymi posiadaczami 
ziemskimi z jednej strony, a ubogim proletaria-
tem i chłopstwem, pracującym dla nich, stoją-
cymi po drugiej stronie.  

W Wałbrzychu i jego okolicach zde-
cydowanie najbogatszym był ksią-
żęcy ród Hochbergów, właścicieli 
olbrzymiego majątku ziemskiego i 
przemysłowego. Każdy kolejny 
książę Hochberg von Pless, jako 
dziedzic Książa i Pszczyny, począw-
szy od 1881 roku mógł używać tytu-
łu prinza, a od 1905 roku nawet ty-
tułu herzoga.  
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Ta godność otwierała przed nimi drzwi wszystkich domów panujących w Europie i 
na całym świecie. Wtedy właśnie znacznie rozbudowano i przebudowano książański 
zamek, powiększając go o potężne skrzydło neorenesansowe i na nowo kształtując 

całość zespołu zabudowań.  
Jan Henryk XI (1833-1907) należał do najbogatszych lu-
dzi Cesarstwa Niemieckiego ale przy tym był też świet-
nym i nowoczesnym gospodarzem. Podczas trzech kolej-
nych wielkich wojen, prowadzonych przez Prusy: z Danią 
(1864), Austrią (1866) i Francją (1870-1871), pełnił funk-
cję inspektora ambulansów królewskich. Brał udział w 
bitwach pod Metzem i Sedanem, był w Wersalu, oraz w 
kwaterze króla Wilhelma I w momencie proklamacji Ce-
sarstwa Niemieckiego. Piastował w swoim życiu wiele 
wysokich urzędów i funkcji państwowych. Był członkiem 
dziedzicznym pruskiego dworu, wielkim łowczym kró-
lewskim, szefem cesarskiego urzędu łowczego, w czasie 

wojen inspektorem korpusu sani-
tarnego w armii pruskiej, człon-
kiem Rady Państwa, posłem z 
okręgu wałbrzyskiego do parla-
mentu Związku Północnonie-
mieckiego a potem posłem do 
Reichstagu, dziedzicznym człon-
kiem pruskiej Izby Panów, człon-
kiem Parlamentu Celnego.  
Blisko współpracując z cesarza-
mi: Fryderykiem III i Wilhelmem 
II kilkakrotnie udawał się z mi-
sjami dyplomatycznymi do Pe-
tersburga i Rzymu.  
 

   Górników pracującym w ko-
palniach będących jego własno-
ścią, objął opieką zdrowotną i 
socjalną. Dla wałbrzyskich gór-
ników wybudował osiedle miesz-
kaniowe „Matylda”, które istnieje 
do dziś. W Wałbrzychu wybudo-
wano dom towarowy, gdzie pra-
cownicy księcia mogli kupować luksusowe towary po atrakcyjnych cenach.  
Z inicjatywy księcia Jana Henryka XI w 1891 roku utworzono w Podgórzu szkołę 
kucharską dla córek robotników, zatrudnionych w kopalniach książęcych.  
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Wspierał finansowo budowę kościoła katolickiego pod wezwaniem Świętych Anio-
łów Stróżów oraz gmachu szkoły ewangelickiej w Wałbrzychu.  

Modernizował i rozwijał leśnictwo i rolnictwo, 
wzorując się na trendach zachodnich wprowa-
dził nawozy sztuczne i mechanizację. Rozbudował 
tyski browar, który pod koniec XIX wieku stał się 
największym browarem na Śląsku. Za jego pano-
wania ostatecznie zlikwidowana została pańszczy-
zna. W Pszczynie i w Książu założył słynne na całą 

Europę stadniny koni. W okolice Książa sprowadził z Tyrolu muflony.  
Przy jednej z reprezentacyjnych ulic Berlina w sąsiedztwie z pałacem Bismarcka, 
wybudował imponujący pałac, zwany „Palais Pless”.  
Dla urzędników i robotników zatrudnionych w jego dobrach wprowadził zabezpie-
czenia socjalne, takie jak kasy: emerytalna, chorobowa, pogrzebowa, wdowia. Dla 
górników oraz ich najbliższych rodzin stworzył pakiet świadczeń socjalnych. Przy-
sługiwały im bezpłatne leczenie i lekarstwa, zasiłek chorobowy, pogrzebowy, doży-
wotnia renta inwalidzka, także dla wdów, zapomogi dla sierot do 15-tego roku życia 
oraz zasiłki w wyjątkowych sytuacjach. Pionierskie wprowadzenie przez księcia w 
tamtym czasie systemu świadczeń emerytalnych było rewolucyjnym przedsięwzię-
ciem. Dlatego w 1904 roku Jan Henryk XI został zaproszony do Saint Louis w celu 

wygłoszenia referatu na ten temat w 
trakcie trwania Wystawy światowej. 
Wzorując się na pomysłach Hoch-
berga, Bismarck wprowadził po-
dobne rozwiązania do ustawodaw-
stwa socjalnego w całych Niem-
czech.  
Jan Henryk XI miał też zasługi w 
rozwoju książańskiej biblioteki, któ-
ra uchodziła za drugą co do wielko-
ści bibliotekę prywatną na Śląsku. 
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W 1910 roku, już po śmierci Jana Henryka XI, zakończono budowę i oddano do 
użytku kolejny reprezentacyjny obiekt - "Grand Hotel" w Szczawnie Zdroju, także 
należący do Hochbergów z Książa (o czym świadczy kamienny medalion umiesz-
czony nad głównym wejściem do budynku). Do dziś Grand Hotel, czyli Sanatorium 
nr 1, jest najokazalszą budowlą tego kurortu.  

Następca Jana Henryka XI – Jan Henryk XV nie miał już 
takich gospodarczych osiągnięć, choć próbował swych sił 
przebudowując i rozbudowując rodową siedzibę w Książu.  
W 1907 roku rozpoczął szeroko zakrojone prace budowla-
ne. Przebudowano wieżę, która osiągnęła 47 metrów wy-
sokości i dostała nowy hełm, postały dwa neorenesansowe 
skrzydła a tarasy uzyskały obecną bogatą formę architek-
toniczną. Książę Jan Henryk XV i jego żona Maria Teresa (z domu Cornwallis West), 
czyli popularna w salonach Europy, księżna Daisy of Pless, gościli w książańskim 
zamku wielu bardzo znamienitych gości. W 1906 roku bawił tam, między innymi 
Winston Churchill (wtedy młody, dobrze zapowiadający się, brytyjski dyplomata, 

którego ojczymem był brat księżnej Daisy). Z polskich gości 
odwiedzających książęcą parę wymienić można Potockich z 
Łańcuta, Lanckorońskich i Gołuchowskich.  
Hochbergowie żyli niezwykle wystawnie; choć rodzina skła-
dała się zaledwie z pięciu osób (dwoje małżonków i ich 3 sy-
nów) to w zamku pracowało aż 300 osób a 200 kolejnych 
dbało o książęce tarasy. Prócz tego, poza Książem i Pszczyną 
Hochbergowie posiadali także inne dobra rozsiane po całej 
Europie.     
 

   Z drugiej strony, w związku z szybkim tempem rozwoju 
przemysłu, w całej Europie przybywa ubogiego proletariatu, 
który zaczyna stanowić realną, polityczną siłę. We wrześniu  
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1872 roku, w Hadze, odbył się kongres I Międzynarodówki, a w maju 1875 roku na 
zjeździe w mieście Gotha założono Socjalistyczną Partię Niemiec.  Chociaż w 1878 
roku, z inicjatywy kanclerza Otto von Bismarcka, Reichstag uchwalił tzw. "ustawy 
wyjątkowe", zakazujące działalności partii socjaldemokratycznej, to jednak socjal-
demokracja działała nadal - w ukryciu. 2 września 1883 roku w pobliżu Wałbrzycha 
odbył się pierwszy nielegalny, a więc tajny zjazd śląskiej organizacji socjaldemokra-
tycznej. Odtąd ruch ten, mający w tutejszej, wałbrzyskiej klasie robotniczej dość 
mocne oparcie, stopniowo zyskiwał coraz większą popularność.  

Wiosną 1889 roku dotarły do Wałbrzycha wie-
ści o strajku górników w zachodnich Niem-
czech. Wałbrzyscy górnicy popierali ten pro-
test. 12 maja 1889 roku mistrz krawiecki z 
Bielawy, będący posłem do Parlamentu Rze-
szy, reprezentującym Socjaldemokratyczną 
Partię Robotniczą Niemiec, zorganizował na 
stokach Chełmca wiec robotniczy, na którym 
uchwalono żądania wałbrzyskich górników. 
Między innymi żądano podwyżki płac i skró-

cenia czasu dniówki roboczej do 
10 godzin. 14 maja żądania 
przedstawiono dyrekcji kopalni 
"Glückhilf" w Sobięcinie. Tego 
samego dnia do strajku przystąpi-
ła boguszowska kopalnia "Frie-
dens-Hoffnung". Doszło do za-
mieszek, w sobięcińskiej kopalni 
zraniono wiele osób, były znacz-
ne straty materialne. Do Wał-
brzycha przybył prezydent rejen-
cji wrocławskiej, spotkał się tu ze 
starostą oraz z przedstawicielami 
administracji kopalń. Starosta 
wałbrzyski wezwał na pomoc 
wojsko z pobliskich Świebodzic, 
które obsadziło większość kopalń, 
w tym także największą kopalnię 
"Fuchs" w Białym Kamieniu, bo i 
tam wrzało.  
Pozornie wojsko przywróciło po-
rządek - 15 maja na teren zagłębia 
przybyły 3 bataliony piechoty i 2 
szwadrony kirasjerów  - ale strajk  
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rozszerzał się. Na ogólną liczbę około 14 tysięcy zatrudnionych pracę przerwało oko-
ło 10 tysięcy górników. Sytuacja była, więc, rzeczywiście groźna.  
Mimo wszystko przedstawiciele dyrekcji kopalń nie ustąpili. Nie zgodzili się, aby  

pertraktacje miały charakter ogólny, dotyczący 
wszystkich; chcieli, aby rozmowy ze strajkującymi 
prowadzono w każdej kopalni oddzielnie. I dopięli 
swego. Strajk zakończył się 21 maja 1889 roku i 
nie przyniósł oczekiwanych korzyści strajkującym. 
Wprawdzie podwyższono płace średnio o około 
10%, ale poza tym nie spełniono żadnego z pozo-
stałych postulatów, zawartych w 9-punktowym 
programie uzgodnionym przez strajkujących. Po-
nadto rozpoczęły się represje; do sądów trafiły 92 
osoby (wśród nich aż 73 szleprów, czyli wozaków). 
Uniewinniono tylko 11 osób, pozostałym wymie-
rzono kary od 6 miesięcy aż do 7 lat więzienia. In-
ną często wówczas stosowaną karą było wydalenie 
z miejsca zamieszkania. Według notatki w "Bre-
slauer Zeitung" z 19 maja 1889 roku, z zagłębia 
wałbrzysko-noworudzkiego wydalono 200 osób.  

Począwszy od 1890 roku niemiecka socjaldemokracja mogła znowu działać w pełni 
jawnie. W styczniu 1890 roku zniesiono, bowiem, "ustawy wyjątkowe" wymierzone 
przeciw socjalistom.  

Nieco wcześniej, w 
1888 roku, nastąpiły 
zmiany na tronie ce-
sarskim. Po śmierci 
Wilhelma I tron zaj-
muje jego syn, 57 letni 
Fryderyk III, znany z 
liberalnych poglądów 
i niechęci do Bismarc-
ka. Panował bardzo 
krótko, zaledwie 99 
dni. Nowym cesarzem 
Rzeszy Niemieckiej 
zostaje syn Fryderyka 

III - Wilhelm II, z którym kanclerzowi Bismarckowi pracowało się znacznie trudniej 
niż z jego dziadem. Kanclerz, zwolennik przede wszystkim konsolidacji wewnętrznej 
cesarstwa, nie potrafił znaleźć z Wilhelmem II wspólnego języka. Król Prus i cesarz 
Niemiec był rzecznikiem polityki imperialistycznej, podczas gdy Bismarck dążył do 
ugruntowania mocarstwowej pozycji Niemiec w ramach ówczesnych granic.  
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W końcu, w marcu 1890 roku, sędziwy już Otto von Bismarck podał się do dymisji, a 
nowym kanclerzem został hrabia von Caprivi. Ten sprawował 
urząd tylko przez 4 lata; jego następcą, który utrzymał się do ro-
ku 1900 został książę Hohenlohe. Potem nastąpiły rządy kolej-
nego kanclerza - księcia von Bülowa. 
W tym właśnie czasie admirał Tirpitz opracował program rozbu-
dowy niemieckiej floty morskiej, którego realizacja pozwoliła 
Cesarstwu skutecznie włączyć się do trwającego właśnie kolo-
nialnego podziału Afryki, Azji i Oceanii. Przed pierwszą wojną 
światową Cesarstwo Niemieckie było jedną z liczących się potęg kolonialnych. 
 

W Krzyżowej koło Świdnicy, w 1891 roku zmarł stary, 91-letni feldmarszałek Hel-
muth Carl Bernard von Moltke, czołowy teoretyk pruskiego militaryzmu. W armii 
pruskiej służył od 1822 roku. Przez całe lata był szefem pruskiego Sztabu Generalne-

go i na tym stanowi-
sku kierował armią 
pruską w trzech zwy-
cięskich wojnach (z 
Danią w 1864, z Au-
strią w 1866 i wresz-
cie z Francją w latach 
1870-71. To on wpadł 
na pomysł wykorzy-
stania transportu kole-

jowego do szybkiego przemieszczania wojsk. Majątek w Krzyżowej otrzymał za za-
sługi dla kraju.          
 

   Na rok przed dymisją kanclerza Bismarcka, 
czyli w 1889 roku, odbył się pierwszy Kongres 
II Międzynarodówki, będącej zrzeszeniem par-
tii i organizacji socjalistycznych, a rok później, 
czyli w 1891 roku, ogłoszono encyklikę papie-
ża Leona XIII: "Rerum novarum". Encyklika 
ta, formułując społeczną doktrynę kościoła, 
stała się podstawą działania partii chrześcijań-
skiej demokracji oraz chrześcijańskich związ-
ków zawodowych.  
 

   W roku 1903, na wałbrzyskim Rynku odsło-
nięto pomnik przedstawiający starego cesarza 
Fryderyka III Wilhelma. Postać cesarza stała 
na wysokim cokole otoczonym niewielkimi 
liściastymi drzewkami i niskim ogrodzeniem. 
Pomnik ten stanowił wtedy nie tylko ozdobę  
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placu, ale i chlubę miasta; często przedstawiano go na ówczesnych pocztówkach.  
Pierwsze Muzeum Wałbrzyskie założono w 1908 roku i pierwotnie mieściło się w 
budynku przy ulicy Rycerskiej nr 6 (wtedy Bäckerstrasse). Dopiero później, w 1926 

roku, przeniesiono je do klasycy-
stycznego pałacu rodziny Alber-
tich stojącego przy ulicy 1 Maja 
nr 9 (wówczas Gottesberger 
Strasse), nieco powyżej placu 
Kościelnego. Dzisiejsze muzeum 
mieści się nadal właśnie w tym 
budynku. "Albertihaus", jak pa-
miętamy, zbudowany został w 
1801 roku przez śląskiego bu-
downiczego L. Niederäckera.  
 

Na miejscu rozebranego, starego kościoła świętego Michała (Pfarrkirche St. Micha-
el), położonego u zbiegu ulic Stanisława Moniuszki, Garbarskiej, Młynarskiej i Ko-
ścielnej, w latach 1899-1904 powstał nowy, strzelisty, neogotycki kościół parafialny 
pod wezwaniem Aniołów Stróżów (Schutzengel-Pfarrkirche), będący odtąd najwyż-
szą i jedną z najbardziej charakterystycznych budowli miasta. Nowy kościół, znako-
micie wkomponowany w bardzo ciasny i trudny teren, powstał według projektu A. 

Langera, jednego z najpopularniejszych na Ślą-
sku budowniczych kościołów. Jego autorstwa 
jest kościół pod wezwaniem Michała Archanio-
ła we Wrocławiu oraz bliższy Wałbrzychowi 
kościół w Kuźnicach Świdnickich.  

Wałbrzyska budowla ma w planie wymiary 60 x 30 metrów. Pięciokątna wieża ma 
wysokość 85 metrów. Szerokość nawy głównej wynosi 10m a naw bocznych 5m. 
Nawa główna ma wysokość 22m; same okna są wysokości 12m.  
W ściany nowego kościoła, od zewnętrznej strony, wmurowano stare, kamienne epi- 
tafia przedstawicieli sławnego i zasłużonego, wałbrzyskiego rodu Czettryców. 
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 Tam też, przy zbiegu ulic Garbarskiej i Moniuszki (Gerberstrasse und Friedländer 
Strasse) stała już wówczas (postawiona jeszcze za czasów istnienia kościoła św. Mi-

chała) niewielka, narożnikowa kamieniczka, tzw. "Florianka", z 
charakterystyczną postacią świętego Floriana z włócznią, 
umieszczoną na szczycie elewacji frontowej. Przebudowana w 
1867 roku zachowała się do dzisiaj.  

 W 1883 roku na rogu ulic świętej Jadwigi i Mickiewicza wybudowano synagogę. 
Dziś nie ma po niej śladu; została spalona zaraz po objęciu władzy przez Hitlera, 
przez tutejszych, miejscowych wyznawców jego ideologii.  
 

Za czasów Wilhelma II następuje wyraźne ożywienie nastrojów nacjonalistycznych; 
w Prusach nacjonalizm był już mocno zakorzeniony.  
W 1894 roku, w Poznaniu powstała Hakata - stowarzyszenie nacjonali-
stów niemieckich w celu popierania akcji germanizacyjnej w zaborze 
pruskim. Wcześniej, jeszcze z inicjatywy kanclerza Bismarcka, założo-
no Komisję Kolonizacyjną, która w zaborze pruskim odkupowała zie-
mię od Polaków. Działanie tych organizacji nie dotyczy jednak Dolne-
go Śląska, bowiem tutaj nie było już majątków polskich, a ludność pol-
ska stanowiła bardzo znikomą liczbę. Polacy byli jednak widoczni – 

jako turyści i kuracjusze w śląskich „badach” oraz jako studenci. Pod koniec XIX 
wieku na Uniwerstytecie Wrocławskim studiowało wielu Polaków. Najbardziej znani 
i zasłużeni spośród nich, to: poeta Jan Kasprowicz, działacz polityczny Wojciech 
Korfanty i historyk literatury polskiej Ignacy Chrzanowski. W 1894 roku założono 
nawet we Wrocławiu słowiańskie (a w zasadzie czysto polskie) Towarzystwo Gim-
nastyczne "Sokół".   
 

W Wałbrzychu, podobnie jak na ca-
łym Śląsku, wraz z rozpoczęciem no-
wego wieku nadal bardzo dużo się bu-
duje; znakomita większość starej za-
budowy miasta (szczególnie dużych 
obiektów użyteczności publicznej) 
powstała właśnie w tamtym okresie. 
Stary budynek wałbrzyskiego szpitala  
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gwareckiego (Knappschaftslazareth), wzniesiony w 1833 roku przy ulicy Słowackie-
go (Freiburger Strasse), dotrwał do roku 1908. Rozebrano go po zbudowaniu nowe-
go, i jak na owe czasy bardzo nowoczesnego, budynku szpitalnego przy ulicy Bato-
rego (wtedy noszącej nazwę Seegen Gottes Strasse), czyli dzisiejszego budynku od-

działu chirurgii Szpitala 
nr 2. Nieco później po-
wstały kolejne budynki 
tego "nowego" kom-
pleksu szpitalnego. Wo-
kół budynków wytyczo-
no drogi i alejki obsa-
dzając je drzewami i 
krzewami. 

Naprzeciw starego szpitala gwareckiego 
(jeszcze zanim go rozebrano) zbudowano 
solidny gmach Cesarskiej Poczty Głównej - 
otwarto ją w 1887 roku. Obecny wygląd 

zewnętrzny gmach Poczty Głównej, 
istniejący nadal w tym samym miej-
scu, otrzymał po gruntownej przebu-
dowie przeprowadzonej w latach 
1899-1907.    
Na zdjęciach z końca XIX wieku 

widnieje także, istniejąca do dzisiaj, charakterystyczna, narożna kamienica stojąca 
przy zbiegu ulic Słowackiego i Limanowskiego, rozszerzająca się jak klin, wraz z 

oddalaniem się tych ulic od siebie.  
Wzdłuż obecnej Alei Wyzwolenia 
(wtedy Auenstrasse) począwszy od 
1907 roku (a później powoli, stop-
niowo, aż do 1928 roku) powstaje 
szereg reprezentacyjnych budynków 
mieszkalnych, administracyjnych, 
szkolnych i użyteczności publicznej.  
Obecne II Liceum Ogólnokształ-
cące zostało wybudowane i oddane  
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do użytku, jako budynek szkoły ewangelickiej, właśnie w 1907 roku, co dokumentuje 
tablica nad wejściem głównym. Wcze-
śniej w tym miejscu istniała strzelnica 
bractwa kurkowego.  
W tym samym rejonie, po drugiej stronie 
alei, pod nr 43 stał już wtedy wybudowa-
ny znacznie wcześniej, bo w 1875 roku, 
budynek gimnazjum klasycznego - chlu-
by szkolnictwa wałbrzyskiego. Po drugiej 

wojnie światowej w budynku tym 
mieściła się siedziba komitetu 
PZPR. Obecnie budynek służy 
jako szkoła podstawowa nr 28.  
W 1911 roku założono w Wał-
brzychu pierwszą drukarnię, ale 
nie wiadomo dokładnie gdzie się 
mieściła. Budynek przy alei Wy-
zwolenia, który drukarnia zajmo-
wała przez długi szereg lat w cza-

sach PRL, wzniesiono dopiero po I wojnie światowej. Wtedy przeniesiono tam też 
wałbrzyską drukarnię.  
Dawny pałac Czettryców, stojący przy 
ulicy Zamkowej, wraz z wszystkimi 
przyległymi zabudowaniami i całym 
otaczającym je rozległym parkiem, po-
cząwszy od 1882 roku, stał się własno-
ścią rodu Hochbergów. Od tego czasu 
mieścił się tam zarząd wszystkich dóbr 
Jana Henryka XI Hochberga – pana na 

Książu i księcia von Pless. W samym 
Książu (Schloss Fürstenstein) miały 
wówczas miejsce kolejne roboty bu-
dowlane; między innymi w 1892 roku 
przebudowano obiekt bramny z dwie-
ma charakterystycznymi wieżami, do-
prowadzając go w końcu do postaci 
zbliżonej do tej, jaką znamy obecnie. 



- 242 - 
 
Stacja kolejowa Wałbrzych Główny, (któ-
rej dworzec, jak wiemy, powstał w 1868 
roku jeszcze jako Dittersbach) była wciąż 
jedną z największych stacji kolejowych w 
Sudetach. W pobliżu stacji, jeszcze przed 
końcem XIX wieku, zbudowano wspania-
ły wiadukt umożliwiający przekroczenie 
całej, dość szerokiej w tym miejscu doliny 
Pełcznicy, w głębi której  biegnie ulica 
Niepodległości (wtedy Haupt-Strasse, 
później przemianowana na Hindenburg-
Strasse). Potężny, trójprzęsłowy wiadukt 
wykonano ze stalowych, ale delikatnych, 
ażurowych kratownic i oparto na wyso-
kich, kamiennych podporach, przypomina-
jących nogi olbrzyma - wyższych od 
wszystkich okolicznych budynków.  
Był to nadal czas intensywnego rozwoju 
kolei żelaznych. Od roku 1880 można już 
było pociągiem z Wałbrzycha dotrzeć do 
Kłodzka (Glatz) i dalej, do Czech. Osta-
tecznie wszystkie prace budowlane na tej 
trasie zakończono w 1896 roku.  
To na tej linii przebito najdłuższy tunel 
kolejowy na Śląsku, do dziś istniejący i 
nadal funkcjonujący, choć już mocno za-
niedbany. Ten imponujący swymi roz-
miarami tunel umożliwił przejazd pod 
Górami Wałbrzyskimi na odcinku pomię-
dzy stacjami Wałbrzych Główny i Jedlina 
Górna.  
 

W tym samym, 1896 roku linię kolejową 
z Kamiennej Góry doprowadzono do 

Chełmska Śląskiego, a w 1899 roku 
przedłużono ją jeszcze do samej granicy, 
to jest do Okrzeszyna.  
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Uprzemysłowienie 
zmienia dotychczaso-
wy charakter Wałbrzy-
cha a tym samym i je-
go wygląd.  
W 1896 roku utworzo-
no spółkę "Niederschle-
sische Elektrizität und 
Kleinbahn AG", która w 
1898 roku, przy ulicy 
Piotra Wysockiego 
(Weißsteiner Strasse), w 
miejscu gdzie dzisiaj 
mieści się dyrekcja Za-
kładu Energetycznego, 
uruchomiła elektrownię 
miejską. Elektrownia 
funkcjonowała w tym 
miejscu jeszcze przez 
pewien czas po II woj-
nie światowej.  
Po przemysłowych bu-
dynkach tej starej elek-
trowni pozostała m.in. 
hala OSiR-u.  

    

Nowoczesny, uprzemysłowiony charakter nadały miastu zmodernizowane kopalnie 
węgla, gazownia dalekosiężna oddana do użytku w 1868 roku, oraz kanalizacja ulicz-
na i wodociągi (1900). Przemysł (przede wszystkim górnictwo) ściągał robotników z 
różnych stron Niemiec oraz z Górnego Śląska. Rosło również znaczenie zakładów 
związanych z górnictwem i przemysłem maszynowym, między innymi "Huty Karol", 
czyli „Carlshütte”. W końcu XIX wieku najwięcej ludzi zatrudniały jednak zakłady 
produkcji porcelany. Fabryka Tielscha, zatrudniająca około 1600 pracowników była 
wtedy największą fabryką porcelany w państwie niemieckim. Działały też zakłady 
Kriestera a w 1893 roku uruchomiono fabrykę w Szczawienku.  
Wybudowano tez kilka hut szkła, m.in. na Białym Kamieniu, pod Chełmcem a na 
Piaskowej Górze rozpoczęto produkcję luster. W 1888 roku przy ulicy Małej i Pługa 
powstały zabudowania rzeźni a w 1892 roku hala sportowa i zakład kąpielowy (łaź-
nia miejska).   
 

   Miasto rozbudowywało się stopniowo w kierunku wszystkich sąsiednich osad: Sta-
rego Zdroju (Altwasser), Szczawienka (Nieder Salzbrunn), Poniatowa (Seitendorf), 
Białego Kamienia (Weißstein), Podgórza (Dittersbach) i Sobięcina (Hermsdorf),  
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rozlewając się we wszystkich kierunkach w głąb przyległych górskich kotlin, najczę-
ściej wzdłuż brzegów przepływających przez nie potoków.  
Szczawienko dzieli od Sobięcina lub Podgórza odległość aż kilkunastu kilometrów. Z 
dworca kolejowego Wałbrzych Szczawienko na dworzec Wałbrzych Główny jedzie 
się pociągiem około 20 minut. Z tego powodu coraz większą rolę w rozwoju tak roz-
gałęzionego miasta musiała zacząć odgrywać masowa komunikacja miejska. Dla 
Wałbrzycha wzorcem do naśladowania był w tym względzie Wrocław.  

Pierwszy omnibus pojawił się we Wro-
cławiu w 1862 roku - w Wałbrzychu jest 
już po kilku miesiącach, tramwaje konne 
tu i tam zaczęły regularnie kursować w 
1877 roku.  
We Wrocławiu pierwszy tramwaj elek-
tryczny pojawia się w czerwcu 1893 roku 
- w Wałbrzychu pierwsza linia tramwa-
jowa uruchomiona zostaje już po pięciu 
latach od tego wydarzenia, to jest w roku 
1898.  

12 września 1898 roku urucho-
miono pierwszą linię tramwajową 
łączącą dworzec kolejowy w 
Szczawienku z centrum Wał-
brzycha a następnie przedłużoną 
do Dolnego Sobięcina. W marcu 
1899 roku ruszyły tramwaje z 
centrum Wałbrzycha do Podgó-
rza (do dworca kolejowego) a we 
wrześniu 1907 roku do Szczawna 
Zdroju przez Biały Kamień. To 
właśnie wtedy, w latach 1898 do 
1907, głównym węzłem komuni-

kacyjnym miasta staje się obecny Plac Grunwaldzki, wtedy nazywany Vierhäuser 
Platz (plac Czterech Domków).  
Skąd taka dziwna nazwa? Już w połowie XIX wieku Hochbergowie zbudowali tam 
pierwsze osiedle górnicze „Vierhäuser”, przeznaczone dla pracowników zatrudnio-
nych w kopalniach przy szybach „Conrad” i „Graf von Schweinitz”, składające się z 
szeregu klasycystycznych domków zbudowanych nad rzeczką Pełcznicą. Z czasem, 
właśnie w związku z rozwojem miejskiej sieci komunikacyjnej, miejsce to, podobnie 
jak Aleja Wyzwolenia (Auenstrasse) zmieniło się diametralnie.   
Ruch ludności w mieście zdecydowanie się zwiększył, mieszkańcy dojeżdżali do pra-
cy, na zakupy w sklepach tworzącego się wyraźnie centrum miasta a także w odwie-
dziny i na niedzielne spacery. Taki ożywiony ruch wywołały i zdecydowanie ułatwiły  
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regularnie kursujące tramwaje elektryczne, których linie miały na placu Grunwaldz-
kim, swoją główną stację i krzyżówkę. Tramwaje kursowały po ulicach Wałbrzycha 
jeszcze przez ponad pół wieku. Dopiero w latach 1955-1970 w mieście pojawiły się 
trollejbusy, a obecnie pozo-
stała już wyłącznie komuni-
kacja autobusowa. Ale cha-
rakter głównego węzła ko-
munikacyjnego miasta plac 
Grunwaldzki jeszcze za-
chował.   
Warto wspomnieć, że na 
Górnym Śląsku próbowano 
wykorzystywać tramwaje 
parowe a w Jeleniej Górze 
nawet tramwaje o napędzie 
gazowym. Dwie eksplozje tramwajowych zbiorników gazu w 1899 roku przekonały 
magistrat Jeleniej Góry do zastąpienia niebezpiecznych pojazdów tramwajami elek-
trycznymi, które wyruszyły na trasę między Jelenią Górą a Sobieszowem w 1900 ro-
ku.  
W Wałbrzychu, dla usprawnienia komunikacji tramwajowej zdecydowano się wtedy 
nawet przykryć fragment rzeki przepływającej przez centrum miasta. Przepływająca 
przez Vierhäuserplatz Pełcznica (Laisebach) została obudowana i poprowadzona mu-

rowanym, krytym kanałem, 
zamkniętym górą na całej 
długości ceramicznymi skle-
pieniami. Kanał był napraw-
dę solidnie wykonany, skoro 
dopiero po stu latach funk-
cjonowania, koniecznym stał 
się jego remont. Pełcznica 
przykryta została wówczas 
jezdniami ulic i chodnikami 
na bardzo długim odcinku, 
mianowicie: od skrzyżowa-
nia ulicy Bolesława Chro-
brego (Fürstensteiner Stras-
se) z ulicą Kolejową (Alte 

Bahnstrasse), aż do skrzyżowania ulicy Niepodległości z ulicą Łokietka na Podgórzu 
(Dittersbach).  
 

Obok wcześniej istniejących kopalń i fabryk przemysłu maszynowego i włókienni-
czego, na przełomie wieków wyrosły w Wałbrzychu nowe fabryki i zakłady.  
Były to teraz przede wszystkim zakłady górniczo-hutnicze (także nowe kopalnie) 
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oraz duże i nowoczesne zakłady przemysłu ceramicznego. 
Przypomnijmy, że w drugiej połowie XVIII wieku na terenie Wałbrzycha istniały 23 
zarejestrowane kopalnie (głównie sztolniowo-szybowe, których maksymalna głębo-
kość nie przekraczała 32-42m). Już w 1800 roku w wałbrzyskich kopalniach wydo-
byto 145,5 tysięcy ton węgla a w 1840 roku aż 200 tysięcy ton. W połowie XIX wie-
ku, dla usprawnienia transportu w kopalniach, wprowadzono konie (w kopalni „Jo-
hannes” należącej do Hochberga. W 1825 roku osiągnięto głębokość eksploatacji po-
nad 80m. Najgłębszą (88 metrów) była wtedy kopalnia „Segen Gottes” we wsi Stary 
Zdrój. W latach 60-tych roboty górnicze w tej kopalni doprowadziły do zaniku wody 
w studniach i w 1870 roku do likwidacji kilkusetletniego uzdrowiska.  
 

W drugiej połowie XIX 
wieku zaczęto łączyć małe 
kopalnie w duże przedsię-
biorstwa. Dzięki zastoso-
waniu pomp o napędzie 
parowym zaczęto budować 
kopalnie głębinowe i scho-
dzić z eksploatacją węgla 
poniżej poziomu sztolni. 
Powstały nowe, głębokie 
szyby: w kopalni „Glüc-
khilf” w Sobięcinie nowe 
szyby „Heydt” (w 1852 r.) 
i „Victoria” (w 1867 r.) pozwalały osiągnąć głębokość eksploatacji sięgającą 297m.  
W Białym Kamieniu powstała nowa kopalnia gwarectwa „Fuchs” z szybami „Julius” 
(1867) i „Ida” (1872). W Starym Zdroju, w kopalni „Segen Gottes”, należącej do von 
Mutiusa, w 1858 roku wydrążono nowy szyb „Tiefbau” a w Dolnym Sobięcinie gwa-
rectwo „Friedenshoffnung” zbudowało kopalnię „Schwesterschacht” z dwoma bliź-
niaczymi szybami „Siostrzanymi” (1859) osiągającymi największą głębokość eksplo-
atacji – 385metrów. W samym Wałbrzychu w 1864 roku urząd miejski założył ko-
palnię głębinową „Tiefbauschacht” z szybami „Maria” i „Hans Heinrich” (1864). 
Trochę wyżej, w tzw. Wałbrzychu Górnym, w 1879 roku książę Hochberg założył 
kopalnię „Bahnschacht” (to późniejsza, polska kopalnia "Bolesław Chrobry").   
W Rusinowie radca Krister w 1863 roku założył kopalnię „Caesar” z szybem „There-
se”. Także w Podgórzu w 1866 roku powstała kopalnia głębinowa „Melchior” z no-
wym szybem „Tiefbau”, którego głębokość także przekroczyła 300 metrów.  
 

Jak widać ruch w przemyśle górniczym był ogromny. Z czasem, naturalną koleją rze-
czy zaczęto łączyć poszczególne kopalnie w większe organizmy gospodarcze. Akcję 
łączenia zapoczątkował były pruski oficer artylerii Karl Friedrich Kulmitz z Wrocła-
wia. Założył w Wałbrzychu spółkę gwarecką „von Kulmitz” i w 1872 wykupił część 
wałbrzyskich kopalń, m.in. „Consolidirte segen Gottes” ze Starego Zdroju,  
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„Consolidirte Ernestine” i „Melchior” z Podgórza oraz „Consolidirte Neue Caesar” z 
Rusinowej. Dalsza koncentracja wydobycia węgla doprowadziła do tego, że w 1892 
roku liczba gwarectw węglowych zmniejszyła się do ośmiu. Z uwagi na wielkość 
produkcji były to kolejno następujące gwarectwa : „Glückhilf”, „Fuchs”, „Fürstenste-
iner”, „Friedenshoffnung”, „Melchior”, „Segen Gottes”, „David” i „Caesar”. 
 

Nie koniec na tym. W 1893 roku połączono gwarectwa „Glückhilf” i „Friedenshoff-
nung” działające w Sobięcinie Dolnym. W 1909 roku podczas likwidacji zagrożenia 
pożarowego w tej kopalni, śmiertelnie zatruło się gazami trzech górników. 
W 1896 roku do „Consolidirte von Kulmitz” włączono kopalnie trzech innych gwa-
rectw („Segen Gottes”, „Caesar” i „Melchior”) a w 1907 roku gwarectwo „Fuchs” z 
Białego Kamienia wykupiło gwarectwo „David” z Konradowa.  
 

Bardzo zmieniał się w tym czasie wygląd kopalnianych zabudowań. Od czasu wpro-
wadzenia do kopalń kosztownych maszyn o napędzie parowym, dla ich ochrony za-
częto na powierzchni budować znacznie trwalsze budynki gospodarczo-przemysłowe 
niż dotychczasowe szopy. Budowano nowe murowane maszynownie i kotłownie z  
wysokimi kominami oraz obudowy szybów w formie murowanych wież. Murowane 
nadszybia, wzorowane na basztach obronnych (na-
zywane „wieżami Malakowa”) musiały mieć solidna 
konstrukcję potrafiącą utrzymać potężne koła linowe 
maszyn wy  ciągowych. Architektura tych budowli 
zmieniła się gdy do budowy wież szybowych zaczęto 
stosować stal. Stalowe wieże szybko wyparły dawne 
wieże murowane. Pierwszą stalową wieżę szybową 
wybudowano w 1888 roku nad szybem „Tiefbau” 
kopalni „Segen Gottes” w Starym Zdroju. Wieżę 
skonstruowano w hucie Kulmitza w Żarowie. Pięk-
nym przykładem połączenia obu konstrukcji: muro-
wanej i stalowej jest wieża szybu „Julius” kopalni 
„Fuchs” na Białym Kamieniu.  

 
 
 
 
 



- 248 - 
 

W murowane nadszybie typu Malakow z 1867 roku wkomponowano w 1893 roku 
wieżę stalową. 
Bu dynki przemysłowe starano się przy-
najmniej z zewnątrz ozdobić stosując róż-
nego rodzaju detale architektoniczne. Przy-
kładem mogą tu być sobięcińskie Szyby 
Siostrzane oraz budynek stolarni kopalni 
„Glückhilf”. 
Począwszy od połowy XIX w. wałbrzyski 
Urząd Górniczy mieścił się przy ulicy Ko-
ściuszki (Weinrich Strasse). Dziś budynek ten już nie istnieje. Urząd Górniczy miał 
co robić. Świadczy o tym choćby liczba pracowników zatrudnionych w górnictwie. 
W 1913 roku kopalnie zagłębia wałbrzyskiego zatrudniały prawie 30 tysięcy górni-
ków.   
    

Przy kopalniach już wcześniej (od końca XVIII wieku) powstawały także zakłady 
koksownicze. Warto przypomnieć, że już w 1776 roku po raz pierwszy skoksowano 
węgiel w kopalni Hochberga w Kuźnicach Świdnickich. Odbiorcami wałbrzyskiego 
koksu były huty żelaza i miedzi, wapienniki, cegielnie i kuźnie, do których koks do-
wożono furmankami a po doprowadzeniu do Wałbrzycha linii kolejowej także wago-
nami.  
Ważnym wydarzeniem było zbudowanie i uruchomienie w 1882 roku w Gorcach  
pierwszej baterii 
nowych pieców 
koksowniczych, w 
których zastosowa-
no regeneratory spa-
linowe. Był to wy-
nalazek Gustawa 
Hoffmanna zatrud-
nionego w firmie 
Schlesische Kohlen 
und Kokswerke w 
Gorcach.  Ulepsze-
nia i poprawki do 
pieców Hoffmanna wprowadził później jeszcze Karl Otto. Tylko wałbrzyski węgiel 
nadawał się do koksowania – przy kopalniach noworudzkich koksu nie produkowa-
no. Piece konstrukcji Otto-Hoffmanna zastosowano w wybudowanych w 1884 roku 
bateriach koksowniczych przy kopalni „Glüchhilf” w Sobięcinie Górnym. W Wał-
brzychu produkcja koksu systematycznie rosła. W 1886 roku książę Hochberg rozpo-
czął budowę dużej, nowoczesnej koksowni w Wałbrzychu Górnym przy kopalni 
„Bahnschacht”. W 1900 roku wyprodukowano w Wałbrzychu prawie 536 ton koksu, 
przy wydobyciu węgla sięgającym prawie 4 tysięcy 800 ton.  
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W 1905 roku rozpoczęto budowę 
koksowni przy kopalni „Mel-
chior” na Podgórzu a rok później 
także przy kopalni „Fuchs” na 
Białym Kamieniu.  
Już od 1885 roku zaczęto na skalę 
przemysłową produkować w kok-
sowniach tzw. węglopochodne, 
czyli smołę, siarczan amonu i gaz 
koksowniczy a od 1908 roku tak-
że benzol, wykorzystywany przy 
produkcji żywic syntetycznych 
(przy produkcji farb i lakierów).  
Gaz koksowniczy, po oczyszczeniu stosowano nie tylko do wtórnego opalania pie-
ców koksowniczych lecz także do ogrzewania i oświetlania zakładów a następnie 
także do oświetlenia ulicznego (najpierw w Sobięcinie).  Kiedy na początku XX wie-
ku przy koksowni „Fuchs” w Białym kamieniu wybudowano nowoczesna tłocznię 
gazu (wraz z całą infrastrukturą do jego oczyszczania) począwszy od 1911 roku za-
częto budować gazociągi, którymi wałbrzyski gaz przesyłano do Wrocławia, Zgo-
rzelca, Legnicy i Jeleniej Góry. Największymi odbiorcami gazu był przemysł cera-
miczny (fabryki porcelany, cegielnie i huty szkła).   
    

Przemysł ceramiczny 
rozwinął się w Wał-
brzychu na bardzo du-
żą skalę. Fabryki por-
celany pracowały 
pełną parą, zarówno 
na potrzeby Śląska 
jak i na eksport. Jak 
już wiadomo, pionie-
rami tego przemysłu 
w Wałbrzychu byli:  
Carl Krister (1802-1869), 
właściciel pierwszej fabry-
ki porcelany założonej w 
1831 roku przy ulicy Li-
manowskiego (Sandstras-
se), czyli obecnych ZPS 
"Krzysztof", oraz nieco 
młodszy od niego Carl 
Tielsch (1815-1882), zało-
życiel i właściciel fabryki  
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porcelany w Starym Zdroju (późniejsze Zakłady Porcelany Stołowej "Wałbrzych").  
Fabryka porcelany Tielscha 
powstała w 1845 roku. Fabry-
ka doskonale prosperowała 
rozrastając się szybko wzdłuż 
biegnącej o-bok linii kolejo-
wej. Jeszcze przed 1890 ro-
kiem Tielsch zbudował przy 
fabryce okazałą rezydencję 
rodzinną, wspaniały neobaro-
kowy pałac, usytuowany przy 
ulicy Armii Krajowej 7a, (po-
przednio Armii Czerwonej, a 
jeszcze wcześniej Breslauer 
Strasse). Po 1945 roku do pała-
cu wprowadzono biura Dyrek-
cji Okręgu PKP. Ten piękny 
budynek długo był bardzo za-
niedbany. Na szczęście ostatnio 
właściciel rozpoczął prace re-
montowe mające na celu solid-
ną i kompleksową naprawę 
obiektu.  
Po drugiej stronie ulicy, w 1896 
roku, powstały zakłady kalki 
ceramicznej, założone przez 
Emila Wunderlicha – (późniejsze Wałbrzyskie Zakłady Graficzne "Kalkomania"). 
Złośliwa plotka głosiła, że założyciel i właściciel firmy, Emil Wunderlich, rozpoczął 
swą wielką karierę przemysłowca od kradzieży maszyny litograficznej z fabryki ba-
rona Tielscha. Ciekawa eklektyczna willa, położona na terenie tych zakładów, od  
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strony ulicy Parkowej (Parkstrasse), pochodzi właśnie z czasów powstania fabryki 
produkującej kalkę. 
 

W Podgórzu, przy ulicy Niepodległości (nazywanej wówczas Hauptstrasse, później 
zaś Hindenburg-Strasse), w 1874 roku założono bardzo potrzebną fabrykę wyrobów 
szamotowych (Ofen und Chamotte-waren Fabrik).  
    

W innym osiedlu sąsiadującym 
wtedy z Wałbrzychem, nazywa-
nym Piaskową Górą (Sandberg), 
dzisiaj stanowiącym wielką i 
ważną dzielnicę miasta, a jesz-
cze w latach 30-tych XX wieku 
znajdującym się poza granicami 
miasta (należąc do Szczawna 
Zdroju), w 1868 roku, przy 
obecnej ulicy Wrocławskiej 
(wtedy Waldenburger Strasse), 
oraz przy głównej linii kolejo-
wej, uruchomiono hutę szkła 
lanego i lustrzanego (Spiegel-
hütte).  
Po 1945 roku hutę tę nazywano 
po prostu "Lustrzanką" a potem 
Hutą Szkła "Wałbrzych". Huta 
funkcjonowała bardzo długo. 
Dopiero niedawno zakończyła 
swój pracowity żywot.  
Dziś już zapomnieliśmy o tym, 
że inne, mniejsze huty szkła 
działały również w Białym Kamieniu (jedna z nich istniała przy ulicy Piasta, tu gdzie 
obecnie mieszczą się Miejskie Zakłady Oczyszczania), a także w samym Wałbrzy-
chu.  
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Pełną parą pracują w tym czasie założone wcześniej, ale systematycznie rozbudo-
wywane i unowocześniane, fabryki związane z odlewnią żeliwa i stali, oraz z prze-
mysłem maszynowym. Rozbudowuje się "Huta Karol" (Carlshütte), mająca już wte-
dy filię w Piaskowej Górze. Rozrasta się też dobrze prosperująca fabryka lin i siatek, 

położona bliżej Szcza-
wienka (Nieder Salz-
brunn), przy obecnej 
ulicy Długiej, w bezpo-
średnim sąsiedztwie 
głównej drogi kołowej 
prowadzącej w kierun-
ku Świebodzic i Wro-
cławia, oraz przy głów-
nej linii kolejowej.  

 
Wałbrzyszanie, przyjezdni 
turyści, oraz goście pobli-
skiego uzdrowiska – Szcza-
wna Zdroju (sławnego, sze-
roko już znanego i chętnie 
odwiedzanego Bad Salz-
brunn) lubili piesze wycie-
czki po okolicznych wzgó-
rzach. Ulubionym miejscem 
takich wycieczek był dla 
nich górujący nad miastem 
Chełmiec (Hochwald) – cha-

rakterystyczny szczyt Gór Wałbrzyskich - 869m npm. To dla tych gości około 1880 
roku wykonano przecinkę w gęstych lasach porastających górę i przygotowano wy-
godną, niezbyt stromą dróżkę wspinającą się malowniczymi serpentynami aż na sam 
szczyt. Droga ta, zabezpieczona po bokach drewnianymi barierkami, umożliwiała 
wejście na górę nawet damom strojnym w długie suknie noszone na przełomie XIX i 
XX wieku. Do podnóża góry można by-
ło, podobnie jak i dzisiaj, dostać się z 
kilku stron: od strony Białego Kamienia 
(Weißstein) spokojną ulicą Piasta (Ho-
chwaldstrasse ), lub mniej dziś uczęsz-
czaną polną drogą (Hochwald allee) 
prowadzącą wśród pól ze Szczawna 
Zdroju - zaczynającą się w Dworzysku 
(wtedy nazywanym "Idahof" Schweize-
rei). Na szczyt prowadziły też trakty od  
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strony Boguszowa (Gottesberg), lub Gorc (Rothenbach). Na szczycie Chełmca, w 
latach 1888-89 wzniesiono 22 metrową, murowaną wieżę widokową, stylizowaną na 
ruiny zamku, a u stóp wieży wybudowano dla turystów przestronną drewnianą re-
staurację, z dużymi oknami i szerokimi, przeszklonymi drzwiami.    
Jeszcze jedna ulica w Wałbrzychu nosiła wtedy nazwę Hochwaldstrasse - była to dzi-
siejsza ulica Długosza na Piaskowej Górze, biegnąca od ulicy Wrocławskiej do ko-
ścioła Najświętszej Marii Panny położonego przy ulicy kardynała Wyszyńskiego 
(wcześniej E. Thälmanna, a przed wojną Sandstrasse). Ale tę ulicę (to znaczy Hoch-
waldstrasse) nazwano tak chyba tylko z przekory, z powodu solidnej stromizny, jaką 
pokonuje, a może i dlatego, że była to wówczas, podobnie zresztą jak i dziś, ulica o 
nawierzchni ziemnej, ciągle wypłukiwanej przez deszcze, możliwa do pokonania tyl-
ko pieszo, rowerem lub samochodem terenowym.  
 

W samym mieście ulubionym miejscem niedzielnych spacerów wałbrzyszan był park 
miejski (obecny Park Sobieskiego) ze schroniskiem Schillera, dziś znanym jako 

"Harcówka", wzniesionym 
na zboczu góry w 1911 ro-
ku (Schillerhöhe).  
Przy ulicy Kunickiego 
(Kreutzstrasse), od strony 
parku, w II połowie XIX 
wieku istniał spory i ma-
lowniczy kamieniołom, 
dostarczający kamiennych 
materiałów budowlanych 
przydatnych dla rozwoju 
miejscowego budowni-
ctwa. W 1907 roku, na te-
renie kamieniołomu wyty-

czono ulicę Karpacką (Felsensteg), z urządzonymi punktami widokowymi, schodzącą 
zakosami aż do alei Wyzwolenia, tuż przy dawnej szkole ewangelickiej, czyli dzisiej-
szym II LO.  
   Od samego początku XX wie-
ku popularnym terenem służą-
cym rekreacji było również 
wzgórze Giedymina. Wierzcho-
łek tego wzniesienia osiąga 532 
m wysokości ponad poziom mo-
rza. Zalesione wzgórze położone 
jest centralnie pomiędzy Szcza-
wnem, Białym Kamieniem, Sta-
rym Zdrojem i Piaskową Górą.  
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Po niemiecku wzgórze nazywało się Wihelmshöhe. Po II wojnie światowej oficjalną 
nazwą, ustaloną w 1948 roku przez Komisję 
Nazewnictwa Sudetów pod przewodnic-twem 
doktora Mieczysława Orłowicza, była nazwa: 
Góra Parkowa. Ale nazwa ta istniała tylko na 
mapach - mieszkańcy Wałbrzycha tak długo i 
uparcie używali nazwy Wzgórze Gie-dymina, 
że ostatnio już tylko ta nazwa pojawia się na 
planach i w przewodnikach.  
   Podobnie ma się rzecz z nazwą jednej z 
dziel-nic Wałbrzycha oficjalnie nazywanej Ru-
sino-wa. Wałbrzyszanie tymczasem od dzie-
siątków lat uparcie używają wyłącznie nazwy 
Rusinów, preferując rodzaj męski (podobnie 
jak Poniatów i Konradów).  
   Wracając do Wzgórza Giedymina warto 
przypomnieć, że niegdyś były to wspaniale 
zagospodarowane tereny. Przez ówczesne 
Wilhelmshöhe przebiegały zadbane drogi i 
ścieżki spacerowe, przy nich znajdowały się 

trzy malowanicze stawy. Od strony 
Piaskowej Góry nieco poniżej szczy-
tu ciągnę-ły się dwa duże pola golfo-
we (18 dołkowe) ze specjalnym 
domkiem dla graczy, stojącym do 
dzisiaj na Słonecznej Polanie. Na 
szczycie wzgórza zlokalizowana była 
duża skocznia narciarska, na której 

jeszcze w pierwszych latach powojen-
nych organizowane były zawody nar-
ciarskie i festyny sportowe. Na szczycie 
znajdowała się też baszta widokowa, z 
której można było oglądać panoramę 
Wałbrzycha i Szczawna Zdroju. Baszta 
z czasem popadła w ruinę, a piękne te-
reny rekreacyjne, liczące blisko 150 
hektarów powierzchni, są dzisiaj prawie 
kompletnie niezagospodarowane.  
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Marną próbą zagospodarowania tych terenów było zainstalowanie prostego, orczy-
kowego wyciągu narciarskiego, który funkcjonował przez kilka zim na stoku wzgó-
rza od strony Piaskowej Góry. Wyciąg zaczynał się obok zabudowań Szpitala Górni-
czego, wybudowanego w latach 60-tych XX wieku. Teraz, u podnóża wzniesienia, 
istnieje osiedle domków jednorodzinnych (ulica Orłowicza) wybudowane po 1990 
roku. Tereny po tej stronie wzgórza w niedługim czasie znowu zmienią swój wygląd, 
gdyż właśnie pomiędzy Wzgórzem Giedymina a Starym Zdrojem przebiegać będzie 
obwodnica drogowa miasta, która nareszcie pozwoli odciążyć jedyną, zatłoczoną i 
zbyt wąską magistralę miejską - czyli ulicę Wrocławską, biegnącą środkiem starej 
zabudowy.  
 

   Na początku XX wieku, kiedy Dolny Śląsk przeżywał lata wielkiego budowania, 
zmieniano także topografię okolic Wałbrzycha. Po wielkiej, katastrofalnej powodzi, 
jaka nawiedziła w 1903 roku tereny podgórskie i dotarła do Wrocławia, rozpoczęto 
prace nad uporządkowaniem biegu Odry i jej górskich dopływów.  
W 1908 roku w pobliżu Leśnej powstał zbiornik na Kwisie, w 1912 roku w Pilchowi-
cach zbudowano zaporę na Bobrze, a w 1917 roku zakończono budowę zapory na 
Bystrzycy w Lubachowie koło Zagórza Śląskiego. Budowle te, z racji swej wielkości, 

wzbudzały wielkie zaintere-
sowanie okolicznej ludności i 
turystów. Sprawdziła się też 
ich skuteczność – aż do roku 
1997 skutecznie chroniły Wro-
cław przed skutkami gwałtow-
nych spływów wody z gór. 
 

Zaporę na Bystrzycy w pobli-
żu Lubachowa i Zagórza Ślą-
skiego budowano w latach 
1912-1917. Po zatamowaniu 
rzeki, na miejscu dawnej osa-

dy Schlesiertall, powstało Jezioro Bystrzyckie o powierzchni lustra wody (w normal-
nym stanie) około 51 hektarów i po-
jemności około 8 milionów metrów 
sześciennych, zabezpieczające przed 
powodziami wszystkie niżej położone 
miejscowości (w tym przede wszyst-
kim Świdnicę).  
Przy okazji w Lubachowie powstała 
elektrownia wodna. Dziś stara, ale 
nadal czynna elektrownia jest cieka-
wym muzeum, dostępnym dla nie-
licznych, zaglądających tam turystów.  
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Wysokość pięknie położonej zapory wynosi 44m. Tereny wokół Jeziora Bystrzyckie-
go stały się ulubionym miejscem letniego i niedzielnego wypoczynku dla mieszkań-

ców pobliskich miast. Z czasem powstało tam 
popularne kąpielisko. Jego walory podnosiło 
jeszcze bliskie sąsiedztwo zamku Grodno (Ky-
nau), pięknie położonego na szczycie góry 
Chojny (450m npm). 
 

Swoje najlepsze lata przeżywało w tym cza-sie 
także Sokołowsko, czyli ówczesny Görbers-
dorf. Oprócz stale rozbudowywanego zakładu 
doktora Brehmera powstają kolejne sanatoria 

przeciwgruźlicze. Na początku miejscowości nowe sanatorium otworzył doktor Wei-
ckers. Po drugiej wojnie światowej sanatorium doktora Weickersa nazwano ”Chrob-
rym”. W latach osiemdziesiątych XIX wieku 
wielką pracę rozpoczętą przez doktora Brehmera 
kontynuował zasłużony polski lekarz Alfred So-
kołowski, późniejszy założyciel Polskiego Towa-
rzystwa Przeciwgruźliczego. To na jego cześć po 
1945 roku dawny Görbersdorf nazwano Soko-
łowskiem.  

Ponieważ przed pierw-
szą wojną światową 
ściągało do Sokołow-
ska wielu bogatych 
kuracjuszy z carskiej 
Rosji, w 1901 roku, 
specjalnie dla nich, 
zbudowano nawet ka-
plicę prawosławną. 
Cerkiewka świętego 
Michała Archanioła,  
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wzniesiona została kosztem 21 tysięcy marek, według projektu architektów Krzyża-
nowskiego i Gromera.   
 

    Świat zmieniał się w szybszym niż dotąd tempie. Zaczynała się era samochodu i 
kina. Pierwsze taksówki pojawiły się na ulicach Wrocławia w 1906 roku. W tym sa-
mym czasie w stolicy Śląska miały miejsce pierwsze projekcje filmowe. Pokazy od-
bywały się wieczorami w teatrach ogrodowych lub w lokalach gastronomicznych. 
Stałe kina zaczęto otwierać począwszy od 1910 roku.  
   W 1910 roku zbudowano we Wrocławiu monumentalny, wiszący Most Grunwaldz-
ki. Wtedy nazywał się Keiserbrücke, czyli most Cesarski, po pierwszej wojnie świa-
towej przemianowany został na most Wolności. Most ten został oddany do użytku z 
okazji pobytu we Wrocławiu cesarza Wilhelma II. Cesarz przybył do Wrocławia na 
uroczystość otwarcia Wyższej Szkoły Technicznej, która miała kształcić specjalistów 
dla rozwijającego się niemieckiego przemysłu. 

  Głośnym wydarzeniem kultural-
nym było przyznanie w 1912 roku 
nagrody Nobla w dziedzinie litera-
tury Gerhartowi Hauptmannowi. 
Nagrodę tę pisarz otrzymał za natu-
ralistyczny dramat "Tkacze" (1892), 
mówiący o powstaniu tkaczy ślą-
skich w 1844 roku.  
Innym, głośnym dramatem histo-
rycznym Gerharta Hauptmanna jest 

"Florian Geyer", którego akcja toczy się w czasie wo-
jen chłopskich 1525 roku. Śląski noblista urodził się 
w Szczawnie Zdroju w 1862 roku, i tutaj, a później 
też w pobliskim Szczawienku (Nieder Salzbrunn), 
dziś będącym dzielnicą Wałbrzycha, spędził wiele lat 
swego życia. Znalazło to wyraźne odbicie w jego utworach, dzisiaj prawie całkowicie 

zapomnianych, a naprawdę 
wartych przypomnienia. 
Hauptmann był synem właści-
ciela hotelu „Preussische Kro-
ne” w Szczawnie Zdroju. We 
Wrocławiu skończył szkołę 
średnią, potem studiował w 
Dreźnie, Berlinie i Jenie. Po 
latach nauki osiadł najpierw 
pod Berlinem a potem u podnó-
ży Karkonoszy, najpierw w 
Szklarskiej Porębie, później, od 
1902 roku, w Jagniątkowie.  
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Pod koniec XIX wieku, w bogatszych kręgach, które mogły sobie na to pozwolić, 
upowszechniło się zainte-
resowanie turystyką i spor-
tem. Przykład dawał nawet 
książę Jan Henryk XI 
Hochberg.   
 

W 1896 roku, dzięki stara-
niom barona Pierre’a de 
Coubertin, reaktywowano 
Igrzyska Olimpijskie. Za-
wody I nowożytnej Olim-
piady odbyły się w Atenach, II Igrzyska Olimpijskie 
miały miejsce w 1900 roku w Paryżu, kolejne III 
już za oceanem w St. Louis, IV znowu w Europie - w Londynie, wreszcie V odbyły 
się w 1912 roku, w Sztokholmie. Warto wspomnieć, że na olimpiadzie w Sztokhol-
mie 2 złote medale w pływaniu zdobył sportowiec z Wrocławia – Walter Bathe. Po 
piątej olimpiadzie nastąpiła dłuższa przerwa spowodowana wielkimi zmianami zaist-
niałymi w tym czasie na politycznej scenie Europy i Świata.  
    

W Cesarstwie Niemieckim, które 
usilnie (i dość skutecznie) starało 
się dołączyć do grona najwięk-
szych potęg kolonialnych, w 1909 
roku kanclerzem został Theobald 
von Bethmann Hollweg. W 1911 
roku miał miejsce incydent w Aga-
dirze (północna Afryka), gdzie 
niemiecka kanonierka ostrzelała 
port zajęty przez Francuzów. Incy-
dent ten, mimo iż nie miał poważniejszych następstw, świadczył o narastaniu antago-
nizmu między Francją a Niemcami.  
 

W 1913 roku w całych Niemczech, a w szczególności w 
Prusach (więc także i na całym Śląsku), obchodzono bar-
dzo uroczyście setną rocznicę zwycięstwa nad Napoleo-
nem w bitwie pod Lipskiem. Z okazji stulecia „niemiec-
kiej wojny wyzwoleńczej” w najróżniejszych miejscach 
(w miastach, wsiach i w górach) wznoszono kamienne 
obeliski lub choćby odsłaniano tablice upamiętniające tę 
okrągłą rocznicę.  
To właśnie dla upamiętnienia setnej rocznicy bitwy pod 
Lipskiem oddano do użytku we Wrocławiu wspaniałą, 
imponującą swą wielkością, żelbetową Halę Ludową,  
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nazywaną wtedy Halą Stulecia. Wspaniała 
monolityczna konstrukcja żelbetowa au-
torstwa Maxa Berga była wówczas wiel-
kim osiągnięciem inżynierskim. Średnica 
kopuły wynosi 67m a wysokość hali osiąga 
42m. Na główną uroczystość otwarcia hali 
i rozpoczęcia obchodów stulecia zwycię-
stwa nad napoleońską Francją, w dniu 20 
maja 1913 roku przybył do Wrocławia na-
stępca tronu z małżonką. W Hali Stulecia 
wystawiono z tej okazji sztukę Gerharta 

Hauptmanna o wojnie wyzwoleńczej, zatytułowaną: "Festspiel in Deutschen Rei-
men". 
 

We wrześniu 1913 roku na Dolnym Śląsku od-
bywały się manewry armii cesarskiej. Główny 
sztab armii urzędował w Świebodzicach. Cesarz 
wraz z małżonką i dworem był gościem 
Hochbergów. Para cesarska i cała towarzysząca 
im świta (książęta, ministrowie i generalicja) 
mieszkała w "Grand Hotelu" w Szczawnie Zdro-
ju. Przybyło także mnóstwo gości zagranicznych. 
Przybyłych zakwaterowano w okolicznych pała-
cach: w Wałbrzychu, w Świdnicy, a nawet we 
Wrocławiu. Książę von Pless (Jan Henryk XV 
Hochberg) asystował cesarzowi Wilhelmowi II.  
 

Bardzo ważnym a mało 
znanym wydarzeniem, 
jakie miało miejsce w 
dniu 1 czerwca 1914 ro-
ku, było oddanie do u-
żytku pierwszego na Ślą-
sku, zelektryfikowanego 
odcinka linii kolejowej.  
Była to linia długości 
34,5 km wiodąca od sta-
cji Szczawienko (Nieder 
Salzbrunn) przez Miero-

szów do Mezimesti w Czechach (wtedy Halbstadt). Dalsze prace nad elektryfikacją 
połączeń kolejowych przerwały wydarzenia o znaczeniu ogólnoeuropejskim.  
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   Wojna wisiała w powietrzu. Do jej wywołania potrzebny był tylko pretekst, którego 
28 czerwca 1914 roku dostarczył zamach na austriackiego następcę tronu – arcyksię-
cia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie, w Bośni.  
2 sierpnia 1914 roku gazety śląskie podały wiadomość 
o powszechnej mobilizacji, (Niemcy i Austria związa-
ne były układem wojskowym), po czym już 3 sierpnia 
poinformowano o rozpoczęciu wojny z Rosją.  
 

Większość Ślązaków przyjęła te wiadomości z entu-
zjazmem. Również na ulicach Wałbrzycha mieszkań-
cy wiwatowali na cześć cesarza i przyjaciół Niemiec. 
Spodziewano się, że wojna będzie krótka, i podobnie 
jak w 1870 roku skończy się wielkim sukcesem Rze-
szy Niemieckiej. W dzień po ogłoszeniu mobilizacji 
sformowany został wałbrzyski batalion landsturmu, 
który zasilił załogę garnizonu wrocławskiego. Później również trwał normalny pobór 
rezerwistów.  
Początek wojny był bardzo obiecujący. 4 sierpnia wojska niemieckie wkroczyły do 
Belgii, a w na froncie wschodnim najpierw zatrzymały Rosjan, po czym same prze-
szły do natarcia. W końcu sierpnia wojska rosyjskie poniosły dotkliwą klęskę w Pru-
sach Wschodnich. Armie niemieckie pod wodzą Paula Hindenburga rozbiły wojska 
rosyjskie pod Tannenbergiem.  

 

Jednak na początku września, na froncie zachodnim 
ofensywa niemiecka zatrzymała się nad Marną. Nie na 
wiele zdało się zastosowanie, po raz pierwszy w kwiet-
niu 1915 roku pod Ypres, gazów trujących. Wojna 
przeciągała się, pochłaniając wciąż nowe ofiary, wcią-
gając do walki wciąż nowe kraje i narody, w końcu sta-
jąc się pierwszą wojną światową.    
5 sierpnia 1915 roku Niemcy wkroczyli do Warszawy, 
do końca sierpnia zajęli także Modlin, Brześć nad Bu-
giem, Białystok i Grodno. Potem front ustabilizował  
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się, i to zarówno na wschodzie, jak i na zacho-
dzie. Sytuacji nie zmieniły ani ataki na forty 
Verdun, ani wprowadzenie przez Anglików po 
raz pierwszy czołgów w bitwie nad Sommą (we 
wrześniu 1916 roku). Nastąpił okres ciężkich 
walk pozycyjnych.  
 

 

Wewnątrz kraju początkowa 
euforia i optymistyczne, pro-
wojenne nastroje szybko o-
padły. Choć działania wojen-
ne nie dotarły nawet do gra-
nic Śląska, to wskutek wojny 
sytuacja tutejszej ludności 
znacznie się pogorszyła. 
Wzrosło bezrobocie, wojna spowodowała zastój gospodarczy, prosperowały tylko 
firmy pracujące dla wojska. Wobec braku mężczyzn, którzy walczyli w tym czasie w 
okopach, wzrosło zatrudnienie kobiet. Do pracy werbowano robotników z okupowa-
nego przez Niemcy Królestwa Polskiego. Wykorzystywano tez pracę jeńców wojen-
nych, głównie z armii rosyjskiej i włoskiej; w mniejszym stopniu z armii serbskiej, 
francuskiej i angielskiej. Zaczęło brakować żywności, wobec czego już od początku 
1915 roku wprowadzono reglamentację żywności (system kartkowy). Zaczęto stoso-
wać tańsze domieszki, wypełniacze dodawane do artykułów żywnościowych (chleb z 
ziemniakami), lub artykuły zastępcze, czyli tak zwane "ersatze", jak choćby kawa 
zbożowa, czy wojenna marmolada z brukwii. Wprowadzono też cenzurę i godzinę 
policyjną. 

 

Burmistrz Wałbrzycha, dr 
Erdmann, skierował do 
mieszkańców miasta apel, w 
którym nawoływał do udzie-
lania rodzinom żołnierzy 
frontowych pomocy material-
nej. W 1916 roku na placu 
Magistrackim, czyli na ów-
czesnym Keiser-Wilhelm-
Platz, w specjalnie ustawionej 
altanie stanął tak zwany "Że-
lazny Górnik" ("Eiserne  



- 262 - 
 

Bergmann"), ufundowany celem zebrania środków na pomoc społeczną. Zdemonto-
wano go dopiero w roku 1920.  
W sierpniu 1916 roku, z inicjatywy magistratu, dla najuboższych grup ludności 
otwarto stołówkę, tak zwaną kuchnię wojenną. Z zachowanych zapisków wiadomo, 
że przygotowywała ona dziennie 1750 litrów ciepłej strawy. W styczniu 1917 roku 
uruchomiono drugą, podobną stołówkę.  

 

W miarę przedłużania się wojny pogarszała się 
sytuacja ludności. Do domów wielu rodzin, już nie 
tylko tych najbiedniejszych, zajrzał głód. Doszło 
do tego, że zimą, z 1917 na 1918 rok, głównym 
pożywieniem szerokich warstw ludności stała się 
brukiew. Dlatego zima ta przeszła do historii pod 
nazwą "zimy brukwianej". W mieście zaczynało 
brakować rąk do pracy. W miejsce powołanych do 
wojska robotników zatrudniano powszechnie ko-
biety i młodzież. W maju 1915 roku przybył do 
Wałbrzycha transport polskich robotników zwer-
bowanych w Tomaszowie i w Łodzi. Wcześniej, 
bo już w kwietniu 1915 roku, przybyły do Wał-
brzycha pierwsze transporty jeńców wojennych, 
przede wszystkim Rosjan i Serbów. Zatrudniano 
ich do najcięższych prac w wałbrzyskich kopal-

niach i w przemyśle ciężkim. Później pojawili się tu także Rumuni i Francuzi.  
W 1916 roku w kopalniach Wałbrzycha i Nowej Rudy pracowało około 4 tysięcy jeń-
ców. Pod koniec wojny w rejonie Wałbrzycha pracowało już około 6000 jeńców. 
Wśród miejscowych robotników też zaczynało wzbierać niezadowolenie.  
Już w 1916 roku doszło do pierwszych strajków robotniczych, mimo iż udział w nich 
groził powołaniem do wojska i wysłaniem na front. Stopniowo, ale stale, wzrastały 
wpływy socjaldemokratów, mimo iż przywódcy SPD głosili w latach wojny zasadę 
"pokoju klasowego". W kwietniu, a potem w czerwcu 1917 roku, miały miejsce 
strajki i demonstracje w Berlinie i innych większych ośrodkach przemysłowych. 
Wzmagały się nastroje antywojenne. 
 

Niewesoła sytuacja na frontach I wojny światowej powodowała, że szukano rozmai-
tych, czasami bardzo dziwnych i nieszablonowych sposobów dla jej poprawy. Wciąż 
potrzebni byli nowi żołnierze – „mięso armatnie”.  
Rząd niemiecki próbował wyciągnąć nowych rekrutów do swych wojsk z terenów 
zajętego zaboru rosyjskiego (czyli z Królestwa Kongresowego). W tym celu, 5 listo-
pada 1916 roku, gubernator Hans von Beseler wespół z austriackim namiestnikiem 
Karolem Kukiem (administrującym południową Polską), wydał manifest o utworze-
niu z ziem byłego zaboru rosyjskiego nowego Królestwa Polskiego, jako monarchii 
konstytucyjnej i dziedzicznej.  
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Na tron warszawski cesarz zamierzał przy tym desygnować nie kogo innego, tylko 
śląskiego księcia Hochberga von Pless, uważając, że może on być dobrze przyjęty 

przez Polaków z uwagi na to, że jak sam twierdził: 
"w jego żyłach płynie piastowska krew". Hochberg 
mówił po polsku, wszyscy trzej jego synowie znali 
język polski, książę chciał nawet przejść na katoli-
cyzm. Burżuazja śląska zgotowała Janowi Henrykowi 
XV owacyjne przyjęcie, ten jednak przezornie od-
mówił przyjęcia korony królewskiej, i w ten sposób 
dość dziwna koncepcja stworzenia Królestwa Pol-
skiego pod protektoratem Niemiec szybko upadła. Z 
pomysłu tego śmiała się nawet żona księcia - Daisy 

von Pless. Dla wszystkich polityków świadomych nastrojów społecznych w Polsce 
od początku była to obietnica całkowicie pozbawiona realnych perspektyw.  
 

   W grudniu 1916 roku utworzono w Warszawie Tymczasową Radę Stanu, namiast-
kę polskiego rządu, o kompetencjach wyłącznie opiniodawczych. Do składu Rady 

powołano, między innymi, brygadiera Józe-
fa Piłsudskiego. Ten, legendarny już wów-
czas dowódca, dążący do odrodzenia wol-
nej Polski, szybko przeszedł do opozycji 
wobec okupacyjnych władz niemieckich. 
Skierowanie działalności Polskiej Organi-
zacji Wojskowej (POW) przeciwko okupa-
cyjnym władzom niemieckim doprowadziło 
w lipcu 1917 roku do osadzenia Józefa Pił-
sudskiego (Komendanta Głównego POW) i 
Kazimierza Sosnkowskiego w twierdzy w 

Magdeburgu. Odmowa złożenia przysięgi na wierność cesarzom: niemieckiemu i au-
striackiemu przez żołnierzy Legionów Polskich, doprowadziła z kolei do internowa-
nia części żołnierzy (tych pochodzących z Królestwa Polskiego) w obozach w Szczy-
piornie i Beniaminowie, oraz do wcielenia reszty (tych pochodzących z Galicji) do 
armii austriackiej.  
 

W lutym 1917 roku, po storpedowaniu przez niemieckie łodzie podwodne amerykań-
skiego statku pasażerskiego, Stany Zjednoczone zerwały stosunki dyplomatyczne z 
Rzeszą Niemiecką i 6 kwietnia wypowiedziały Niemcom wojnę. Początkowo sztab 
niemiecki nie bardzo się tym przejął, między innymi dlatego, że rysowały się pewne 
widoki na zawieszenie broni na froncie wschodnim i przerzucenie wszystkich sił na 
front zachodni. Nadzieje te wiązały się z politycznym zamieszaniem w carskiej Rosji. 
Ten wielki kraj ogarnia w tym czasie płomień rewolucji. Księżna Daisy (czyli Maria 
Teresa von Pless), która jeszcze przed rewolucją przebywała z wizytą w Carskim Sio-
le, ostrzegała w późniejszych rozmowach Wilhelma II przed lekceważeniem tego  
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kraju i jego buntującego się ludu. Księżna dobrze odczuwała nastroje społeczeństwa 
rosyjskiego i gotującą się tam ogromną 
burzę. Ta wielka arystokratka była też 
prawdziwie wielką i aktywną pacyfist-
ką. Najpierw próbowała kierować pi-
semne apele do rządów państw biorą-
cych udział w wojnie, a kiedy to dzia-
łanie z oczywistych powodów zawio-
dło, ta jedna z najznakomitszych dam 
Europy podjęła pracę zwykłej siostry miłosierdzia w pociągach sanitarnych Czerwo-
nego Krzyża, najpierw na froncie francuskim, a następnie austriackim i serbskim.  
 

   W marcu 1917 roku w Rosji abdykuje car i powstaje tam Rząd Tymczasowy. Nie 
uspokaja to jednak wzburzonego narodu. Po demonstracjach i lipcowych starciach z 
wojskiem, w dniach od 6 do 8 listopada dochodzi wreszcie do zbrojnego powstania w 
Piotrogrodzie. Władzę w Rosji przejmuje Rada Komisarzy Ludowych z Włodzimie-
rzem Leninem na czele. Uchwyconej wtedy władzy "bolszewicy" już nie oddadzą. 
Od pierwszych dni władzy Rad, w Rosji zachodzą wielkie przemiany polityczne - 
przemiany, które wkrótce diametralnie zmienią stary porządek w sporej części Euro-
py a potem także świata.  
   Aby móc zaprowadzić jakikolwiek ład w kraju pogrążonym w totalnym chaosie 
niezbędny był pokój. Dlatego, po krótkich zabiegach dyplomatycznych, szybko do-
szło do przerwania walk i podpisania separatystycznego układu pokojowego na fron-
cie wschodnim. Podpisanie traktatu pokojowego pomiędzy państwami centralnymi a 
Rosją Radziecką miało miejsce w marcu 1918 roku.  

 

Odgłosy rewolucji rosyjskiej 1917 roku (z u-
wagi na obowiązujący wówczas w Rosji kalen-
darz juliański nazwanej rewolucją październi-
kową) szybko dotarły do wszystkich krajów 
Europy. Echa rosyjskiej rewolucji doprowadzi-
ły też do nasilenia się nastrojów rewolucyjnych 

i antywojennych w Niemczech. Ro-
sła gorycz żołnierzy i ludności cy-
wilnej, nasilało się niezadowolenie 
w całych Niemczech, w tym także 
na Śląsku. 
W lipcu 1918 roku doszło do gwał-
townego wystąpienia górników wał-
brzyskiej kopalni "Fürstensteiner  



- 265 - 
 

Gruben" ("Bolesław Chrobry") i proklamowania strajku. Po sześciu dniach strajk się 
zakończył - górnicy uzyskali podwyżki zarobków i pewną poprawę warunków byto-
wych. Ale nadal wrzało w całym zagłębiu wałbrzyskim i noworudzkim. Podobnie 
działo się i w innych dużych skupiskach niemieckiego proletariatu.  
 

Wreszcie, 3 listopada 1918 roku, 
od powstania marynarzy w Kilo-
nii, rozpoczęła się rewolucja w 
Niemczech. Powstały Rady Ro-
botnicze i Żołnierskie w Kilonii, 
Bremie, Hamburgu, Essen, Kolo-
nii, Lubece, Monachium, Dreźnie, 
Lipsku i w innych miastach. We 
Wrocławiu na ulicach pojawili się 
żołnierze i cywile z czerwonymi 

opaskami na rękawach i z czerwonymi kokardami 
przypiętymi do ubrań. Z więzienia usytuowanego 
przy ulicy Kleczkowskiej uwolniono Różę Luksem-
burg, przetrzymywaną prewencyjnie w areszcie od 
lipca 1917 roku, która przemawiając publicznie we 
Wrocławiu zagrzewała do działania 20 tysięczny 
tłum słuchaczy. Później wyjechała do Berlina.  

 

9 listopada 1918 roku abdykował cesarz Wilhelm II i w 
Niemczech proklamowano Republikę. To samo stało się 
w Austrii gdzie skończyła się definitywnie monarchia 
Habsburgów.  

 

W Berlinie utworzono Radę Pełnomocników Ludowych – nowy rząd Niemiec. Tego 
samego dnia we Wrocławiu utworzono Centralną Radę Ludową, która przejęła wła-
dzę nad całym Śląskiem. Radzie Ludowej podporządkowało się miasto i istniejące tu 
rady robotnicze i żołnierskie. Nastroje rewolucyjne szybko objęły cały Śląsk.  
 



- 266 - 
 

W wielu miastach odbywały się demonstracje, rozbrajano oficerów, gmachy dekoro-
wano czerwonymi flagami. Na wsi chłopi organizowali rady chłopskie. 
W tym czasie na froncie zachodnim, po bitwie pod Amiens, czyli od sierpnia 1918 r., 
trwał odwrót wojsk niemieckich naciskanych przez armie sojusznicze dowodzone 
przez generała Ferdynanda Focha, późniejszego marszałka Francji i Polski.  
 

W końcu, 10 li-
stopada 1918 ro-
ku, nastąpiła ka-
pitulacja wojsk 
niemieckich na 
froncie zachod-
nim. Następnego 
dnia, 11 listopada 
1918 roku, w 

Compiegne, podpisano zawieszenie broni kończące dzia-
łania wojenne I wojny światowej.  
 

  W Wałbrzychu, z inicjatywy grupy działaczy SPD, powstała Rada Robotnicza i Żoł-
nierska dla Miasta i Powiatu Wałbrzyskiego - odbyło się to w tym samym dniu, w 
którym podpisano kapitulację w Compiegne - 11 listopada 1918 roku. Wałbrzyska ra-
da, w skład której wszedł burmistrz Wałbrzycha i część władz miejskich, współpra-
cowała z dowództwem wojskowym i nie była nastrojona zbyt rewolucyjnie. To jedna 
z przyczyn tego, że triumf rewolucji był tu bardzo krótkotrwały. Podobnie działo się 
zresztą i w innych rejonach Niemiec. Na czele wrocław-
skiej Centralnej Rady Ludo-wej od 15 listopada 1918 roku 
stanął prawicowy socjaldemokrata Paul Löbe.  
Centralna Rada Ludowa starała się nie dopuścić do dalszej 
radykalizacji nastrojów społecznych, raczej wyciszyć je, i 
za wszelką cenę zapobiec przekształceniu się ruchu rewo-
lucyjnego w Niemczech w rewolucję typu „bolszewickie-
go”. Siły rewolucyjne poniosły klęskę już w początkach 
1919 roku. 15 stycznia zamordowano Różę Luksemburg i Karola Liebknechta - wy-

bitnych działaczy ruchu rewolucyjnego. Wywołało to falę 
oburzenia nie tylko po lewej stronie sceny politycznej.  
 

19 stycznia, w bardzo gorącej atmosferze politycznej, od-
były się wybory do Zgromadzenia Narodowego (Konstytu-
anty) Niemiec. 6 lutego 1919 roku nastąpiło otwarcie 
Zgromadzenia Narodowego w Weimarze i oficjalne pro-
klamowanie republiki, od miejsca proklamacji (i nieco 
późniejszego uchwalenia konstytucji), nazywanej potocz-
nie "Republiką Weimarską". Pierwszym prezydentem re-
publiki wybrany został Friedrich Ebert a utworzenie rządu  
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powierzono Filipowi Scheidemannowi.  
Tak, więc, wraz z końcem wojny skończyło się ostatecznie także Cesarstwo Nie-
mieckie. Niemcy na krótko pogrążyły się wtedy w chaosie i niewiele brakowało, aby 
na wzór Rosji Radzieckiej stały się Niemiecką Republiką Rad. Ostatecznie jednak, 
mimo silnych zaburzeń, i to nie tylko tych opisanych powyżej, lecz i tych, o których  
jeszcze będzie mowa, Niemcy stały się w końcu typową republiką burżuazyjną, z rzą-
dem tworzonym na podstawie demokratycznych wyborów.  
 

   W Wałbrzychu (nie obejmującym wtedy jeszcze Starego Zdroju) w latach wojny 
spadła znacznie liczba mieszkańców: w 1914 roku w mieście mieszkało 21 tysięcy 
osób, a w 1918 już tylko 19 tysięcy 592 osoby. Według oficjalnych danych na fron-
tach I wojny światowej śmierć poniosło 583 wałbrzyszan.  
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VII 

 
Wałbrzych w czasach Republiki Weimarskiej,  

czyli w okresie od 1919 do 1933 roku. 
 
 

   Pierwsza wojna światowa, początkowo witana na Śląsku wręcz entuzjastycznie, 
szybko pokazała swe prawdziwe oblicze. Do zwykłych nieszczęść wojennych dołą-
czył głód i zimno, a potem jeszcze gwałtowne zaburzenia rewolucyjne. To wrzenie 
rewolucyjne, abdykacja cesarza oraz niepowodzenia na froncie zachodnim (działania 
wojenne zakończyły się 11 listopada 1918 roku podpisaniem zawieszenia broni w 
Compiegne) spowodowały, że wybory do Zgromadzenia Narodowego Niemiec, 
przeprowadzone w takiej sytuacji 19 stycznia 1919 roku, miały bardzo duże znacze-
nie dla przyszłości Niemiec.  
   6 lutego 1919 roku Zgromadzenie Narodowe (Konstytuanta) obradujące w Weima-
rze proklamowało republikę Niemiec, ale konstytucję tej republiki uchwalono znacz-
nie później, dopiero po podpisaniu traktatu pokojowego w Wersalu. Sytuacja była, 

bowiem, wciąż bardzo chwiejna.  
Siły rewolucyjne, wobec odstępstwa drob-
nomieszczaństwa i zdecydowanej reakcji 
rządów Francji i Anglii (popierających 
burżuazyjny model demokracji), ostatecz-
nie poniosły klęskę. Tym niemniej w tym 
gorącym czasie powojennym znaczna 
część społeczeństwa nadal skłaniała się ku 
postawom lewicowym. Potwierdzeniem 
tego może być choćby to, że mimo, iż w 
marcu 1919 roku, przy pomocy wojska i 
politycznej prowokacji, ze wszystkich ist-
niejących rad usunięto komunistów i le-
wicowych socjalistów, to jeszcze tej samej 
wiosny (1919 roku) w Wałbrzychu podję-
ła działalność miejska organizacja Komu-
nistycznej Partii Niemiec (KPD), wzywa-
jąca do jednoczenia się proletariuszy 
wszystkich krajów.  
Z drugiej strony jednak, dla ochrony gra-
nic z nowopowstającymi, nieuznanymi 
jeszcze oficjalnie państwami: Polską i 
Czechosłowacją, utworzono Freikorps –  
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nową, ochotniczą organizację zbrojną. W rejonie Wałbrzycha i Prudnika do lutego 
1919 roku utworzono dwa ochotnicze bataliony Freikorpsu. W końcu listopada na 
Górnym Śląsku rozlokowano dywizję piechoty, którą przemianowano na dywizję 
ochrony pogranicza – Grenzschutz.  
W marcu, pod pretekstem zabezpieczenia przed działaniami "spartakusowców" i 
przed rzekomym zagrożeniem ze strony Czech, w Wałbrzychu wprowadzono stan 
oblężenia. Zagrożenie ze strony Czech nie było całkowicie nierealnym. W styczniu 
1919 roku miał przecież miejsce czeski wypad na Śląsk Cieszyński. Do zatrzymania 
tej ofensywy doszło dopiero w bitwie pod Skoczowem, po której, na skutek intewen-
cji mocarstw zachodnich, 3 lutego zawarto zawieszenie broni. Ale z powodu tego 
zamieszania sprawa przynależności terytorialnej Śląska Cieszyńskiego weszła do po-
rządku obrad konferencji pokojowej w Paryżu, która rozpoczęła obrady w styczniu 
1919 roku i miała ustalić warunki traktatu pokojowego z Niemcami. Czesi domagali 
się przyznania im południowo-wschodniej części Górnego Śląska, Zagłębia Wałbrzy-
skiego i hrabstwa kłodzkiego.  
 

   W Niemczech tymczasem narastało niezadowolenie wśród robotników, rosła dro-
żyzna, brakowało żywności. Na początku marca miał miejsce strajk powszechny ro-
botników berlińskich, stłumiony przez władze. 13 września 1919 roku doszło do de-
monstracji głodujących ludzi, potem też do demolowania sklepów. Porządek przy-
wróciła dopiero ostra interwencja policji, trzy osoby poniosły śmierć, kilka osób było 
aresztowanych. W sierpniu wybuchł strajk na Górnym Śląsku, w którym wzięło u-
dział około 140 tysięcy robotników, 15 sierpnia 1919 roku pod kopalnią „Mysłowi-
ce” od kul Grenzschutzu zginęło 10 osób.  
 

   Po I wojnie światowej w całej Europie panowało niesłychane zamieszanie, chwila-
mi nawet chaos. Podobnie, a może i jeszcze trudniej było w sąsiedniej, budzącej się 

do nowego życia, odrodzonej Polsce. Wielkopolanie 
pierwsi, z bronią w ręku, już na przełomie 1918 i 1919 
roku, opowiedzieli się wyraźnie za przynależnością Po-
znania i Wielkopolski do Państwa Polskiego. Inne zie-
mie dawnego zaboru pruskiego musiały jednak czekać 
na rozstrzygnięcia konferencji pokojowej obradującej w 
Paryżu od stycznia 1919 roku i zakończonej dopiero 28 
czerwca 1919 roku podpisaniem Traktatu Wersalskiego.  
   Wśród najtrudniejszych problemów, jakie konferencja 
paryska miała za zadanie rozwiązać, była też sprawa gra-
nicy polsko-niemieckiej. Rzecznikami interesów pol-
skich w Paryżu byli: premier Ignacy Paderewski i prze-
wodniczący Narodowej Demokracji - Roman Dmowski. 
O ostatecznym przebiegu granic zadecydowały, jak zwy-

kle w takich sytuacjach, rozgrywki polityczne prowadzone pomiędzy zwycięskimi 
mocarstwami.  
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Francja starała się maksymalnie osłabić Niemcy i dlatego popierała polskie postulaty 
w sprawie granicy z Niemcami. Wielkiej Brytanii chodziło z kolei przede wszystkim 
o zapobieżenie nadmiernemu wzmocnieniu się Francji kosztem Niemiec - stąd bar-
dzo niechętny stosunek do polskich roszczeń terytorialnych jej przedstawiciela, Da-
vida Lloyd George'a.  
Powołana przez Radę Najwyższą konferencji odrębna Komisja do Spraw Polskich 
(pod przewodnictwem Jules'a Cambona) przygotowała pierwszy projekt traktatu, któ-
ry przewidywał włączenie do Polski całego Górnego Śląska, Wielkopolski, Pomorza 
Gdańskiego (ale bez samego Gdańska) oraz znacznej części Warmii i Mazur.  

O Dolny Śląsk nie upominał się 
już wtedy żaden, nawet najbar-
dziej nierealistycznie myślący 
polityk polski. Dla wszystkich 
polskich działaczy politycznych 
tego okresu Dolny Śląsk był już 
ziemią niemiecką. Dla Polski żą-
dano tylko Śląska Górnego.  
17 maja 1919 r. Niemcy złożyły 
w Paryżu protest przeciw wrę-
czonym im warunkom pokoju i 
zakładanemu przebiegowi grani-
cy polsko -niemieckiej. Wresz-
cie 16 czerwca, po wprowadze-
niu do treści traktatu poprawek 
na korzyść Niemiec, postawiono 
przedstawicielom Niemiec ulti-
matum: albo podpiszą przygo-
towany traktat, albo wznowione 
zostaną działania wojenne. Wo-
bec zdecydowanej postawy zwy-
cięzców, 28 czerwca 1919 roku, 
w Wersalu, podpisano w końcu 
traktat pokojowy z Niemcami.  

 

W wyniku sześciomiesięcznych obrad kongresu, 28 czerwca 1919 roku Niemcy zmu-
szone zostały do podpisania traktatu pokojowego w Wersalu, traktatu, który pozba-
wiał je większości zdobyczy terytorialnych w Europie oraz wszystkich kolonii.  
Dopiero po uregulowaniu tej sprawy, to znaczy po podpisaniu traktatu pokojowego - 
31 lipca 1919 roku - Zgromadzenie Narodowe zebrane w Weimarze mogło wreszcie 
uchwalić konstytucję republiki, zwanej odtąd potocznie „Republiką Weimarską".    
Pierwszym prezydentem republiki „weimarskiej", jak już wspomniano, wybrany zo-
stał Friedrich Ebert a kanclerzem Filip Scheidemann. 
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   Traktat Wersalski określił w końcu granicę polsko-niemiecką przyznając Polsce 
Pomorze Wschodnie bez Gdańska (proklamowanego wolnym miastem) i prawie całą 
Wielkopolskę. Na Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach miały odbyć się plebiscyty 
wśród miejscowej ludności. Dopiero wyniki tych lokalnych plebiscytów miały zade- 
cydować o przynależności państwowej wymienionych, spornych ziem. W ten sposób, 
mimo odrodzenia się Polski, ziemie Górnego Śląska nie znalazły się automatycznie w 
granicach państwa polskiego. Także Górny Śląsk był już, bowiem, bardzo mocno 
zgermanizowany.  
Tym niemniej, nawet takie rozwiązanie uważane było wtedy przez Niemców za jedną 
z wielkich krzywd traktatu wersalskiego. We Wrocławiu miały miejsce zajścia wy-
mownie świadczące o wrogości mieszkańców tego miasta wobec Polaków. 26 sierp-
nia 1920 roku, po wiecu protestacyjnym przeciw plebiscytowi, tłum mieszkańców 
Wrocławia doszczętnie zdemolował, otwarty zaledwie w maju, konsulat polski. Mi-
mo tych trudnych początków konsulat RP przetrwał we Wrocławiu aż do września 
1939 roku. 
 

Odpowiedzią na nadal tlący się ogólnoniemiecki ruch rewolucyjny, wciąż grożący 
nagłym wybuchem, była nieudana próba puczu konserwatywno-monarchistycznego, 
która miała miejsce w marcu 1920 roku. Ale skrajna prawica także nie mogła już li-
czyć na zwycięstwo. Przeciwko zamachowcom wystąpiły rzesze ludności - strajk na 
kilka dni sparaliżował życie gospodarcze Niemiec. W Wałbrzychu również odbyły 

się demonstracje. 14 marca wałbrzyska 
Rada Robotnicza, po przejęciu władzy w 
mieście, zaczęła tworzyć oddziały robot-
niczej samoobrony dla ochrony przed 
zbuntowanymi wojskami. Miało to uza-
sadnienie, szczególnie po tym, co stało 
się we Wrocławiu. Żołnierze z rozwiąza-
nych korpusów ochotniczych, tak zwa-
nych freikorpsów, zmuszeni do opusz-
czenia Wrocławia, dokonali na ulicy 
Świdnickiej masakry wśród wrogo do 

nich nastawionej ludności cywilnej. Strajk powszechny zakończył się 23 marca. W 
dniach strajku wstrzymany był nawet ruch pociągów, funkcjonowały tylko zakłady 
użyteczności publicznej. W Zagłębiu Wałbrzyskim strajkowało wtedy 12 tysięcy 
górników.  
Potem stopniowo wszystko wracało do normy, choć występowały jeszcze czasami 
skrajne postawy, tak z lewej jak i z prawej strony sceny politycznej. Na przykład, pod 
koniec 1920 r. ujawniono plany esktremalnie prawicowej, wałbrzyskiej organizacji 
wojskowej majora Georga Eschericha. Z kolei w ostatnich dniach marca 1921 roku 
uwięziono prawie wszystkich czołowych, wałbrzyskich działaczy komunistycznych. 
Mimo to w Prusach, a trzeba pamiętać, że Śląsk należał do prowincji pruskiej, prawi-
ca długo jeszcze nie objęła rządów, choć kilkakrotnie podejmowała próby przejęcia  
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pełni władzy. Aż do 1932 roku kierownicze stanowiska we władzach tej prowincji 
opanowane były wciąż przez socjaldemokrację (SPD). Natomiast w miejskich, lokal-
nych instancjach samorządowych przeważała zwykle prawica.  
 

   Podobnie jak w całych Niemczech, w latach międzywojennych wiele działo się tak-
że i w Wałbrzychu – znaczącym ośrodku przemysłowym. Miasto rozrastało się; w 
kwietniu 1919 roku, wchłonęło Stary Zdrój. W ten sposób, według spisu ludności 
przeprowadzonego w październiku 1919 r., miasto liczyło już 37 tysięcy 535 miesz-
kańców.  
O niepokojach społeczno-
politycznych jakie miały 
miejsce w mieście od 
1919 do 1921 roku opo-
wiedziano już w poprzed-
nim rozdziale. W gorą-
cym roku 1920 wspaniały 
pomnik cesarza Frydery-
ka III Wilhelma, stojący 
dotąd w centrum Rynku 
został doszczętnie roze-
brany. Na środku Rynku 
urządzono wówczas par-
king samochodowy, po-
stój dla autobusów oraz 
pętlę tramwajową. Taki 
stan utrzymał się zresztą 
aż do lat pięćdziesiątych 
XX wieku.  
Do 1926 roku w Rynku 
odbywały się targi. Urzą-
dzano je raz w tygodniu, 
najczęściej we wtorki. 
Prócz tego urządzano tak-
że tradycyjne targi do-
roczne. Później, po 1926 roku, targowiska lokalizowano już w zupełnie innych miej-
scach, poza centrum miasta.  
Zaraz po I wojnie światowej, w początkowym, rewolucyjnym uniesieniu, w Wał-
brzychu zlikwidowano także inne pamiątki po cesarskiej II Rzeszy. Pomnik cesarza 
Wilhelma I został usunięty z placu Magistrackiego podczas gorących dni rewolucji 
1920 roku. W tym samym roku, nieco później, rozebrano także pomnik kanclerza 
Ottona von Bismarcka i zdemontowano "Żelaznego Górnika". To wtedy plac przed 
wałbrzyskim ratuszem zmienił nazwę: z Keiser Wilhelm Platz na Rathaus Platz.  
 



- 273 - 
 

 
                                                                                    W latach dwudziestych nie tylko 
                                                                                           rozbierano, budowano także  
                                                                                                           wiele.  To wtedy  
                                                                                                                   główna linia  
                                                                                                                    kolejowa na              
                                                                                   trasie Wrocław-Wałbrzych-Jele-  
                                                                                      nia Góra-Węgliniec-Zgorzelec,  
                                                                                      wraz z odgałęzieniami, ogółem  
                                                                                                                                                             
                      
  
około 400km, została wyposażona w  
trakcję elektryczną. Funkcjonowała ona  
doskonale aż do końca  
II wojny światowej. Wtedy, na mocy po- 
rozumienia rządów Polski i Związku Radzieckiego,  
zdemontowano całą sieć  
wraz z wszystkimi urządzeniami  
do obsługi kolei elektrycznej  
i wywieziono ją do ZSRR.                                                                   
Na śląskich to-  
rach kolejo- 
wych przez całe  
dziesięciolecia  
pozostały  
tylko  
parowozy. Ponowna elektryfikacja  
linii Wrocław-Wałbrzych-Jelenia Góra nastąpiła dopiero w 1966 roku.  
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   W dniu 20 marca 1921 roku odbył się plebiscyt na Górnym Śląsku, po czym już w 
maju wybuchło III powstanie śląskie, w czasie którego miała miejsce zacięta bitwa o 
Górę Świętej Anny. W wyniku plebiscytu i w efekcie powstańczych walk Ślązaków 
Polska uzyskała ostatecznie 29% terytorium objętego plebiscytem, zamieszkałego 

przez 46% ludności Górnego Śląska. Granica usta-
lona przez radę Ligi Narodów i zaakceptowana 
ostatecznie 20 października 1921 roku przez tzw. 
Radę Ambasadorów, będąca wynikiem kompromi-
su, rozcięła dotąd jednolity organizm gospodarczy, 
przecięła linie komunikacyjne, w niektórych przy-
padkach oddzieliła nawet szyby wydobywcze od 
pól eksploatacyjnych. Przebieg tej granicy był w 
okresie międzywojennym przyczyną licznych za-
drażnień w stosunkach polsko-niemieckich. 

 

W końcu obie strony zaakceptowały ten z trudem ustalony podział podpisując 15 ma-
ja 1922 roku w Genewie konwencję w sprawie Górnego Śląska, regulującą sprawy 
gospodarcze i zakres uprawnień mniejszości narodowych po obu stronach nowej gra-
nicy. Wkroczenie wojsk polskich do Katowic 20 czerwca 1922 roku stało się symbo-
liczną datą powrotu części Górnego Śląska do Polski. 
 

Mimo niechęci Niemców istniał jednak we Wrocławiu, utworzony w 1923 roku od-
dział Związku Polaków w Niemczech, a w latach 1929-1938 funkcjonował tam Dom 
Polski. W niedziele i święta we wrocławskim kościele świętego Marcina, w okresie 
od 1 marca 1921 roku aż do 17 września 1939 roku, odbywały się polskie nabożeń-
stwa. Generalnie jednak nastroje Niemców w stosunku do Polski i do Polaków były 
bardzo nieprzychylne. Wrocław, według oficjalnej propagandy, stał się "miastem gra-
nicznym" - odległość z Wrocławia do granicy z Polską wynosiła wtedy w linii prostej 
około 50 kilometrów. Przez cały okres międzywojenny jedną ze specjalności Wrocła-
wia było, między innymi, organizowanie wycieczek autobusowych w rejon pograni-
cza, dla Niemców przybywających z głębi Rzeszy i dla cudzoziemców, aby obejrzeli 
"krwawiącą" granicę rozdartego państwa pruskiego.  

 

W tym miejscu wypada wspomnieć, że w 1922 roku Niemcy 
weimarskie zawarły z Rosją Radziecką układ w sprawie na-
wiązania stosunków dyplomatycznych i gospodarczych.  
W tym samym, 1922 roku proklamowano też powstanie 
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (wbrew po-
czątkowym deklaracjom republiki narodowe, wchodzące w 
skład związku, wkrótce utraciły suwerenność) i rozpoczęła 
się wielka kariera Józefa Wisarionowicza Stalina, który po 
śmierci Włodzimierza Lenina został sekretarzem generalnym 
Rosyjskiej Partii Komunistycznej. 
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W styczniu 1923 roku Francja i Belgia rozpoczęły okupację Zagłębia Ruhry, w celu 
wyegzekwowania od Niemiec należnych reparacji wojennych. Niemcy odpowiedzia-
ły na to odwołaniem ambasadorów z Paryża i Brukseli, oraz wstrzymaniem wszel-
kich spłat. Była to tak zwana "kampania biernego oporu".  
 

W całych Niemczech, a więc także na Dolnym Śląsku, sytuacja polityczna i gospo-
darcza była niepewna, narastała inflacja, a w ślad za nią bieda i głód. Na Śląsku obok 
całkowicie zdewaluowanej marki pojawiły się wtedy zastępcze pieniądze papierowe 
emitowane przez władze miejskie i gminne a nawet przez poszczególne przedsiębior-
stwa. Tego rodzaju zastępcze pieniądze wydawane były również w Wałbrzychu i w 
Boguszowie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z powodu biedy i hiperinflacji w wie-
lu miastach znowu doszło do straków, 
a gdzie-niegdzie nawet do krwawych 
zajść. Zmęczeni ludzie coraz częściej 
ulegali skrajnym poglądom i przeko-
naniom.  
W Turyngii i w Saksonii, w paździer-
niku 1923 roku, doszło nawet do u-
tworzenia lewicowych rządów koali-
cyjnych z udziałem komunistów i le-
wicy socjaldemokratycznej.  
23 października 1923 roku w Hambur-
gu wybuchło powstanie komunistycz-
ne. W ślad za tymi wydarzeniami 
przybył konspiracyjnie do Warszawy 
Karol Radek, dawny towarzysz Leni-
na, przewidziany już przez Stalina na 
komisarza bolszewickiego dla Nie-
miec.  Jednak wojsko zdołało i tym 
razem skutecznie zgasić ogień rewolu-
cji w Republice Weimarskiej.  
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Próby przejęcia władzy podejmowały też siły skrajnie nacjonalistyczne. Nie udał się 
zamach stanu w Monachium. Przywódcy puczu : Adolf Hitler i generał Erich Luden-
dorff zostali aresztowani, skazani i uwięzieni. Jednak już w grudniu 1924 roku zostali 
zwolnieni.  
Adolf Hitler reprezentował wówczas Narodowo-Socjalistyczną Niemiecką Partię Ro-
botniczą (NSDAP), której członków nazywano potocznie "Nazi". Partia nazistowska 
utworzona została jeszcze w 1919 roku - wtedy nazywała się Niemiecką Partią Ro-
botniczą - w 1920 roku przekształcona została w NSDAP.  

 
W lecie 1923 roku strajkowały 
kopalnie i liczne zakłady prze-
mysłowe Wałbrzycha. W nocy 
z 10 na 11 sierpnia na ulice 
Nowej Rudy wyszła głodująca 
ludność miasta i okolicy. In-
terweniowała policja pośpiesz-
nie sprowadzona ze Świdnicy; 
było kilkanaście śmiertelnych 
ofiar tej brutalnej interwencji. 
Rok 1923 był w regionie wał-
brzyskim rokiem bardzo cięż-
kim. Dopiero w następnym ro-

ku (1924) sytuacja gospodarcza nieco się ustabilizowała, choć wzrosło jeszcze bezro-
bocie i wydłużono robotnikom ich dzienny czas pracy.  
 

Wałbrzych nadal rozrastał się wchłaniając pobliskie wsie i odrębne dotąd miejscowo-
ści, a następnie łącząc je ze sobą wciąż rozbudowywanym układem komunikacyj-
nym. W związku z tym rozwojem terytorialnym zmienia się status administracyjny 
miasta. Od 1 stycznia 1924 roku Wałbrzych uzyskał prawa miasta wydzielonego, sta-
nowiącego odtąd odrębny powiat miejski. 
Prócz powiatu miejskiego 
istniał oczywiście także wał-
brzyski powiat wiejski. Na 
powiat wiejski składało się 
45 gmin wiejskich oraz dwa 
miasta: Mieroszów i Bogu-
szów.  
Wg spisu przeprowadzonego 
w czerwcu 1925 roku w 
Wałbrzychu mieszkało wtedy 
44 tysiące 111 osób, w tym 
21 tysięcy 759 mężczyzn i 22 
tysiące 352 kobiety.  
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W przemyśle i rzemiośle zatrudniano 13 tysięcy 842 osoby. W mieście czynnych by-
ło aż 220 zakładów produkcyjnych (takich, które zatrudniały co najmniej 5 osób).  
Mieroszów liczył w tym czasie  4 tysiące 613 mieszkańców, a w Boguszowie mie-
szkało 10 tysięcy 758 osób.  
 

W 1928 roku zlikwidowano obszary dworskie, przez co znowu wzrosła liczba lud-
ności miasta (o ponad 1200 osób). W połowie lat dwudziestych ziemia wałbrzyska 
była jednym z najgęściej zaludnionych terenów Niemiec, choć trzeba też dodać, że 
również jednym z najbiedniejszych.  

Z uwagi na ukształtowanie 
terenu Wałbrzych nie mógł 
rozrastać się symetrycznie 
wokół centrum, lecz musiał 
wrzynać się w kotliny po-
między okolicznymi wzgó-
rzami, rozciągać się wzdłuż 
Pełcznicy (Laisebach) i in-
nych potoków, oraz wzdłuż 
linii kolejowej, której prze-
bieg także uwzględniał wa-
runki terenowe.  
 

Budynek dworca kolejowego w Starym 
Zdroju (dzisiejszy Wałbrzych Miasto) 
otwarty został już w 1853 roku, ale po-
cząwszy od 1901 aż do 1925 roku był 
wielokrotnie przebudowywany i rozbu-
dowywany. Obecny jego wygląd pocho-
dzi właśnie z czasów ostatniej przebudo-
wy.  
Miejscowość Stary Zdrój (Altwasser), jak 
już wiemy, przyłączona została do Wał-
brzycha stosunkowo wcześnie, bo już w 
1919 roku.  
Historia tej dzielnicy jest bardzo interesu-
jąca. Przypomnijmy, że miejscowość na-
zywana "Aqua antiqua" jest jedną z naj-
starszych, odnotowanych na naszym tere-
nie miejscowości uzdrowiskowych - me-
tryką swą sięga XIV wieku. Istnienie  
wód mineralnych w Starym Zdroju po-
świadczają zapiski pochodzące z 1375 
roku.  
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Prawdziwe leczenie uzdrowiskowe w Starym Zdroju rozpoczęto ponoć już w 1644 
roku, choć tak naprawdę mogło się ono rozpocząć na szerszą skalę dopiero od 1689 
roku, po wykonaniu ujęcia, czyli po obudowaniu źródła "Aqua antiqua".  

Więcej informacji na ten temat podano 
w rozdziale V – Wałbrzych w króle-
stwie Prus (tom II). 
W pierwszej połowie XIX wieku Stary 
Zdrój, czyli Altwasser, był miejscowo-
ścią niezwykle popularną. Tłumy kura-
cjuszy spacerowały wtedy główną ulicą 
uzdrowiska, gdzie usytuowane były uję-
cia źródeł wód mineralnych – promena-
dą była obecna ulica Pocztowa (Post 
Strasse). W tamtych czasach promenada 
uzdrowiskowa biegła dalej w kierunku 
Wałbrzycha, wzdłuż obecnej ulicy 
Przywodnej, która zresztą aż do 1945 
roku nazywana była właśnie "Promena-
de". Przy ulicy Pocztowej numer 9, ist-
niał znany i popularny dom zdrojowy 
"Lwi Gród" ("Löwen-haus"), wybudo-
wany około 1800 roku, istniejący do 
dzisiaj, lecz straszliwie zaniedbany i 
popadający w ruinę.  
Na pocztówkach drukowanych około 
1850 roku często przedstawiano także 
istniejącą wówczas przy ulicy Poczto-
wej nr 13 i 15 reprezentacyjną halę 
spacerową oraz pokaźnych rozmiarów 
Zakład Kąpielowy, wybudowany w 
stylu klasycystycznym. Później prze-
budowano go na dom mieszkalny a w 

końcu już na przełomie lat 70/80 XX 
wieku budynek rozebrano. Po obiekcie 
tym nie ma dzisiaj śladu, a ulica Pocz-
towa przez szereg lat znana była raczej 
ze zlokalizowanej tam Izby Wytrzeź-
wień.  
Obecna ulica 11 Listopada, (wcześniej 
22 Lipca) wówczas nazywała się Char-
lottenbrunner Strasse. Przy tej ulicy, 
pod nr 12, przy skrzyżowaniu z ulicą  



- 279 - 
 

Przywodną, zachował się do naszych czasów dawny pałac właściciela uzdrowiska 
Carla von Mutiusa. Obiekt ten wzniesiono w latach 1839-1840, po pożarze wcze-
śniejszego pałacu. Budynek stał przy Promenadzie, za nim rozciągał się park z pięk-
nie wkomponowanym stawem, po drugiej stronie promenady płynęła jeszcze czysta 
Pełcznica. Obecny wygląd budynku, przebudowanego wewnątrz tak, aby pomieścić 
w nim jak najwięcej mieszkań komunalnych, nie może, niestety, świadczyć o dawnej 
świetności uzdrowiska. Kilkakrotnie zalany w czasie powodzi, po przebudowach 
przyległych ulic jak gdyby zapadł się w ziemię i nie wyróżnia się już niczym szcze-

gólnym. Podobnie jak pałac właściciela, 
również uzdrowisko z czasem upadło. 
Zginęło śmiercią naturalną wskutek dzia-
łalności górniczej, która spowodowała 
zanik wszystkich tamtejszych źródeł wód 
mineralnych (a kiedyś biło tam aż osiem 
takich źródeł). Oficjalnie uzdrowisko 
zamknięto w 1873 roku.  
Jednym z większych i zachowanych w 
dobrym stanie obiektów Starego Zdroju 
jest charakterystyczny, czerwony, bo wy-
konany z nieotynkowanej cegły, kościół 
pod wezwaniem Zmartwychwstania Pań-
skiego. Wybudowany w 1870 roku w sty-
lu neogotyckim, był pierwotnie, a także 
później, przez długie lata kościołem 
ewangelickim. Teraz, podobnie jak sze-
reg innych, dawnych świątyń ewangelic-
kich, jest kościołem katolickim.  
    

Już w pierwszych latach 
po wojnie, w związku z 
rozwojem miejscowego 
przemysłu, zaczęto w 
rejonie wałbrzyskim 
myśleć o budowie osie-
dli dla robotników i 
drobnej warstwy urzęd-
niczej. Jako pierwsze 
powstało osiedle Harte-
busch Siedlung usytuo-
wane pomiędzy Starym 
Zdrojem a Białym Ka-
mieniem, na wzgórzu 
oddzielającym dolinę  
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Pełcznicy od doliny Szczaw-
nika, powyżej dworca kolejo-
wego Wałbrzych Miasto. W 
latach 1920-1929 powstało 
jedno z najciekawszych i naj-
ładniejszych osiedli mieszka-
niowych Wałbrzycha. Pomię-
dzy tarasowo usytuowanymi 
uliczkami przewidziano miej-
sce na  zieleń, skwery i place 
zabaw dla dzieci.  

W tym samym czasie powsta-
ło też osiedle na Gaju (Stadt-
park Siedlung) w sąsiedztwie 
szpitala okręgowego wybu-
dowanego jeszcze przed woj-
ną (w czasach PRL był to 
Szpital dziecięcy), oraz osie-
dle na Podgórzu (Melchior 
Siedlung) w sąsiedztwie szy-
bu, od którego wzięło nazwę.       
 

Po pierwszej wojnie światowej znowu pełną parą ruszył wałbrzyski przemysł. Zwią-
zany był przede wszystkim z wydobyciem oraz przeróbką węgla kamiennego, czyli, 
na przykład z wytwarzaniem koksu oraz produkcją maszyn i urządzeń  górniczych.  
Choć nie tylko – nadal rozwijały się też, tradycyjne tutaj, takie gałęzie przemysłu jak: 
włokiennictwo oraz produkcja porcelany i szkła. Fabryka porcelany stołowej "Krister 
Porzellan-Industrie AG" w 1924 roku zatrudniała 833 osoby, a fabryka Tielscha na 
Starym Zdroju - 1267 pracowników. Prócz tych dwóch 
zakładów istniała jeszcze fabryka porcelany stolowej 
Hermanna Ohme'go w Szczawienku, zatrudniająca 
około 350 osób.  
 

Najważniejszy był jednak przemysł węglowy. W Wał-
brzychu oraz w jego najbliższych okolicach czynnych 
było wtedy aż 11 dużych kopalń. Były to następujące 
zakłady górnicze : 
 

- Kopalnia "Consolidierte Fürstensteiner Gruben" (po 
drugiej wojnie światowej  nosząca nazwę Bolesław 
Chrobry), utworzona w 1876 roku, będąca przez wiele 
lat prywatną własnością Hochbergów, zatrudniająca  
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w 1923 roku aż 7 tysięcy 615 ludzi. Od 1930 roku Consolidierte Fürstensteiner Gru-
ben przechodzą na własność spółki akcyjnej "Waldenburger Bergwerks AG", której 
głównym akcjonariuszem był oczywiście książę Hochberg von Pless, 
 

- Kopalnia "Consolidierte Sophie" w Jedlinie Zdroju, będąca również własnością 
Hochbergów, zatrudniająca w 1923 roku 1267 pracowników. W 1931 roku kopalnię 
zamknięto a jej szyby zasypano,  
 

- Kopalnia "Caesar" ("Teresa") w Wałbrzychu, a właściwie w Rusinowie. Początko-
wo właścicielem kopalni była spółka "C.Kulmiz GmbH", lecz już w 1921 roku wy-
kupili ją Hochbergowie. W 1923 roku kopalnia Caesar zatrudniała zaledwie 200 gór-
ników. Ostatecznie unieruchomiona została w marcu 1925 roku, 

 

- Kopalnia "Fuchs" (późniejszy 
Thorez) w Białym Kamieniu, na-
dana w 1770 roku, należąca po-
czątkowo przez wiele lat do gwa-
rectwa "Fuchs". W 1920 roku ta 
bardzo duża kopalnia przeszła na 
własność koncernu Scheringa - 
"Kokswerke und Chemi-sche Fa-
briken AG". W 1923 roku zatrud-
niano tam 6 tysięcy 643 górników. 
W 1928 roku utworzono nowy 

koncern pod nazwą "Niederschlesische Bergbau AG", który przejął też kopalnię 
Fuchs, 
- Kopalnia "David" w Konradowie (od 1950 roku wchodząca w skład kopalni "Tho-
rez", jako szyb "Tytus"), która bezpośrednio po pierwszej wojnie światowej była wła-
snością gwarectwa "Fuchs". Podobnie, jak w przypadku kopalni z Białego Kamienia, 
ta kopalnia również została w 1920 roku nabyta przez spółkę "Kokswerke und Che-
mische Fabriken AG". W 1923 roku w kopalni David pracowało 1077 osób, 
 

- Kopalnia "Segen Gottes" (po 
1945 roku nosząca nazwę "Chwali-
bóg"), istniejąca w Wałbrzychu, na 
Starym Zdroju, która do 1922 roku 
była własnością spółki "C. Kulmiz 
GmbH". Później przeszła na wła-
sność koncernu Scheringa, czyli 
"Kokswerke und Chemische Fabri-
ken AG", a od 1928 roku, podobnie 
jak kopalnia Fuchs, stała się wła-
snością spółki "Niederschlesische 
Bergbau AG".  
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W 1929 roku połączono obie kopalnie. W 1923 roku zatrudnienie w kopalni Segen 
Gottes wynosiło 1150 ludzi, była to, więc, kopalnia średniej wielkości, 
 

- Kopalnia "Carl-Georg-Viktor" w Kużnicach Świdnickich, będąca własnością ślą-
skiej spółki "Schlesische Kohlen- und Cokes Werke AG" (a za czasów PRL włączo-
na do kopalni "Victoria"). W 
1923 roku kopalnia zatrudniała 3 
tysiące 844 pracowników.  
W 1928 r. kopalnię "Carl-Georg-
Victor" przejął koncern "Nieder-
schlesische Bergbau AG", ale 
tylko po to, aby ją zamknąć. Po-
nownie uruchomiona została do-
piero w 1938 roku jako część ko-
palni "Glückhilf-Friedenshoff-
nung" (czyli późniejszej "Victo-
rii"), 
- Kopalnia "Gustav" w Gorcach 
(od 1945 roku - "Witold") będąca 
także własnością "Schlesische 
Kohlen- und Cokes Werke AG". 
W 1923 roku kopalnia zatrud-
niała 2 tysiące 192 osoby. Znacz-
na to liczba, gdy zważy się, że 
Gorce nie były zbyt dużym osie-
dlem. W 1928 roku kopalnia 
przeszła w posiadanie "Nieder-
schlesische Bergbau AG". W 
1931 roku kopalnię zatopiono. 
Ponownie uruchomiono ją w 
pierwszych latach drugiej wojny 
światowej, a potem eksploato-
wano jeszcze długo po wojnie, 
jako pole i szyb kopalni "Victo-
ria". 
- Kopalnia "Glückhilf-Friedens-
hoffnung" (czyli późniejsza, pol-
ska "Victoria") zlokalizowana w 
Sobięcinie, należąca do gwarec-
twa "Vereinigte Glückhilf-Frie-
denshoffnung" i zatrudniająca w 
1923 roku aż 6 tysięcy 683 ludzi. 
Na początku lat dwudziestych większość udziałów gwarectwa nabył górnośląski 



- 283 - 
 
koncern hutniczy "Ober-
schlesische Eisenindustrie 
AG" z Gliwic, ale już w 
1928 roku sobięcińska ko-
palnia stała się własnością 
"Niederschlesische Berg-
bau AG", 
 

- Kopalnia Kulmiz (czyli 
powojenna kopalnia 
"Mieszko") działająca na 
Podgórzu, w której, w 
1923 roku, pracowało 4 
tysiące 304 ludzi. Podob-
nie jak kilka wcześniej 
wymienionych kopalń, w 
1928 roku przeszła w po-
siadanie spółki "Nieder-
schlesische Bergbau AG", 
i wreszcie 
 

- Kopalnia Abendröthe (w 
Polsce nazwana "Klara") 
istniejąca w Gorcach i sta-
nowiąca własność gwarec-
twa, którego głównym u-
działowcem był Hochberg, 
książę von Pless, pan 
Książa. W drugiej połowie 
lat dwudziestych kopalnia 
ta została unieruchomiona.  
 
To były kopalnie zagłębia 
wałbrzyskiego, ale poza 
tym zagłębiem koniecznie 
trzeba wspomnieć o są-
siednim zagłębiu nowo-
rudzkim, które choć wy-
raźnie mniejsze od zagłę-
bia wałbrzyskiego, istniało 
przecież także od wielu 
dziesiątków lat i dawało 
zatrudnienie poważnej 
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liczbie okolicznych mieszkańców. W Nowej Rudzie pracowała kopalnia "Wenzes-
laus" ("Wacław") i "Ruben" ("Nowa Ruda"), w Przygórzu "Rudolph" ("Przygórze"), 
a w Słupcu "Johann-Baptista" ("Słupiec").  

W 1923 roku nastąpiła fuzja dwóch wałbrzyskich zakładów produkujących maszyny 
i urządzenia górnicze: Carlshütte i Wilhelmshütte. W Szczawienku powstała fabryka 
konstrukcji stalowych "Kurt Fiebig, Fabrik für Eisenbahn- und Förderanlagen",  
a w samym Wałbrzychu - odlewnia żelaza "Rudolph Warmbt" i zakład konstrukcji 
stalowych "Carl Wolffgramm GmbH", który wytwarzał między innymi wózki kopal-
niane.  
Na początku lat trzydziestych wszystkie wałbrzyskie kopalnie należały już tylko do 
dwóch potężnych koncernów węglowych : "Niederschlesische Bergbau AG", nazy-
wanego w skrócie "Niebag", oraz "Waldenburger Bergwerks AG", w skrócie "Wa-
bag". Pierwszy powstał w 1928 roku jako efekt połączenia "Kokswerke und Chemi-
sche Fabriken AG" z gwarectwami "C. 
Kulmiz" i "Vereinigte Glückhilf-Frie-
denshoffnung". Należały do niego kopal-
nie "Fuchs", Glückhilf-Friedenshoff-
nung", "Kulmiz", oraz dwie koksownie. 
Drugi, znacznie mniejszy, obejmował dol-
nośląskie zakłady przemysłowe księcia 
Hochberga. Do "Wabagu" należała kopal-
nia "Consolidierte Fürstensteiner Gruben", 
koksownia i brykietownia. 
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W tych latach występowały poważne kłopoty ze zbytem wałbrzyskiego węgla. Już 
wtedy, na skutek niekorzystnych warunków eksploatacyjnych koszt wydobycia tutej-
szego węgla był aż około 50% wyższy od kosztu wydobycia węgla na Górnym Ślą-
sku. Sytuację ratowała jakość węgla, nadającego się idealnie do koksowania.    

   W 1922 roku, dzięki wybudowaniu w 
koksowni Consolidierte Fürstensteiner 
Gruben specjalnych, nowoczesnych, 
wąskokomorowych pieców koksowni-
czych, uzyskano doskonałą jakość kok-
su. Produkcja koksu rosła, więc, z roku 
na rok. Z grubsza rzecz biorąc produk-
cja koksu polega na odgazowaniu wę-
gla. Kopalnia "Fuchs" dostarczała, 

więc, miastu także znaczące ilości gazu węglowego (koksowniczego). Dzięki temu 
ulice i place miasta oświetlane były wtedy za pomocą 390 latarni gazowych.  
Elektrownia wałbrzyska (oczywiście także węglowa), funkcjonująca przy obecnej 
ulicy Wysockiego, zaopatrywała w energię nie 
tylko Wałbrzych, ale także pięć sąsiednich 
miast i 92 gminy.  
Tramwaje elektryczne łączyły Śródmieście ze 
Szczawnem, Sobięcinem i Starym Zdrojem.  
Wkrótce potem przedłużono linię aż do Szcza-
wienka. 
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Mieroszów leżący nad Ścinawką oraz 
miejscowości położone nad Bystrzycą 
były ośrodkami przemysłu lniarskie-
go. W Mieroszowie produkowano 
płótno żaglowe, tkaniny techniczne i 
odzieżowe. Czynna była roszarnia 
lnu. Dla potrzeb lokalnego, wałbrzy-
skiego przemysłu włókienniczego 
pracowały przędzalnie lnu w Wał-
brzychu i w Jedlince. Wałbrzyska 
przędzalnia "Petzoldt und Hoffmann" 
zatrudniała około 420 ludzi. Tkalnie 
lnu i zakłady przemysłu wełnianego i 
bawełnianego pracowały w Głuszycy, 
Jugowicach, Jedlinie Zdroju i w Je-
dlince. Tkactwo chałupnicze pomału 
zanikało; na krótką chwilę dało znowu 
o so-bie znać w latach wielkiego kry-
zysu gospodarczego.  
W Grzmiącej funkcjonował nietypo-
wy, jeden z największych w Niem-
czech, zakład produkujący cewki 
przędzalnicze.  
 

Poza wielkim przemysłem działała 
oczywiście także drobna wytwórczość 
i rzemiosło. W 1924 roku istniało w 

Wałbrzychu 41 firm budowlanych oraz kilkana-
ście cechów zrzeszających ponad 1600 rze-
mieślników. W centrum miasta funkcjonowała 
duża rzeźnia, która przetrwała w tym miejscu aż 
do lat 70-tych.  
Od kwietnia 1920 roku działał w Wałbrzychu 
Bank Miejski (Stadtbank Waldenburg). 
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W uprzemysłowionym powiecie 
wałbrzyskim rolnictwo nie odgry-
wało większej roli.  
Warunki mieszkaniowe ludności 
miasta były dość ciężkie. W 1924 
roku na jedno mieszkanie przypa-
dały, co prawda, średnio 4 osoby, 
ale trzeba tu zauważyć, że bardzo 
dużo mieszkań miało tylko jedną 
izbę (w 1928 roku takie mieszka-
nia stanowiły około 27% wszyst-
kich mieszkań), albo tylko pokój z 
kuchnią (38% ogółu mieszkań). 
Sporo jednak budowano. Począw-
szy od 1928 roku nad Pełcznicą, 
wzdłuż Alei Wyzwolenia (Auen-
strasse) powstaje szereg, istnieją-
cych do dzisiaj i jedynie nieco 
zmodernizowanych budynków 
mieszkalnych i obiektów użytecz-
ności publicznej, tworzący ciąg 
zwartej zabudowy (do dziś miesz-
czą się tam urzędy administracji 
państwowej).  
W dużym narożnikowym budynku 
na placu Grunwaldzkim, przy 
skrzyżowaniu ulicy Andrzeja 
Szmidta (wówczas Barbarastrasse) 
z aleją Wyzwolenia (Auenstrasse), 
tu gdzie przez wiele lat mieścił się 
bardzo popularny klub MPiK, ist-
niał wtedy największy w mieście 
hotel "Centralny" ("Zentral Hotel").  
Drukarnię założono w Wałbrzychu 
już w 1911 roku, ale budynek przy 
skrzyżowaniu Alei Wyzwolenia z 
ulicą Mikołaja Kopernika (Guten-
berg Strasse), w którym mieściła 
się później drukarnia, a potem Dol-
nośląskie Zakłady Graficzne, wy-
budowano dopiero w roku 1925.  
Pierwotnie jego elewacja frontowa,  
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szczególnie w obrębie wyokrąglonego naroża, miała bardzo bogaty wystrój malarski.  
Charakterystyczny budynek kinoteatru (późniejszy Górniczy Dom Kultury, popu-
larny "giedek") wybudowano w 1929 roku; wtedy nosił nazwę "Capitol". Tuż obok 
mieściła się kawiarnia.  

Były w Wałbrzychu także dzielnice 
nędzy - część Podgórza, część Sta-
rego Zdroju, część Sobięcina. Przez 
pewien czas, w 1929 i w 1930 roku, 
w kinach republiki weimarskiej 
wyświetlano krótkometrażowy film 
pokazujący i krytykujący stosunki 
społeczne panujące w powiecie 
wałbrzyskim.  

W 1930 roku warunki życia panujące 
w tych okręgach biedy opisał w tomie 
reportaży "Niemcy od dołu" Aleksan-
der Stenbock-Fermor, nazywany "czer-
wonym hrabią". Po domach biedaków 
oprowadzał go wałbrzyski "Judym", 
lekarz ubogich, doktor Kracauer.  
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Gruźlica zbierała tam obfite żniwo, wysoka była też śmiertelność wśród niemowląt. 
Bardzo częste były wypadki i katastrofy górnicze. Dla górników przeznaczony był 
szpital spółki brackiej (powsta-
ły w 1908 roku przy ulicy Ba-
torego), który dysponował 270 
łóżkami i zatrudniał 6 lekarzy. 
W 1923 roku oddano do użytku 
szpital powiatowy dysponujący 
110 łóżkami, gdzie zatrudnio-
nych było 4 lekarzy. W całym 
Wałbrzychu pracowało wtedy 
37 lekarzy (głównie interni-
stów) i 12 położnych.  

 

Dobrze wyglądała oświata. W lu-
tym 1925 roku w szkołach podsta-
wowych i średnich uczyło się w 
Wałbrzychu 5 tysięcy 845 ucz-
niów.  
Wałbrzych był w tych latach zna-
czącym ośrodkiem wydawniczym - 

w mieście ukazywało się kilka gazet oraz cza-
sopism. Między innymi bardzo popularny był 
dziennik "Neues Tageblatt", który w 1925 roku 
wychodził w nakładzie 19 tysięcy egzemplarzy. 
Organem socjaldemokra-tów była gazeta 
"Schlesische Bergwacht", katolickie Centrum 
miało swój "Volksblatt für das Waldenburger 
Industriegebiet", a liberałowie "Waldenburger 
Wochenblatt", który od 1919 roku zmienił na-
zwę na "Walden-
burger Zeitung". 
Nawet komuniści 
wałbrzyscy, choć 
krótko, ale mieli 
także swą gazetę  
"Berg Echo".  
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   W Wałbrzyskiej drukarni, w 1925 roku, pod 
redakcją Maxa Kleinwächtera wydano bardzo 
interesującą, pierwszą książkę o Ziemi Wał-
brzyskiej, zatytułowaną: "O du Heimat lieb und 
traut - Bilder aus dem Waldenburger Berglan-
de". Z książki tej pochodzi piękny wiersz o wał-
brzyskiej „małej ojczyźnie”, którego pierwszy 
wers stanowi jej motto. Autorem wiersza jest 
wałbrzyski poeta Eduard Becher. 
 

Ojczyzno moja, kochana i wierna, 
                 Dla oczu rozkoszy niezmierna, 
                 Ziemio, gdzie kolebka moja stała, 
                 Młodość wesoła szybko przebiegała : 
                 Tyś moją, śląska ziemio ukochana. 

 
                  Gdzie kopiaste grzbiety gór 

  Sterczą wchodząc w morze chmur,  
  Gdzie legendę, światu znaną, 

                             O Duchu Gór, opowiadano: 
                               Tutaj jesteś, moja ziemio śląska. 
 
                                      Gdzie Chełmiec dumny, wytworna głowa 

     Porośnięta lasami, czyste źródła chowa, 
  Gdzie czarny diament, co pod ziemią znika,   
  Ogląda światło dzienne przez ręce górnika: 
          Tutaj jesteś, moja ziemio śląska. 

 
     Gdzie pieśń pełna uczucia dźwięczy 
    Niosąc serdeczne słowo i ton najświętszy, 

Gdzie w duszach pokrewnych 
     Lekko wije się przyjaźni wstęga: 
    Tu jesteś ty, moja ziemio śląska. 

 
    Czy już wiosenne słońce świeci, 

              Czy róże pokryte okazałym kwieciem,   
    Czy listowie kraj ten już ozłaca, 

        Czy śniegowa szata go wzbogaca: 
               Tyś wciąż piękną, moja ziemio śląska 

 
                 Myślę o tobie zawsze z przyjemnością wielką, 

            Gdy jesteś blisko, gdy jesteś daleko, 
                   Pozostań moją krainą do Boga zwróconą 

          I Jego ręką na zawsze chronioną, 
         Moja kochana ziemio śląska. 

         
                                                                 Ed. Becher 
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W tym samym roku w berlińskiej drukarni, w serii "Monographien deutscher Städ-
te", pod redakcją Erwina Steina ukazał się XVI tom prezentujący "Waldenburg in 
Schlesien", czyli śląski Wałbrzych, w różnych dziedzinach życia (historia, przemysł i 
wytwórczość, finanse, ochrona zdrowia i polityka socjalna). 
 

Wałbrzych przez szereg lat miał poważne problemy z wodą pitną. W XVIII wieku 
wodę dostarczały studnie i ewentualnie krótkie wodociągi prywatne. Rozwój górnic-
twa z jednej strony zwiększał zapotrzebowanie na wodę z drugiej strony jednak po-
wodował zanikanie żył wodnych i wysychanie wielu studni. Wody poszukiwano na-
wet w obrębie wałbrzyskiego rynku. Niestety, mimo osiągnięcia głębokości około 
55m wody nie osiągnięto. Ratowano się nowymi ujęciami a potem pierwszymi, nieco 
dłuższymi wodociągami. Od połowy XIX wieku do zaopatrzenia miasta służyły 
przede wszystkim trzy, głównie drewniane, rurociągi. Pierwszy, tzw. „Łąkowy” z 
ujęcia w sąsiedztwie pałacu Czetryców biegł do zbiornika na placu Kościelnym, dru-
gi, tzw. „Leśny” z ujęć na Nowym Gliniku do zbiornika wody w Rynku oraz trzeci 
„Dolinny” ze źródeł „Amalia” i „Pokutne” w rejonie ulicy Świdnickiej doprowadzał 
wodę do zbiornika na placu Magistrackim. Ze zbiorników woda była rozprowadzana 
w różnych kierunkach, gdzie na końcacj znajdowały się publiczne punkty czerpania 
wody. Pobierano także wodę z kopalni „Melchior”, oczywiście następnie filtrowaną.    
Taka infrastruktura szybko okazała się niewystarczająca.  
Przełom nastąpił dopiero na początku XX wieku. Po przeprowadzeniu szeregu badań 

terenowych znaleziono wreszcie odpowied-
nie utwory wodonośne w rejonie Marciszo-
wa (Merzdorf), gdzie do rzeki Bóbr wpada 
potok Lesk. W sierpniu 1900 roku oddano 
Zakład Produkcji Wody w Marciszowie. Ze 
stacji pomp woda przetłaczana była żeliw-
nym wodociągiem do obudowanej sztolni 
długości 825 metrów znajdującej się pomię-
dzy Boguszowem a Sobięcinem aż do 
zbiornika na przy obecnej ulicy Widok (ob-
ok ulicy Za  chodniej). Dla pokrycia rosnące-
go zapotrzebowania na wodę w 1922 roku 
dokonano gruntownej modernizacji Zakładu 
Produkcji Wody w Marciszowie. W 1922 
roku wybudowano też drugi rurociąg tran-
zytowy. Wykonano nowe studnie szybowe, 
wzniesiono nowe pompownie, których ze-
społy pompowe mogły tłoczyć wodę na wy-
sokość około 150 metrów. W wodę z Mar-
ciszowa zaopatrywane było także Szczawno 
Zdrój, Stary Zdrój i Gorce a częściowo  
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także Boguszów, Kuźnice Świdnickie, Podgórze, Biały Kamień, kolonia Piaskowa 
Góra i Szczawienko. Od 1908 roku funkcjonowała też oczyszczalnia ścieków poło-
żona przy ulicy Piotrowskiego (przy szosie do Poniatowa), chociaż już w połowie lat 
20-tych, wobec stale rosnącej liczby mieszkańców miasta, była niewystarczająca. 
Choć już od 1926 roku rozważano budowę nowej, drugiej oczyszczalni, i nawet roz-
poczęto budowę kolektora w kierunku Świebodzic, ostatecznie do 1945 roku nic z 
tych planów nie wyszło.        

 

W latach międzywojennych dużą popularnością cieszył się nadal najwybitniejszy, 
śląski pisarz -noblista - Gerhart Hauptmann. W 1922 roku we Wrocławiu zorganizo-
wano festiwal teatralnych sztuk pisarza. Kilka lat później Hauptmann zaczął spisy-
wać wspomnienia z młodzieńczych lat spędzonych w Szczawnie Zdroju, Szczawien-
ku i we Wrocławiu. Pełną formę osiągnęły one w autobiografii zatytułowanej „Przy-
goda mojej młodości”.  
 

Aby właściwie nakreślić charakter tamtych czasów wypada wspomnieć także o kilku 
innych, znaczących wydarzeniach, jakie miały miejsce na Śląsku w latach dwu-
dziestych. W 1924 roku w Jeżowie Sudeckim, koło Jeleniej Góry, założono drugą na 
świecie szkołę szybowcową, która cieszyła się wielka popularnością. W maju tegoż 
roku we Wrocławiu uruchomiono pierwszy na Śląsku nadajnik radiowy. Wrocławska 
radio-stacja nadawała wtedy 3 godziny programu dziennie, który docierał do 313 za-
reje-strowanych abonentów. Po roku liczba radiosłuchaczy wzrosła do 40 tysięcy, a 
w 1928 roku przekroczyła już 100 tysięcy. W kwietniu 1925 roku rozpoczęło działal-
ność lotnisko pasażerskie na wrocławskim Gądowie. Lot do Berlina trwał około 2,5 
godziny. Później uruchomiono także połączenia z Hamburgiem, Dreznem, Lipskiem, 
Szczecinem, Królewcem i Frankfurtem, a nawet na trasach międzynarodowych (Pra-
ga, Wiedeń, Gdańsk). Odbywały się także loty na połączeniach lokalnych – do Jele-
niej Góry, Nysy i Gliwic. W Jeleniej Górze lotnisko pasażerskie funkcjonowało od 
roku 1927 (tylko w sezonie letnim). Atrakcją jeleniogórskiego lotniska były specjalne 
przeloty nad Karkonoszami.  
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Dla poprawy spławności Odry i dla ochrony przed powodziami w 1926 roku rozpo-
częto budowę zbiornika Otmuchowskiego na Nysie Kłodzkiej (ukończoną w roku 
1935).  
Dla przyszłych losów Śląska istotne były rozgrywające się ówcześnie wydarzenia 
polityczne. W marcu 1925 roku we Wrocławiu odbywał się zjazd nacjonalistycznej 
Niemieckiej Ludowej Partii Wolności. Helmuth Brückner, redaktor gazety „Schlesi-
sche Volksstimme”, doprowadził do rozłamu, w wyniku którego powstał śląski okręg  
Narodowosocjalistycznej Robotniczej Partii Niemiec (NSDAP). Przewodniczącym 
NSDAP w tym okręgu, czyli gauleiterem Śląska, został właśnie Helmuth Brückner. 
W pierwszym okresie istnienia partia ta znajdowała się na marginesie życia politycz-
nego Śląska – w 1926 roku liczyła około 1100 członków. Liczba członków i zwolen-
ników nowej partii zaczęła szybko rosnąć w latach wielkiego kryzysu ekonomiczne-
go (1929-33), a olbrzymi przyrost nastąpił po przejęciu władzy w Niemczech w 1933 
roku. Organem prasowym śląskiej NSDAP było pismo „Schlesischer Beobachter”. 
W 1926 roku powstały związane z partią oddziały SA i SS, a w następnych latach 
liczne inne organizacje związane z partią, takie jak Hitlerjugend, narodowosocjali-
styczne związki kobiet, nauczycieli, studentów itp.  
 

W kwietniu 1925 roku feldmarszałek Paul von Hin-
denburg został wybrany prezydentem Niemiec.  
W lipcu zaczęło się wycofywanie okupacyjnych 
wojsk francuskich z Zagłębia Ruhry, nieco później, 
w październiku, odbyła się konferencja w Locarno, 
gdzie podpisano gwarancje granic między Niemcami 
a Belgią i Francją, a w następnym, 1926 roku, Niem-
cy przyjęto do Ligi Narodów.  
W kwietniu 1926 roku podpisano radziecko-niemiec-
ki układ o neutralności i nieagresji. Zgodnie z tym 
układem ZSRR umożliwiał Rzeszy przeprowadzanie 
ćwiczeń wojskowych z wykorzystywaniem potencja-
łu zbrojeniowego zakazanego Niemcom przez Trak-
tat Wersalski (lotnictwo wojskowe, broń pancerna).  
W 1929 roku Reichstag chętnie przyjął plan Younga, 
przedstawiony wcześniej w czasie obrad komisji ekspertów w Paryżu, przewidujący 
wyraźne ulgi w spłatach odszkodowań wojennych.  
 

We wrześniu 1930 roku odbyły się wybory do Reichstagu, w których NSDAP zajęła 
już drugą pozycję wśród frakcji parlamentarnych. Naziści parli do uzyskania pełni 
władzy. Jak już wspomniano, w drugiej połowie lat dwudziestych ruch narodowo-
socjalistyczny, stworzony przez Adolfa Hitlera i jego zwolenników, dotarł do Śląska, 
gdzie gauleiterem został Helmuth Brückner. We Wrocławiu NSDAP szybko zyskała 
licznych zwolenników. W Wałbrzychu szło to znacznie oporniej. Miejska organizacja 
NSDAP, założona w kwietniu 1925 roku liczyła zaledwie 14 członków i była raczej  
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zjawiskiem marginalnym. Do utworzonej w lipcu 1926 roku formacji SA wstąpiło 
tylko 12 osób. W Białym Kamieniu komórka partii nazistowskiej powstała w 1927 
roku i liczyła zaledwie kilka osób. Pod koniec 1929 roku powstały kolejne, bardzo  
nieliczne grupy terenowe partii narodowosocjalistycznej: w Poniatowie, w Walimiu i 
w Mieroszowie.  

Znowu wzrosło bezrobocie - w 1929 roku w wałbrzyskim 
Urzędzie Pracy zarejestrowanych było aż 12 tysięcy 755 
osób bezrobotnych. Między innymi to z powodu bezrobo-
cia NSDAP rosła w siłę. W 1930 roku działalność podjęły 
organizacje nazistowskie w Szczawienku, Sokołowsku, 
Boguszowie i Kuźnicach Świdnickich. Najwięcej członków 
założycieli było w Kuźnicach (Fellhammer), bo aż 14 osób. 
Sam Wałbrzych był jednak oporny; nawet według propa-
gandy NSDAP był "twierdzą czerwonych".  
W wyborach do organów ustawodawczych Prus i Rzeszy 

Niemieckiej w maju 1928 roku na nazistów głosowało tu zaledwie 2% wyborców, 
kiedy na socjaldemokratów głosowało aż 48,6% (na komunistów oddało wówczas 
swe głosy ponad 8% mieszkańców miasta).  
Kryzys gospodarczy lat 1929-1933 wyraźnie zmienił te proporcje. Nastąpiła radyka-
lizacja postaw, oczekiwano zmian, posłuch dawano tym, którzy obiecywali szybką 
poprawę sytuacji gospodarczej. Przywódca śląskich nazistów, gauleiter Brückner, u-
jął wałbrzyskich górników oświadczając w czasie wiecu, który miał miejsce 11 sierp-
nia 1932 roku: "Najlepiej czuję się tutaj, wśród moich wiernych towarzyszy pracy". 
Aktywnym agitatorem nazistowskim był w Wałbrzychu Paul Geburtig, ślusarz, poseł 
do parlamentu Rzeszy.  
We wrześniu 1929 roku doszło do tak zwanych "ekscesów świdnickich". Kilkuset 
członków NSDAP i SA napadło na uczestników wiecu socjaldemokratycznego, w 
którym uczestniczył inny wałbrzyski poseł do parlamentu, znany działacz SPD, Karl 
Wendemuth. Napięcie społeczne rosło, tym bardziej, że nienawiść istniała także mię-
dzy socjaldemokratami i komunistami z KPD. Ci ostatni nazywali socjaldemokratów 
"zdrajcami klasy robotniczej", a przywódców SPD "socjalfaszystami". Nasilała się 
walka propagandowa, polaryzowały się poglądy i stanowiska ludzi, szczególnie tych 
najbiedniejszych. Dla celów propagandowych wykorzystywano już nie tylko gazety,  
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ale również kino i radio. We Wrocławiu, w 1932 roku wzniesiono wysoką na ponad 
100 metrów drewnianą konstrukcję masztu antenowego dla tamtejszej, regionalnej 
rozgłośni radiowej.  
 

W zimie 1929 roku odnotowano w Wał-
brzychu bardzo silne mrozy. Jeszcze w 
marcu temperatura powietrza wynosiła 
minus 30°C. To również wpłynęło na po-
laryzację nastrojów i radykalizację po-
staw najbiedniejszych warstw społecz-
nych, którym brakowało opału do ogrza-
nia mieszkań. Latem 1932 roku NSDAP 
zaczęła wydawać w Wałbrzychu swoją 
gazetę "Mittelschlesische Gebirgszei-
tung". Z drukiem gazet i książek nie było żadnych problemów. W latach trzydzie-
stych w Wałbrzychu funkcjonowało aż 6 drukarń. W mieście istniało wówczas także 
sześć kin.  
Większość mieszkańców regionu wałbrzyskiego była w tym czasie protestantami (w 
roku 1933 - 63%), katolików było znacznie mniej. W 1933 
roku tylko 195 osób deklarowało przynależność do wyzna-
nia mojżeszowego.  
O poglądach politycznych tutejszej ludności świadczą wyni-
ki pierwszej tury wyborów prezydenckich przeprowadzo-
nych 13 marca 1932 roku. W Wałbrzychu wygrał Paul von 
Hindenburg uzyskując 57% głosów, drugi był już Adolf Hi-
tler z 28% głosów wyborców, a trzeci - Ernst Thälmann, 
który zdobył 9,7% głosów. Prezydentem Niemiec został po-
nownie Paul von Hindenburg.  
 

W lipcu 1932 roku 
uczestnicy między-
narodowej konfe-
rencji w Lozannie 
zgodzili się na za-
wieszenie przez 
Niemcy spłaty od-
szkodowań wojen-
nych. Nie poprawiło 
to jednak sytuacji. 
Wciąż rosło bezro-
bocie. We Wrocła-
wiu, w styczniu 
1933 roku, liczba  
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osób bezrobotnych osiągnęła rekordową wielkość: bez pracy było tam aż 98 tysięcy 
587 ludzi. W takiej sytuacji poglądy polityczne szybko się radykalizują. Ludzie nie 
widząc perspektyw poprawy swej sytuacji materialnej, chętnie słuchali nawoływań 
do zdecydowanych działań i bezkompromisowych, nawet brutalnych rozwiązań.  
Na takim gruncie rozwijają się najlepiej ideologie najbardziej ekstremalne: ideologia 
komunistyczna lub też skrajnie nacjonalistyczna. Z tego względu był to idealny czas 
dla dyktatorów, potrafiących zapanować nad masami, wskazać im drogę wyjścia z 
wydawałoby się beznadziejnej sytuacji, potrafiących zagubionym, zmęczonym lu-
dziom wskazać faktycznego albo fikcyjnego wroga - sprawcę tych wszystkich nie-

szczęść, oraz pociągnąć za sobą otuma-
nione masy. W Niemczech udało to się 
narodowym socjalistom spod znaku 
NSDAP, których wodzem był Adolf 
Hitler. To ten człowiek, po sukcesie 
partii nazistowskiej w wyborach do Re-
ichstagu, 30 stycznia 1933 roku został 
kanclerzem Niemiec, desygnowanym 
na to stanowisko, w jak najbardziej 
demokratyczny sposób, przez prezy-
denta Paula von Hindenburga. Przy-
wódca partii nazistowskiej otrzymał 
misję utworzenia rządu niemieckiego.  

 

   W tym momencie zaczął się nowy, bardzo burzliwy, mimo iż w skali wieków bar-
dzo krótki okres w dziejach Europy, Niemiec i Śląska. Dominującą rolę w tym 13 let-
nim okresie czasu odegrał Adolf Hitler - najpierw kanclerz a potem „führer”, czyli 
wódz, całej Rzeszy Niemieckiej.   
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VIII 
 

Wałbrzych w czasach niemieckiej III Rzeszy 
i dyktatury Adolfa Hitlera (1933-1945) 

 
   Adolf Hitler, przywódca faszystowskiej partii NSDAP, przejął władzę w Niem-
czech legalnie, bez użycia siły, 30 stycznia 1933 roku. Szybko i radykalnie rozprawił 
się z lewicą antyfaszystowską. Już 28 lutego rząd Hitlera wydał dekret o uchyleniu 
ustaw konstytucji weimarskiej, gwarantujących wolność słowa, pracy, zebrań i zrze-
szeń. Zaraz potem większość posłów Reichstagu przyjęła (na wniosek kanclerza) u-

stawę przenoszącą na rząd wszystkie 
konstytucyjne uprawnienia parlamen-
tu. Było to ubezwłasnowolnienie   
Reichstagu. Zgodnie z tą niecodzien-
ną decyzją uchwały rządu "mogły od-
biegać od konstytucji Rzeszy".  
Kanclerz cieszył się poparciem wiel-
kiego przemysłu – zapewniał porzą-
dek, obronę własności i obiecywał 
wzrost gospodarczy. Do akcji ruszyła 
machina propagandowa - rząd, a prze-
de wszystkim kierujący nim kanclerz 
miał być odtąd przedstawiany jako 
nieomylny, jakakolwiek krytyka była 
niedopuszczalna. W celach propagan-
dowych, oraz dla rozprawienia się z 
komunistyczną opozycją, wykorzysta-
no nawet pożar Reichstagu, który miał 
miejsce 27 lutego 1933 roku.  
 

W Wałbrzychu przejęcie władzy przez 
narodowych socjalistów odbyło się 

dość spokojnie. Na przełomie lutego i marca aresztowano 10 osób, a policja zajęła 
biura redakcji organu SPD "Schlesische Bergwacht". W wyborach do parlamentu 
Rzeszy, które odbyły się 5 marca 1933 roku, największy sukces naziści odnieśli na 
Dolnym Śląsku. Odsetek głosów oddanych na kandydatów NSDAP był tu wyższy niż 
w całych Niemczech. Ale w Wałbrzychu znowu było nieco inaczej. Kandydaci 
NSDAP, mimo iż także wygrali te wybory, nie uzyskali tu jednak absolutnej więk-
szości (42,5%). Na reprezentantów SPD, mimo nacisków działaczy nazistowskich  

oddano 27,5% głosów, a na KPD, co w tych warunkach było szczególnie znaczące, 
aż 12% głosów.  
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Po politycznym procesie w sprawie podpalenia Reichstagu komuniści, już wcześniej 
politycznie prześladowani, musieli przejść do działalności nielegalnej i zejść do głę-
bokiego podziemia. W ostatniej dekadzie czerwca także SPD uznana została za u-
grupowanie antypaństwowe i uległa rozwiązaniu. W lipcu rozwiązano również inne 
partie polityczne i w ten sposób NSDAP stała się jedyną i dominującą siłą polityczną. 
 

O wiele goręcej niż w Wałbrzychu było w tym czasie w bardzo już wówczas nazi-
stowskim Wrocławiu. Tam trudności ekonomiczne (w styczniu 1933 roku bez pracy 
było przecież aż 98 tysięcy 587 ludzi) stały się przyczyną wyraźnego sukcesu nazi-
stów w wyborach do rady miejskiej przeprowadzonych 12 marca 1933 roku.  

W ślad za tym zwycięstwem zaczęło 
się "wielkie sprzątanie". Już 8 kwiet-
nia 1933 roku, na Tarnogaju utwo-
rzony został pierwszy w III Rzeszy 
obóz koncentracyjny. Stworzył go 
wrocławski dowódca SA i jednocze-
śnie prezydent policji, Edmund Hei-
nes. Już w pierwszym rzucie do obo-
zu trafili zarówno prawdziwi, jak i 
potencjalni przeciwnicy nowej wła-
dzy. Wśród 600 więźniów znaleźli się 
wtedy między innymi: Fritz Voigt - 
prezydent policji z czasów Republiki 

Weimarskiej, były burmistrz Wrocławia Karl Mach, nadburmistrz Wałbrzycha so-
cjaldemokrata Schubert, prezydent Reichstagu Paul Löbe, oraz dotychczasowy nad-
prezydent prowincji dolnośląskiej Hermann Lüdemann, którego funkcję przejął teraz 
przywódca śląskich hitlerowców - gauleiter NSDAP Helmuth Brückner. Po zlikwi-
dowaniu tarnogajskiego obozu, w sierpniu 1933 roku, więźniów wywieziono do 
Osnabrück. Rozwiązano wszystkie organizacje i partie polityczne - przede wszystkim 
komunistyczne, zlikwidowano też oczywiście ich prasę. Samorząd miasta został zli-
kwidowany jeszcze w końcu 1933 roku, a nadburmistrzem Wrocławia został "stary 
towarzysz partyjny" doktor Hans Fridrich. Postępowała centralizacja władzy, aparat 
policyjny znacznie wzmocniono tworząc tajną policję - gestapo.  
 

Jeszcze w 1933 roku (w październiku) Niemcy wystąpiły z Ligi Narodów. Otwarcie i 
głośno mówiono o krzywdzie wersalskiej i potrzebie naprawy tej krzywdy. Pojawiły 
się nowe święta - w kwietniu uroczyście świętowano urodziny Führera - Adolfa Hi-
tlera, a dzień 1 maja, począwszy od 1934 roku, nazwano Narodowym Świętem Pracy. 
Prasa i radio miały za zadanie sławić kulturalną przewagę a także biologiczną siłę i 
sprawność narodu niemieckiego. Utwory krytyczne były źle widziane. W latach 
1933-35 obowiązywał, na przykład, zakaz wystawiania sztuk Gerharda Hauptmanna. 
Później ten noblista, mimo iż nie zmienił swych przekonań, godził się jednak przyj-
mować hołdy z rąk nowych władców Niemiec.  
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W 1942 roku, we Wrocławiu zorganizowano mu uroczysty jubileusz z okazji 80-lecia 
urodzin i 30 rocznicy otrzymania Nagrody Nobla.  

Hitler zapowiadał daleko idącą rewolucję przemysłową i uzdrowie-
nie gospodarki rolnej. Wielki kapitał dostrzegł w programie na-
zistów możliwość stabilizacji okropnie rozchwianego rynku i ma-
jąc na uwadze swe przyszłe dochody, wydatnie dofinansował sze-
reg gospodarczych zamierzeń rządowych z zakresu prac publicz-
nych, takich jak budowa autostrad, mostów, oraz stworzenie tanie-
go budownictwa komunalnego. I nie były to tylko tanie "czyn-
szówki", lecz małe, zwykle czterorodzinne domy mieszkalne, lub 
nawet domki jednorodzinne dla robotników.  

To wtedy, między 
innymi, powstało, 
pięknie usytuo-
wane na górskim 
stoku, osiedle ro-
botniczych dom-
ków jednorodzin-
nych na wałbrzy-
skim Podgórzu.  
Z drugiej strony, 
na podstawie 
przepisów ustawy 
ze stycznia 1934 r. o "uporządkowaniu narodowej pracy" wysiedlono z Wałbrzycha 
najaktywniejszych działaczy robotniczych, a dla zmniejszenia liczby bezrobotnych 
rozpoczęto zakrojone na szeroką skalę roboty publiczne.  

21 marca 1934 roku rozpoczęto budowę „Auto-
strady Śląskiej”, która miała połączyć Berlin z 
Bytomiem, prowadząc przez Legnicę, Wro-
cław, Opole i Gliwice. Wiosną 1938 roku  od-
dano do użytku odcinek Trzebiel-Wrocław. Od 
września 1933 r. prowadzona była budowa Ka-
nału Gliwickiego – oddany w grudniu 1939 r. 
umożliwiał transport barkami o wyporności 
nawet do jednego tysiąca ton. 
W grudniu 1934 roku nastąpiła zmiana na sta-
nowisku gauleitera Śląska. Brückner został 
przez Hitlera wykluczony z NSDAP i pozba-
wiony wszystkich stanowisk. Jego następcą na  
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tym stanowisku został Josef Wagner. W przemówieniu z kwietnia 1935 roku Josef 
Wagner ogłosił : „Wszystko, co mogłoby wskazywać na cokolwiek polskiego, musi 
zniknąć. W ciągu 10 lat nasz Śląsk stanie się rdzennie niemieckim”. Dla lepszej reali-
zacji tych celów w kwietniu 1938 roku połączono prowincje: górnośląską i dolnoślą-
ską w jedną prowincję śląską, z siedzibą władz we Wrocławiu. W 1938 roku hitle-
rowcy zamknęli Dom Polski we Wrocławiu.  

W tym czasie górnic-
two wałbrzyskie opa-
nowały dwa koncerny: 
"Niederschlesische 
Bergbau AG" oraz 
"Waldenburger Ber-
gwerks AG".  
Do pierwszego, który 
w 1934 roku zatrud-
niał ogółem 12 tysięcy 
ludzi należały kopal-
nie "Fuchs" (Thorez),  
"Glückhilf-Friedens-
hoffnung" (Victoria), 
"Kulmiz" (Mieszko) i 
dwie koksownie.  
Produkcja tego poten-
tata wynosiła wtedy - 
to znaczy w 1934 ro-
ku - prawie 2 miliony 
700 tysięcy ton węgla 
kamiennego i 650 ty-
sięcy ton koksu.  
Liczby te lepiej prze-
mówią do wyobraźni, 
kiedy uświadomimy 
sobie, że te, tak wiel-
kie ilości węgla wy-
dobyto z wnętrza 
ziemi i wywieziono 

na powierzchnię ziemi, gdzie stało miasto i tętniło codzienne życie.  
 

"Waldenburger Bergwerks AG", czyli w skrócie "Wabag", to mniejsza firma, której 
głównym udziałowcem byli Hochbergowie, a właściwie sam książę pszczyński.  
W 1932 r. "Wabag", który posiadał kopalnię "Consolidierte Fürstensteiner Gruben 
(Bolesław Chrobry) pracującą na polach eksploatacyjnych "Bahnschacht" i "Hans-
Heinrich-Schacht" a także koksownię i brykietownię, zatrudniał około 5 tysięcy  
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wałbrzyszan, produkując rocznie 1 
milion i 170 tysięcy ton węgla, 
prawie 210 tysięcy ton koksu i 67 
tysięcy ton brykietów.  
Wszystkie tego rodzaju działania 
oraz związane z przygotowaniami 
do wojny duże zamówienia woj-
skowe spowodowały, że rzeczywi-
ście, zgodnie z propagandowymi 
zapowiedziami, widocznie spadło 
bezrobocie. Szczególnie dynamicz-
nie rozwijał się przemysł ciężki i 
maszynowy a także budownictwo. 
W latach istnienia Trzeciej Rzeszy 

w Wałbrzychu działało aktywnie sześć banków. 
Naziści przeprowadzili reformę i reorganizację szkolnictwa. Po tej reformie, pod ko-
niec lat trzydziestych w Wałbrzychu istniało 21 szkół stopnia podstawowego oraz 
osobne licea dla chłopców i dla dziewcząt. Silnie rozbudowane było szkolnictwo za-
wodowe.  
 

Po uporaniu się z wewnętrzną konkurencją ("Noc długich noży") i po śmierci prezy-
denta Hindenburga, w sierpniu 1934 roku Hitler otrzymał tytuł "wodza i kanclerza 
Rzeszy Niemieckiej", czyli "Führer und Reichskanzler".  
Aby ludzie nie narzekali na zbyt ciężki los i nie szukali winnych w sferach władzy, 
dano im także wroga, na którego można było zrzucić większość własnych win i pełną 

odpowiedzialność za wszystkie codzienne trudności gospodar-
cze i organizacyjne. Już w kwietniu 1933 roku "Nationalsozia-
listische Schlesische Tageszeitung" (czyli Narodowosocjali-
styczna Śląska Gazeta Codzienna) na wezwanie ministra pro-
pagandy Josefa Goebbelsa zapowiedziała ogólnoniemiecki 
bojkot żydowskich sklepów, zakładów usługowych lekarzy, 
adwokatów i w ogóle wszystkich 
Żydów. Ta fala nienawiści rosła i 
rosła, aż doprowadziła do tak zwa-
nej "Kristallsontag”, czyli „nocy 

kryształowej", która miała miejsce w nocy z 9 na 10 listo-
pada 1938 roku. Bojówki SA i SS ruszyły do zorganizo-
wanej akcji niszcząc i rabując żydowskie mienie. Policja 
nie interweniowała i nie przeszkadzała, gdy rozbijano wi-
tryny sklepów, wyrzucano z żydowskich mieszkań meble, 
naczynia i właśnie te "kryształy" kupione przecież za pie-
niądze zdobyte na krzywdzie Niemców. Płonęły synagogi. 
Działo się tak w całej Rzeszy, we wszystkich większych  
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miastach. Na Śląsku spłonęło 80 synagog, w tym wszystkie w rejencji opolskiej. 
Rankiem 10 listopada 1938 roku także Wrocław wyglądał jak po katastrofie. Tam 
spłonęła największa synagoga w 
mieście.  
Wałbrzych, na początku zdecy-
dowanie mniej nazistowski niż 
Wrocław, dociągnął później do 
przeciętnego poziomu, gdy totalna 
propaganda zrobiła już swoje.  
W Wałbrzychu także spalono sy-
nagogę, stojącą spokojnie od po-
nad 50 lat, aż do owego czasu, na 
rogu ulic Świętej Jadwigi i Adama 
Mickiewicza. Dziś nie ma już po 
niej żadnego śladu.  

 
   Wałbrzych rozwijał się wciąż 
na bazie swego największego 
bogactwa - węgla kamiennego, 
związanego z nim przemysłu 
hutniczego a pośrednio też prze-
mysłu ceramicznego i innych, 
luźniej związanych z węglem 
gałęzi gospodarki. Miasto pra-
cowało jak dobrze nasmarowana 
maszyna - regularnie, w stałym 
rytmie szarych, zadymionych dni 
roboczych.  
Rosnąc powoli, ale systematycz-
nie, zmieniało też nieco swoje o-
blicze. Stopniowo zaczęło wchła-
niać przyległe wsie, osiedla a 
nawet sąsiednie, mniejsze miej-
scowości. 
Najwcześniej, w 1919 roku, 
przyłączono Stary Zdrój (Alt-
wasser). Podgórze (Dittersbach) 
włączono do Wałbrzycha nieco 
później. Podgórze I przyłączono 

w 1934 roku i nazywano je odtąd Górnym Wałbrzychem (czyli Ober Waldenburg). 
Podgórze II zostało włączone do Wałbrzycha dopiero w 1936 roku. W 1939 roku tak 
rozbudowane miasto miało 66 tysięcy 372 mieszkańców (stan z 17 maja 1939 roku).  
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Trzeba jednak przy tym pamiętać, że ani Biały Kamień (Weißstein), ani Sobięcin 
(Hermsdorf) nie były tu liczone - zostały dzielnicami Wałbrzycha dopiero po wojnie, 
w 1951 roku. Także Szczawienko było wówczas sąsiednią miejscowością.  
 

Wprowadzanie "nowego ładu" pociągnęło za sobą także zmianę nazw wielu miej-
scowości i różnych obiektów geograficznych. W miastach zmieniano nazwy ulic. 
Odbywało się to w całej III Rzeszy; podobnie działo się i w Wałbrzychu. Adolf Hi-
tler, jako wódz Rzeszy, "obowiązkowo" musiał mieć wszędzie swoją ulicę - i zawsze 
była to główna ulica każdej miejscowości. W Wałbrzychu była to, więc, dzisiejsza 
Aleja Wyzwolenia, w sąsiednim Białym Kamieniu jego imieniem nazwano ulicę 
Główną (Hauptstraße), tę samą, która po II wojnie światowej nazwana została ulicą  

Lenina, a po 1989 roku  
otrzymała imię gen. 
Władysława Andersa. 
Główna ulica Podgórza 
(Dittersbach), dzisiejsza 
ulica Niepodległości, 
nazywana była wówczas 
ulicą Hindenburga, a dzi-
siejsza ulica Lotników 
nosiła dumnie nazwę 
Hermann Göring Straße. 
Bez zmian pozostawiono 
nazwy ulic sławiące 
wielkich pruskich wo-

dzów, jak na przykład: Blücher-Str. (dzisiaj ul. Paderewskiego), Lützow-Str. (dziś ul. 
Szopena), czy Moltke-Str. (Psie Pole). Ale nie mogła już, na przykład, dłużej istnieć 
ulica Heinricha Heinego, którego twórczość zaliczono do dzieł "szkodliwych, deka-
denckich i niezgodnych z duchem niemieckim", wobec czego przemianowano ją na 
Dietrich Eckart-Str. Dzisiaj jest to ulica Rymanowska na Nowym Mieście.  

   Często zmieniane są także 
nazwy całych miejscowości, 
szczególnie takich, które miały 
wyraźnie słowiański rodowód. 
Dla przykładu stara wieś Bła-
żejów wtedy właśnie zmienia 
nazwę z Blasdorf na Tannen-
grund a Lewin zmienia się w 
Hummelstadt.  
Na całym świecie, a szczegól-
nie w Europie, znów następo-
wała polaryzacja poglądów 
politycznych.  
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Z jednej strony rozszerzał się ruch faszystowski (we wrześniu 1935 roku Reichstag, 
działając pod dyktando NSDAP uchwalił rasistowskie "ustawy norymberskie"), z 
drugiej strony tworzyła się szeroka koalicja antyfaszystowska (w krajach zagrożo-
nych przez faszyzm, zgodnie z apelem 
Trzeciej Międzynarodówki, powstawały 
tak zwane fronty ludowe).  
W 1936 roku Fronty Ludowe odniosły 
zwycięstwa w wyborach do parlamentów 
we Francji i w Hiszpanii.  
W Hiszpanii rozpoczęła się 
krwawa wojna domowa, w 
ZSRR nastał czas "wielkich 
czystek" i utrwalania dyktatu-
ry Stalina. W Rzeszy przygo-
towania do wojny szły pełną 
parą.  
16 marca 1935 roku, wbrew postanowieniom Traktatu Wer-
salskiego, wprowadzono powszechny obowiązek służby woj-
skowej. W marcu 1936 roku oddziały Wehrmachtu wkroczy-
ły do zdemilitaryzowanej strefy Nadrenii, przyłączając ją do Rzeszy podobnie jak rok 
wcześniej Zagłębie Saary. W październiku podpisano układ z Włochami tworząc "Oś 
Berlin-Rzym", a w listopadzie Antykominternowski Pakt z Japonią.  

 

Dwa lata później, w marcu 1938 roku następuje wcie-
lenie Austrii do Rzeszy Niemieckiej, znane w historii 
jako "Anschluss”. III Rzesza przyjęła do siebie braci – 
ro-daków swego Führera. Wreszcie, we wrześniu 1938 
roku, za cenę "ratowania pokoju w Europie", a tak na-
prawdę tylko we własnych krajach, na konferencji sze-
fów rządów w Monachium przedstawiciele Francji i 
Wielkiej Brytanii, w obecności świadka - przedstawi-
ciela Włoch, sprzedali Rzeszy Czechosłowację.  
W ten sposób w marcu 
1939 roku Niemcy bez 
uży-
cia 

siły objęły tam pełnię władzy, a po 
wejściu wojsk niemieckich do Sło-
wacji (gdzie wcześniej utworzono 
marionetkowy, proniemiecki rząd 
księdza Tiso), kanclerz Adolf Hitler 
oficjalnie ogłosił utworzenie Protek-
toratu Czech i Moraw.  
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Wtedy rozpoczęto ostatnie przygotowania do agresji skierowanej przeciw otoczonej 
już z trzech stron Polsce – Polsce, która nie zgadzała się na żadne ustępstwa teryto-
rialne stawiane jej w formie ultimatum. Przygotowania do wojny z Polską zakończo-

no już w połowie 
czerwca 1939 roku. 
Tworzenie zapasów 
dla wojska spowodo-
wało wtedy pewne 
trudności w zakupie 
mięsa, masła, smalcu 
a nawet mleka. Ale 
propaganda robiła 
swoje podgrzewając 
nastroje społeczne.  

    

Gdy 1 września 1939 roku oficjalnie podano do publicznej wiadomości informację o 
wybuchu wojny, na ulice Wrocławia wyległy tłumy wiwatujące na cześć "niezwy-
ciężonej armii i jej wielkiego wodza". Wodza, który w sierpniu 1939 roku na spotka-
niu z naczelnym dowództwem Wehrmachtu bezbłędnie przewidział, że: "ani Francja, 
ani Wielka Brytania nie przyjdą z czynną pomocą militarną Polsce".  
Niewiele osób wie, że w agresji na Polskę brała udział także Słowacja. Choć oficjal-
nie była suwerennym państwem, pozostawała pod protektoratem III Rzeszy. W ataku 
wzięło udział około 50 tysięcy słowackich żołnierzy pod dowództwem gen. Ferdi-
nanda Čatloša, 4 dywizje oraz siły powietrzne w liczbie trzech dywizjonów. Wojska 
słowackie dotarły do okolic Nowego Targu, Krynicy i Sanoka, tracąc 29 zabitych lub 
zaginionych i biorąc do niewoli ok. 1350 jeńców polskich. Atak ten trwał 15 dni (do 
16 września 1939 r.).  
Już 8 września rozpoczęło się niemieckie oblężenie stolicy Polski. Na południu szyb-
kie niemieckie jednostki zmotoryzowane dotarły 12 września pod Lwów a 14 wrze-
śnia wojska niemieckie zamknęły pierścień okrążenia wokół Warszawy.  
16 września w rejonie Chełma zamknął się pierścień okrążenia wokół głównych sił 
polskich. Dowództwo niemieckie zrealizowało swój plan okrążenia wojsk polskich 
znajdujących się pomiędzy Wisłą i Bugiem podwójnym frontem okrążenia. Jedno-

cześnie jednostki niemieckie znajdujące się 
już pod Lwowem miały uniemożliwić wyco-
fywanie się sił polskich, którym udałoby się 
przebić poza front okrążenia. 
Kiedy 17 września od wschodu wkroczyły w 
granice Rzeczpospolitej Polskiej wojska Ar-
mii Czerwonej było już właściwie po wszyst-
kim. Działanie to nie miało już większego 
wpływu na sytuację Polski, nie było „wbiciem 
noża w plecy” lecz raczej bezwzględnym  
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wykorzystaniem powstałej sytuacji. Strona radziecka tego nawet nie ukrywała.  
W oficjalnej nocie dyplomatycznej przekazanej polskiemu ambasadorowi zamiesz-
czono dość obłudne, ale częściowo zgodne z prawdą, oświadczenie o rozpadzie pań-
stwa polskiego, ucieczce rządu polskiego, konieczności ochrony mienia i życia za-
mieszkujących wschodnie tereny polskie Ukraińców i Białorusinów oraz uwalnianiu 
ludu polskiego od wojny. 
 

Polskie plany utworzenia tak zwanego przyczółka rumuń-
skiego, czyli obrony Rzeczypospolitej na krańcach połu-
dniowo-wschodnich, były całkowicie nierealne. Rumunia 
już 6 września 1939 roku ogłosiła neutralność. A polskie 
władze już 9 września 1939 roku zaczęły zastanawiać się 
nad możliwością opuszczenia kraju przez kierownictwo 
cywilne i wojskowe właśnie przez Rumunię do Francji. 
Ostatecznie decyzja o ucieczce do Rumunii została podję-
ta na naradzie w Kutach 17 września 1939 roku. Kuty to 
miasteczko na granicy z Rumunią, którą wyznaczała rze-
ka Czeremosz. Mostem na tej rzece uciekli z kraju Prezydent Ignacy Mościcki, Na-
czelny Wódz Edward Rydz-Śmigły wraz ze sztabem oraz rząd z premierem Felicja-
nem Sławojem Składkowskim. Wraz z nimi do Rumunii przedostało się także towa-
rzyszące im wyższe duchowieństwo. Na szczęście zdołano także ewakuować żołnie-
rzy: do Rumunii 30 000 żołnierzy a na Węgry 40 000. Wielu z nich walczyło potem 
na frontach w Europie Zachodniej a nawet w Afryce. W obronie mostu na Czeremo-
szu zginął pisarz Tadeusz Dołęga-Mostowicz. 

W dniu 28 września 1939 o godzi-
nie 13:00 został podpisany akt ka-
pitulacji Warszawy. Akt kapitula-
cji został podpisany przez gen. 
Tadeusza Kutrzebę w imieniu do-
wódcy Armii „Warszawa” i przez 
gen. Johannesa Blaskowitza, do-
wódcę 8 Armii.  
 

 
 
 
 

17 września 1939 roku, gdy od wschodu wkroczyły do 
Polski wojska radzieckie, niwecząc ostatnie, nierealne 
plany obrony przed Niemcami tworzone przez pol-
skich dowódców, we Wrocławiu odbyło się ostatnie 
polskie nabożeństwo w kościele pod wezwaniem św. 
Marcina. Po kapitulacji Warszawy we Wrocławiu  
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świętowano przez trzy dni. W niedługim czasie potem zaczęły do Wrocławia napły-
wać towary zdobyte w Polsce, w tym przede wszystkim bardzo potrzebna żywność. 
W Rzeszy wprowadzono już, bowiem, kartki na artykuły spożywcze; najpierw tylko 
na chleb, potem także na ziemniaki i sól, a w końcu reglamentacji poddano również 
cały szereg innych artyku-
łów, nawet odzież. W paź-
dzierniku ukazały się de-
krety o aneksji znacznej 
części ziem polskich i o 
utworzeniu z reszty Gene-
ralnego Gubernatorstwa.  
 

W Łambinowicach, na Ślą-
sku Opolskim, w paździer-
niku 1939 roku utworzono 
największy na Śląsku obóz 
jeniecki. Najpierw przeby-
wali tam jeńcy polscy, póź-
niej także z innych krajów.  
 

W Wałbrzychu już od 1929 roku trwa swego rodzaju bum budowlany. O osiedlach na 
Starym Zdroju (Hartebusch Siedlung), na Gaju (Stadtpark Siedlung) i Podgórzu 
(Melchior Siedlung) wspominano już w poprzednim rozdziale. W tym rozdziale była 
też mowa o największym podmiejskim osiedlu na Podgórzu, liczącym około 180 
domów jednorodzinnych, oddanym do użytku w 1936 roku. Ale to nie były wszystkie 
inwestycje mieszkaniowe. Wcześniej powstały małe osiedla wielorodzinnych domów 

(zwykle piętrowych z mieszkalnymi pod-
daszami) na terenie Białego Kamienia przy 
dzisiejszej ulicy Piasta, przy ulicy Ludo-
wej, przy ulicy Dubois oraz na Konrado-
wie. Do roku 1937 zakończono także bu-
dowane etapowo przez kilkanaście lat 
osiedle w Sobięcinie.  
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Do końca lat trzydziestych zbudowano osiedle, które utworzyły luźno rozmieszczone 
domy bliźniacze, szeregowe i wolnostojące rozmieszczone wzdłuż ulicy Wyszyń-
skiego, łączącej Piaskową Górę (Hutę Szkłą i Hutę „Wilhelm”) ze Szczawnem. Nie-
wielkie osiedla wielorodzinnych domów mieszkalnych powstały też przy ulicy Gaga-
rina i przy ulicy Batorego. Większe, wielorodzinne osiedla mieszkaniowe powstawa-
ły na terenie Nowego Miasta, w Sobięcinie i Białym Kamieniu. Między innymi w la-
tach 1930-1931 na obrzeżach Nowego Miasta powstało osiedle na Wzgórzu Poczto-
wym (Postberg Siedlung) oraz,  również zabudowane wielorodzinnymi domami sze-
regowymi, osiedle im. Hindenburga w Białym Kamieniu (ul. Wiejska, ul. Dąbrowsz-
czaków).   

 
 
 
 
 
 
 
 

W latach 1929-1931 zbudowano osiedle przy ulicy Krakowskiej w Boguszowie (tedy 
znajdującej się w granicach Sobięcina Górnego) a w latach 1930-1932 osiedle przy 
ulicy Drzymały (obok ulicy Świdnickiej) z oryginalnymi „galeriowcami”. Cały czas 
powstawały też nowe budynki w obrębie zabudowy głównych ulic Wałbrzycha.    

 

Jest jeszcze jedna, szczególna i 
dość ponura budowla powstała 
w Wałbrzychu w latach 1936-
1938, której nie można pominąć 
mówiąc o historii tego miasta. 
To Schlesier-Ehrenmal, czyli 
Mauzoleum w Wałbrzychu 
(zwyczajowo, choć niepopraw-
nie nazywane Totenburgiem). 
Budowla położona jest w rejo-
nie Nowego Miasta, na północ-
nym zboczu Niedźwiadków,  
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przy niebieskim szlaku turystycznym na wysokości ok. 510-530 m n.p.m.  Mauzo-
leum miało upamiętniać 170 tys. Ślązaków, którzy zginęli podczas I wojny świato-
wej, ofiary wypadków w kopalniach i 25 lokalnych bojowników ruchu narodowo-
socjalistycznego. Zbudowano je według projektu Bawarczyka Roberta Tischlera 
(1885-1959) z inicjatywy Ludowego Związku Opieki nad Niemieckimi Grobami Wo-
jennymi. Wykonane zostało przez wałbrzyskie firmy i kamieniarzy, którzy pracowali 
także przy budowie mauzoleum na Górze Świętej Anny. 

Budynek ma w rzucie 
kształt kwadratu o wy-
miarach ok. 24 x27m i 
wysokość 6 m. Wejście 
wiodło do zamknięte-
go portyku okalającego 
kwadratowy, arkadowy 
dziedziniec. Portyk i 

krużganki były podpiwniczone. Dodatko-
we wejścia były umieszczone w bocznych 
ścianach portyku i prowadziły do niewiel-
kich kwadratowych mastab (komór grobo-
wych), które zwieńczono rzeźbami zrywa-
jących się do lotu orłów spoczywających 
na kamiennych kulach ze swastykami. 
Elewacje budowli i arkady wykonano z 
wapienia z rejonu Gogolina, natomiast 
gzymsy i portale z piaskowca z Łącznej. 
Sklepienie krużganka pokrywała marmu-

rowo-złota mozaika a posadzkę krużganków wyłożono granitem karkonoskim. Dzie-
dziniec był wybrukowany. W centrum dziedzińca stała metalowa kolumna ze zni-
czem zaprojektowana przez Ernsta Geigera. Kolumna wykonana była z brązu, ważyła 
ok. 2100 kilogramów. Wewnątrz kolumny znajdowała się instalacja gazowa dopro-
wadzona do czaszy znicza. Na cokole znajdowały się cztery ryczące lwy z otwartymi 
paszczami. Znicz podtrzymywały rzeźby trzech nagich młodzieńców. Przed mauzo-
leum znajdował się plac defiladowy z masztami na flagi. 
W 1945 roku niewielka część kompleksu została wysadzona przez Niemców na dzień 
przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Po II wojnie światowej mauzoleum popadło w 
ruinę. Kolumna się nie zachowała, choć zachowały się relacje i zdjęcia wskazujące, 
że stała tam co najmniej do 1946 roku.  
 

W 1940 roku trwało pasmo sukcesów militarnych Niemiec. Zwycięstwa w Danii, 
Norwegii i Francji, uczczono we Wrocławiu wywieszając flagi przez okres 7 dni.  
22 czerwca 1940 roku Francuzi zmuszeni zostali do podpisania zawieszenia broni w 
tym samym miejscu, w którym Niemcy kapitulowali w 1918 roku – czyli w lasku 
Compiegne pod Paryżem.  
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W 1940 roku powstaje obóz koncentracyjny Gross-Rosen (w Rogoźnicy, koło Strze-
gomia), który zasłynął z najstraszliwszych warunków spośród wszystkich hitlerow-
skich obozów. Obóz ten umożliwiał nieograniczoną eksploatację taniej siły roboczej. 
Od 1942 roku w całej okolicy zaczynają powstawać obozy filialne KL Gross-Rosen 
(między innymi w Walimiu, Głuszycy, Jugowicach, Kolcach, Olszyńcu, Zimnej, a 
także w samym Wałbrzychu). Siła robocza była niezbędna dla zapewnienia ciągłej 
pracy machiny przemysłu wojennego.  
 

Kiedy tylko granice Rzeszy przesunęły się na linię Bugu, 
natychmiast przystąpiono do budowy nowoczesnego prze-
mysłu zbrojeniowego na Śląsku, niezbędnego dla skutecz-
nego prowadzenia dalszych działań wojennych. 22 czerwca 
1941 roku Niemcy rozpoczęli przecież, mimo ustaleń paktu 
Ribbentrop-Mołotow, wielką operację "Barbarossa", czyli 
wojnę przeciwko Związkowi Radzieckiemu.  

 

W latach 1940-41 w Brzegu Dolnym zbudowano duże zakłady chemiczne, będące 
właściwie fabryką gazów bojowych. W styczniu 1943 roku, w Jelczu rozpoczęto bu-
dowę zakładów zbrojeniowych, gdzie powstawały nowoczesne haubice, lufy do dział 
okrętowych, silniki czołgowe. Nowa fabryka broni powstała także na Psim Polu we 
Wrocławiu. Huta Szkła w Wałbrzychu poza produkcją szkła dla budownictwa produ-
kowała  również szkło grube do celów okrętowych i technicznych. Czyniono próby 
produkcji grubej, odpornej na pociski klejowej lustrzanki do samolotów. Siłę roboczą 
stanowili pracownicy przymusowi.  
 

Latem i jesienią 1941 roku nadal trwają sukcesy militarne 
Rzeszy. Wojska niemieckie błyskawicznie zajęły miasta: 
Wilno, Kowno, Rygę, a już w lipcu rozpoczęła się bitwa o 
Leningrad i Smoleńsk oraz pierwsze naloty Luftwaffe na 
Moskwę. We wrześniu zajęto Kijów i Połtawę, w paź-
dzierniku Charków i Odessę, a po ciężkich walkach rów-
nież Sewastopol.  
W drugiej połowie listopada nastąpiło załamanie niemiec-
kiego uderzenia. Bohaterska, wręcz fanatyczna obrona Le-
ningradu, Moskwy i Stalingradu doprowadziła do zatrzy-
mania wojsk niemieckich a następnie pozwoliła na kontra-
tak Armii Czerwonej. Podobnie jak w 1812 roku sprzymie-
rzeńcem Rosjan była też zima. Kłopoty zaczęły się również 
na innych frontach. Hitler żądał zwycięstw, wojny totalnej, 
ale armie były zmęczone, zaczęły się kłopoty z zaopatrze-
niem, z transportem, we wszystkich podbitych krajach aktywnie działał ruch oporu.  
 

W 1942 roku, jeszcze we względnym spokoju, na całym Dolnym Śląsku uroczyście 
obchodzono 80 rocznicę urodzin laureata nagrody Nobla, "starego" dolnoślązaka,  
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Gerharda Hauptmanna. Śląsk nie odczuwał jeszcze niedogodności związanych z 
wojną. Propaganda mówiła tylko o sukcesach, wciąż napływali jeńcy i robotnicy 
przymusowi.  
Gdy zaczęły się pierwsze niepowodze-
nia wojenne, gdy również cywilna lud-
ność zachodnich Niemiec na swej wła-
snej skórze odczuła skutki nalotów i 
bombardowań, zaczęła się ewakuacja 
części zakładów z terenu bombardowa-
nych, zachodnich okręgów przemysło-
wych (tych pracujących na potrzeby 
wojska). Wtedy to w wielu miejscach 
na Dolnym Śląsku rozpoczęto budowę 
tajemniczych fabryk zbrojeniowych 

starannie maskowanych lub wręcz ukrywa-
nych pod powierzchnią ziemi. 
Kompleks tych ukrytych fabryk, o krypto-
nimie "Olbrzym" ("Riese") usytuowano w 
sąsiedztwie Wałbrzycha, w starych, słabo 
zaludnionych Górach Sowich, w rejonie 
Walimia i Głuszycy. Przy budowie tych 
fabryk, rozpoczętej zimą 1943 roku, wyko-
rzystywano jeńców wojennych i robotni-
ków przymusowych z całej Europy, zgro-
madzonych w licznych filiach obozu 
Gross-Rosen. Byli tu nawet Włosi z armii 
marszałka Badoglio. Najgorzej traktowano 
Żydów, Polaków i Rosjan, bo hitleryzm 
uważał ich za "podludzi" a humanitarna 
postawa wobec nich uznawana była za sła-
bość charakteru, niegodną Niemca.  
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Wykorzystywano ich bezlitośnie, zmuszając do nieludzkiej pracy.  
Pierwotnie budowę tajemniczych podziemnych fabryk prowadziła spółka akcyjna o 
nazwie Śląska Wspólnota Przemysłowa, która w kwietniu 1944 roku zatrudniała oko-
ło 3,5 tysiąca więźniów. W maju, w sześciu utworzonych podobozach przebywało 
już 4232 ludzi. Plotki mówiły o tym, że podobno miała być tam także przygotowy-
wana podziemna kwatera dla Adolfa Hitlera, lecz to wydaje się niemożliwe.  
 

Kwaterę dla wodza przygo-
towywano natomiast w po-
bliskim zamku Książ. Już w 
pierwszych miesiącach po 
wybuchu wojny główny 
konserwator zabytków pro-
wincji Dolny Śląsk, Günther 
Grundmann wraz z gauleite-
rem Hanke wizytował za-
mek, ponieważ führer post-
nowił przebudować Książ w 
stylu obowiązującym w 
"Tysiącletniej Rzeszy". 
Opracowaniem dokumentacji technicznej zajął się mało znany architekt Giessler, któ-
ry miał jednak inny atut - był bratem gauleitera Monachium.  
Alfons Szyperski, w swym opracowaniu z 1983 roku pt. "Zamek Książ" podaje, że w 
biurze przebudowy zamku, do pomocy Giesslerowi, zatrudniono aż 35 młodych ar-
chitektów, rekomendowanych przez partię hitlerowską.  
Sekretarz stanu, niejaki Meissner zmienił nawet nazwę kompleksu - teraz Książ miał 
nazywać się "Leśną Łąką". U podnóża zamku, od strony Pełcznicy, drążono głębokie 
podziemne tunele; przed portalem, na zamkowym dziedzińcu wydrążono prowadzący 
do nich szyb windowy (na wzór Obersalzbergu). 
Od Strony Szczawienka doprowadzono tory umoż-
liwiające dojazd pociągów. Ponoć istniało nawet 
podziemne połączenie prowadzące z zamku Książ 
aż do kompleksu Riese.  
Wyłączne kierowanie całością prac prowadzonych 
w Książu oraz w Górach Sowich, od maja 1944 
roku, przejęła Organizacja Todta. Od tej chwili 
wszystkie prowadzone tam prace objęte zostały 
całkowitą tajemnicą. Dokładna liczba więźniów 
obozu Gross-Rosen i jego licznych filii, oraz robot-
ników przymusowych, którzy zginęli tam w wyni-
ku morderczej pracy nie jest znana; prawdopodob-
ną i chyba nie zawyżoną liczbę ofiar, w samej tylko 
Rogoźnicy szacuje się na 40 tysięcy!  
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A co stało się z właścicielami potężnego zamku Książ – Hochbergami ? Niedoszły 
król Polski, Jan Henryk XV, tuż po I wojnie światowej rozwiódł się z księżną Daisy i 
poślubił młodą i piękną Hiszpankę Klotyldę Silva y Candamo. Potem, jak w kiep-
skim serialu, jeden z trzech synów księcia - najmłodszy Bolko, zauroczony macochą 
odbił Hiszpankę ojcu. Doszło do kolejnego rozwodu, po którym Bolko poślubił nie-
dawną macochę. Stary książę zmarł w 1938 roku w Paryżu; pochowany został w 
Pszczynie, a Bolko zginął otruty w tajemniczych okolicznościach. Majątkiem w 
Pszczynie (znajdującym się po I wojnie światowej na terytorium niepodległej Polski) 
od lat zarządzał najstarszy syn starego księcia - Jan Henryk XVII. Ten chrześniak 
cesarza Wilhelma II i brytyjskiego króla Edwarda VII, nie cierpiał Polaków, bojko-
tował zarządzenia władz polskich, nie płacił należnych podatków i w końcu musiał 
uciekać z Polski. Zamieszkał w Książu. Ale w 1938 roku niespodziewanie wyjechał 
do Anglii, gdzie, z uwagi na pochodzenie matki, szybko otrzymał obywatelstwo an-
gielskie. Kiedy w prasie pojawiło się jego zdjęcie w angielskim mundurze, władze 
hitlerowskie uznały to za jawną zdradę. Ta zdrada posłużyła nazistom jako pretekst i 
podstawa prawna do zajęcia książańskiego zamku, oraz wszystkich należących do 
niego dóbr.  

Matka Jana Henryka XVII - księżna 
Maria Teresa von Pless (czyli księżna 
Daisy) musiała opuścić zamek. Za-
mieszkała w willi położonej w wał-
brzyskim parku rozciągającym się wo-
kół dawnego zamku Czettryców (przy 
ulicy Zamkowej i Moniuszki). Tu 
zmarła w zupełnym osamotnieniu; 
pochowana została w rodzinnym mau-
zoleum, stojącym w bukowym parku, 
w bliskim sąsiedztwie zamku Książ.  
Był jeszcze jeden syn księżnej Daisy i 
starego księcia Jana Henryka XV 
(drugi, jeśli chodzi o wiek) - o imieniu 
Aleksander. Jego chrzestnymi rodzi-
cami byli: król Wielkiej Brytanii Jerzy 
V i królowa Aleksandra. On również 
tuż przed wojną trafił do Anglii, gdzie, 
co ciekawe, w czasie wojny wstąpił do 
Polskich Sił Zbrojnych. Służył jako 
polski oficer łącznikowy w brytyjskim 
lotnictwie (RAF). Księżna Daisy mia-
ła ponoć wyrazić się: "Moi rodacy 
mojego domu nie naruszą. Mój syn 
służy w RAF".  
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Dopiero w zimie 1941 roku pojawili się na Dolnym Śląsku w większej liczbie ranni 
żołnierze niemieccy powracający z frontu rosyjskiego. Ich widok był szokiem dla 
Dolnoślązaków; alianckie naloty dotąd tu nie docierały, propaganda wciąż trąbiła o 
sukcesach na wszystkich frontach.  
W gazetach znajdowano jednak coraz wię-
cej nekrologów – zawiadomień o śmierci 
żołnierzy poległych na różnych europej-
skich frontach za Ojczyznę i führera. 
Prawdziwe, bezpośrednie zagrożenie wo-
jenne pojawiło się tu późno, dopiero w 
październiku 1944 roku, kiedy pierwsze 
rosyjskie samoloty ukazały się nad Wro-
cławiem.  

 

Kiedy lotnictwo alianckie 
zaczęło niszczyć przemysł 
wydobywczy i przemysł 
ciężki w zachodnich Niem-
czech, nastąpił wyraźny 
wzrost wydobycia węgla i 
wzrost produkcji koksu w 
zagłębiu wałbrzyskim. To 
wtedy ponownie uruchomio-
no zamkniętą kopalnię Carl-
Georg-Victor w Kuźnicach 
Świdnickich, włączając ją w 
skład kopalni Glück- hilf- 
Friedenshoffnung, a nawet 
zatopioną wcześniej kopalnię 
Gustav w Gorcach. Wałbrzy-
skie koksownie pracowały 
pełną parą - w 1944 roku 

wyprodukowały aż 1479 tysięcy ton koksu.  
Ludność cywilna była już bardzo zmęczona. 
Trudności w zaopatrzeniu były nie tylko w mia-
stach lecz także na wsiach. Reglamentowano 
nawet ziemniaki.  
 

20 lipca 1944 roku miał miejsce nieudany za-
mach na Hitlera w Kwaterze Głównej Wehr-
machtu pod Kętrzynem, nazywanej Wilczym  
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Szańcem. W trakcie śledztwa ujawniono powiązania spiskowców z tak zwanym Krę-
giem z Krzyżowej (Kreisauer Kreis). Człon-
kowie tej tajnej organizacji, skupiającej nie-
wielką grupę antyfaszystów ze sfer arysto-
kratycznych i liberalnych, pracujących nad 
stworzeniem nowych, demokratycznych i 
praworządnych Niemiec, spotykali się pota-
jemnie w majątku hrabiego Helmutha Jame-
sa von Moltke, w Krzyżowej (Kreisau), koło 
Grodziszcza, leżącej między Dzierżoniowem 
a Świdnicą. Hrabia był wnukiem zasłużonego pruskiego feldmarszałka, Helmutha 
von Moltke, jednego z twórców Cesarstwa Niemieckiego i bohatera wojny z Francją 
w 1871 roku. Po zamachu na Hitlera hrabia Helmuth James von Moltke, podobnie jak 
i inni człon-kowie Kręgu, został aresztowany i uwięziony. 12 stycznia 1945 roku, von 
Moltke jako zdrajca ojczyzny na mocy orzeczenia Trybunału Ludowego został ska-
zany na śmierć przez powieszenie. Po dziesięciu dniach wyrok wykonano. Inni człon-
kowie Kręgu z Krzyżowej również zostali straceni.  
 

2 października 1944 roku, po heroicznej, ale beznadziejnej walce, 
skapitulowali powstańcy warszawscy. Decyzję o wybuchu po-
wstania podjął komendant główny Armii Krajowej gen. Tadeusz 
Komorowski chcąc stworzyć fakty dokonane przed dotarciem do 
Warszawy Armii Czerwonej. Po 5 września podjął inicjatywę 
niemiecką dotyczącą rozmów w sprawie kapitulacji mimo sprze-
ciwu faktycznie dowodzącego powstaniem pułkownika Chruście-
la "Montera", który radził by w krytycznej sytuacji w jakiej znalazło się powstanie 

zwrócić się o pomoc dla powstania do 
polskich przywódców komunistycznych. 
"Bór" Komorowski odmówił nazywając 
to zdradą. W efekcie Warszawa została 
kompletnie zniszczona, po stronie pol-
skiej straty wyniosły około 15 tysięcy 
zabitych lub zaginionych żołnierzy i 200 
tysięcy zabitych cywilów. Wojska ra-
dzieckie zajęły w tym czasie pozycje na 
prawym brzegu Wisły, ich impet osłabł, 
zbierano siły do dalszych operacji.  

 

Na przełomie grudnia 1944 i stycznia 1945 roku miał jeszcze miejsce ostatni, znaczą-
cy, militarny zryw wojsk niemieckich i próba zdecydowanego kontrataku na froncie 
zachodnim, w Ardenach i Wogezach. Jednak już po kilku tygodniach wojska nie-
mieckie zostały zmuszone do wycofania się. Od tej pory już tylko się cofały. Ich sy-
tuacja była bardzo trudna.  
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Tym bardziej, że na froncie wschodnim, po zakończeniu przygotowań, 12 stycznia 
1945 roku rozpoczęła się zimowa ofensywa Armii Czerwonej. 17 stycznia wojska ra-
dzieckie wkraczają do Warszawy, 19 stycznia do Krakowa i Łodzi, w lutym pada 
Bydgoszcz, po ciężkich walkach przełamany zostaje silnie ufortyfikowany Wał Po-
morski, wkrótce zdobyty zostaje Kołobrzeg.  

Już 25 sierpnia 1944 roku Wrocław zo-
stał ogłoszony twierdzą - Festung Bre-
slau. Idea tworzenia miast-twierdz po-
wstała w kierownictwie NSDAP w po-
łowie 1944 roku wobec szybkiego zbli-
żania się frontu do granic Niemiec.  
7 października 1944 miał miejsce 
pierwszy nalot radzieckiego lotnictwa 
na Wrocław. Prócz Wrocławia twier-
dzami ogłoszono także inne śląskie 
miasta : Głogów (Glogau), Ścinawę, 
Racibórz (Ratibor), Koźle (Cosel), Nysę 
(Neisse), Opole (Opeln), Brzeg (Brieg), 
Oławę (Ohlau), Bolesławiec (Bunzlau)  
i Legnicę (Liegnitz). Odpowiednio roz-
mieszczone i ufortyfikowane miasta-
twierdze miały strzec dostępu do wnę-
trza kraju. Dlatego we wszystkich wy-
mienionych miastach natychmiast roz-
poczęła się intensywna budowa umoc-
nień. We Wrocławiu, największym z 
miast-twierdz, budowę umocnień za-
kończono w grudniu 1944 roku. Ko-
mendantem "Festung Breslau" został 
generał major Johannes Krause, uro-
dzony w Strudze (Adelsbach) pod Wał-
brzychem. Był artylerzystą, wcześniej 
uczestniczył w walkach na froncie 
greckim.  
Od października 1944 roku zaczęły się 
alianckie naloty na Wrocław. W stycz-
niu 1945 roku zaczęto wśród ludności 
Wrocławia zbierać odzież zimową dla 

wojska. 22 stycznia generał Karol Hanke zdecydował o przeniesieniu Uniwersytetu 
do Drezna. Szpital świętego Jerzego ewakuowano do Norymbergii. 28 stycznia 1945 
roku rozstrzelano burmistrza Speilhagena, który chciał ratować Wrocław poprzez 
ogłoszenie go "miastem otwartym.  



- 317 - 
 

Śląsk został zajęty przez Armię Czerwoną w końcowej fazie wojny. Jak już powie-
dziano, 12 stycznia 1945 roku rozpoczęła się wielka ofensywa styczniowa (nazywana 
też ofensywą zimową lub operacją wiślańsko-odrzańską).  
Na odcinku śląskim oddziały radzieckie I Frontu Ukraińskiego, którego dowódcą był 
marszałek Iwan Koniew, 19 stycznia 1945 roku przekroczyły dawną granicę polsko-
niemiecką w rejonie Namysłowa. Do końca stycznia zdobyto: Kluczbork, Gliwice, 
Opole, Oleśnicę, Katowice i Bytom, wypierając Niemców z terenów położonych na 
prawym brzegu Odry. Na początku lutego wojska radzieckie wyszły już na przedpola 
Wrocławia i Głogowa. Do szczególnie zaciętych walk doszło o Ścinawę i Oławę. 

Tam oddziały radzieckie uchwyciły 
przyczółki na lewym brzegu Odry, co 
uniemożliwiło Niemcom utworzenie 
nowej linii obrony wzdłuż tej rzeki. 
27 stycznia 1945 roku doszło do wy-
zwolenia Katowic. Manewr marszał-
ka Koniewa spowodował wyjście ra-
dzieckich dywizji pancernych, nacie-
rających na południe wzdłuż Odry, na 
tyły zgrupowania niemieckiego bro-
niącego Górnego Śląska. Po zdobyciu 

przez te oddziały wschodniej części Opola i po przełamaniu frontu także pod Tar-
nowskimi Górami, Niemcom groziło zamknięcie w „kotle”. Tylko dzięki uporczywej 
obronie Gliwic zdołali wycofać się na południowy zachód przez Mikołów i Żory. Ro-
sjanie celowo pozostawili Niemcom wąski korytarz nie chcąc prowadzić zaciętych 
walk w tak ważnym okręgu przemysłowym. Niezniszczony potencjał przemysłowy 
Górnego Śląska wykorzystany został przez Armię Czerwoną do przygotowywania 
kolejnych operacji wojennych, a z drugiej strony strata tego okręgu przyspieszyła za-
łamanie ekonomiczne III Rzeszy.  
 

W obliczu radzieckiej ofensywy rozpoczęła się ewakuacja ludności ze Śląska. Sza-
cuje się, że w obawie przed nadchodzącym frontem, Śląsk opuściło około 3,2 miliona  
ludzi. Z samego Wrocławia ewakuowano około 700 tysięcy osób. Ewakuację prze-
prowadzano w pośpiechu, przy silnym mrozie i pod bombami radzieckiego lotnictwa 
atakującego węzły kolejowe, co spowodowało wiele ofiar wśród ludności cywilnej.   
Podczas ewakuacji Wrocławia zginęło około 90 tysięcy ludzi.  
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W lutym zarządzono również pospieszną ewakuację obozów w Gross-Rosen i w 
Łambinowicach, w czasie której także zginęły tysiące ludzi, bądź z wyczerpania, 
bądź rozstrzelanych przez esesmanów eskortujących więźniów.  
 

8 lutego Armia Radziecka sforsowała Odrę atakując z przyczółków pod Ścinawą i 
Oławą, a następnie przełamała pozycje niemieckie wzdłuż górnej Odry i w ciągu 17 
dniowej ofensywy opanowała centralną część Dolnego Śląska, docierając nawet do 
Nysy Łużyckiej na odcinku od Pieńska do ujścia tej rzeki do Odry. Rosjanie zdobyli  
wtedy szereg miast: Legnicę (9 lutego), Bolesławiec (12 lutego), Zieloną Górę (14 
lutego) a także Chojnów, Bielsko i Złotoryję. Najbardziej zacięte walki stoczono o 
zdobycie Szprotawy od 10 do 13 lutego, podczas przeprawy przez Bóbr pod Żaga-
niem oraz o Strzegom 13 lutego. Otoczono Głogów, który jednak bronił się zawzię-
cie, za co zapłacił olbrzymimi zniszczeniami.  

Otoczono także twierdzę Wrocław – po raz pierwszy 13/14 lutego i ostatecznie 16 lu-
tego. W dniu 24 lutego 1945 roku Rosjanie doszli do Nysy Łużyckiej i musieli się za-
trzymać, aby uporządkować swe pozycje. Wówczas oddziały niemieckie na Śląsku 
spróbowały kontrataku.  

Przeciwnatarcie niemieckie przeprowadzone 24 lutego 1945 roku, mimo dużego szu-
mu propagandowego nie przyniosło spodziewanych rezultatów. Po kilku dniach za-
ciętej bitwy pancernej oddziały niemieckie zostały zepchnięte z powrotem na pozycje 
wyjściowe. Lokalnym sukcesem było odbicie utraconego wcześniej Strzegomia i za-

trzymanie radzieckiej ofensywy na 
północ od Strzegomia i Świdnicy.  
Na dwa miesiące front utknął około 20 
kilometrów na północny wschód od 
Wałbrzycha. W tym czasie głównym 
kierunkiem natarcia Armii Radzieckiej 
był Berlin i tam szło główne uderze-
nie. Opanowanie sudeckiego pogórza, 
gdzie stacjonowały jeszcze silne jed-
nostki niemieckiej grupy Armii „Śro-
dek”, zostawiono na później. Natarcie 
wznowiono tu dopiero 7 maja.  
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Tymczasem w marcu Rosjanie zdobyli kolejne miasta-twierdze: Koźle, Nysę i Raci-
bórz. Dwa ostatnie miasta zostały bardzo poważnie zniszczone. Strzelin padł dopiero 
27 marca, po ciężkich walkach toczonych tu od lutego, często nawet wręcz, podczas 
których miasto kilkakrotnie przechodziło z rąk do rąk, i kiedy zniszczono prawie 
80% zabudowy. Oblężony Głogów bronił się aż do 1 kwietnia. Garnizon „Festung 
Glogau”, liczący od 10 do 18 tysięcy żołnierzy, walczył w okrążeniu, mimo bombar-
dowań, od 12 lutego. W nocy z 31 marca na 1 kwietnia dowódca twierdzy pułkownik 
Ehlenburg wraz z częścią garnizonu zdołał przebić się przez pierścień okrążenia i 
skierować na zachód. Zgrupowanie to zostało jednak rozbite po kilku dniach, zanim 
zdołało dotrzeć do Nysy Łużyckiej. Historyczne miasto uległo prawie całkowitemu 
zniszczeniu – przestało istnieć 95 % zabudowy.  
Już 22 lutego 1945 roku zaczęły się bezpośrednie walki o Wrocław. Miasta zamienio-

nego w twierdzę broniło 65 tysięcy żoł-
nierzy. Oblężenie przedmieść miasta 
rozpoczęli już wcześniej żołnierze 6 
Armii dowodzonej przez generała Wło-
dzimierza Głuzdowskiego, liczącej o-
koło 50 tysięcy. Pierwsze jednostki ra-
dzieckie weszły do miasta w okolicach 
Zakrzowa i Psiego Pola.  
3 lutego dowództwo twierdzy objął puł-
kownik Hans von Ahlfen. Wydane przez 
niego surowe zarządzenia miały ukrócić 
dezercję, opanować panikę i zapobiec 

grabieżom. Do 12 lutego, kiedy zamykało się pierwsze okrążenie Wrocławia, miasto 
zdążyło opuścić około 700 tysięcy ludności cywilnej. 13 lutego niemieckie dywizje 
pancerne zdołały jeszcze na krótko przerwać pierścień wojsk rosyjskich od strony 
Sobótki, ale okrążenie zamknęło się ponownie już w nocy z 15 na 16 lutego.  

Po odrzuceniu przez niemieckie dowódz-
two propozycji kapitulacji, pierwszy 
szturm na miasto miał miejsce 20 lutego. 
Szczególnie ciężkie walki toczono w 
dzielnicach południowych i zachodnich. 
Walczono dosłownie o każdą ulicę i każ-
dy dom. W połowie marca, wobec du-
żych strat, natarcie rosyjskie musiało zo-
stać wstrzymane.    
Z rozkazu gauleitera Śląska Karla Han-
kego, kierującego obroną miasta z ra-

mienia NSDAP, 23 lutego zaczęto burzyć domy w okolicy dzisiejszego placu Grun-
waldzkiego, aby przygotować teren pod lotnisko. 22 lutego, jak już wspomniano, 
rozpoczęły się bezpośrednie walki o miasto. Zmienił się komendant twierdzy –  
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von Ahlfena zastąpił generał Hermann Niehoff. W marcu stanowisko dowodzenia 
obrony przeniesiono ze schronów pod Wzgórzem Sakwowym do podziemi Biblioteki 
Uniwersyteckiej na Piasku. Sytuacja nieco się ustabilizowała. Władze hitlerowskie 
wprowadziły drakońskie zarządzenia. Ludność cywilna, wraz z chłopcami od 10 i 
dziewczętami od 12 roku życia, miała obowiązek pracy przy umocnieniach. Doraźne 
sądy karały śmiercią nie tylko za dezercję, lecz także za uchylanie się od pracy i sia-
nie defetyzmu.  
Od końca marca zacięte walki rozgorzały na nowo z 
całą mocą. Radziecka artyleria niszczyła sukcesyw-
nie kolejne gniazda oporu Niemców.  
W walkach o „Festung Breslau” brała także udział 
nieliczna, 75 osobowa, grupa bojowa niemieckich 
antyfaszystów. Oddział ten został sformowany je-
sienią 1944 roku przez Komitet Narodowy „Wolne 
Niemcy” z żołnierzy Wehrmachtu, którzy przeszli 
na stronę Armii Czerwonej. W czasie nocnych walk 
toczonych z 5 na 6 maja 1945 roku poległ dowódca 
tej grupy – porucznik Horst Viedt. 1 kwietnia woj-
ska radzieckie zdobyły lotnisko na Gądowie odcina-
jąc tym samym jedyną drogę zaopatrzenia niemiec-
kiego garnizonu. Zapasowe lotnisko budowane w 
centrum miasta, gdzie dla tego celu wyburzono część zabudowy śródmieścia, nie 
zdążyło spełnić swej funkcji. Wystartował z niego tylko jeden samolot – 6 maja 1945 
roku zbiegł nim z miasta gauleiter Hanke. Wrocław zamieniał się powoli w morze 
ruin. 2 maja spłonęły cenne zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej.  
Tego samego dnia, 2 maja, zdobyty został Berlin (w Operacji Berlińskiej uczestni-
czyła 1 Armia WP wchodząca w skład 1 Frontu Białoruskiego), a jeszcze wcześniej, 
30 kwietnia Adolf Hitler – zbrodniarz odpowiedzialny za śmierć dziesiątek milionów 
ludzi, popełnił samobójstwo w berlińskim bunkrze.  
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4 maja dowódcy radzieccy przekazali obrońcom Wrocławia warunki natychmiasto-
wej i bezwarunkowej kapitulacji. Wreszcie, po 80 dniowym oblężeniu „Festung Bre-
slau” skapitulował. Wieczorem 6 maja 1945 roku, czyli 4 dni po upadku Berlina, w 
willi "Colonia" położonej 
przy obecnej ulicy Adama 
Rapackiego, komendant 
twierdzy, generał Niehoff 
podpisał akt kapitulacji.  
W walkach o Wrocław zgi-
nęło 9 do 10 tysięcy żołnie-
rzy radzieckich z 6 Armii 
Frontu Ukraińskiego, do-
wodzonej przez Włodzi-
mierza Głuzdowskiego.  

Rannych było około 17 tysięcy. Straty niemieckie sięgnęły 8 tysięcy żołnierzy zabi-
tych i 23 tysiące rannych. Miasto, prawie pozbawione ludności, zostało zburzone w 
70%, zniszczone lub poważnie uszkodzone zostały wszystkie zakłady przemysłowe 
oraz szereg bezcennych zabytków.  
W tym historycznym momencie skończyło się ponad dwustuletnie niemieckie pano-
wanie na Śląsku.  

Wielcy tego świata na konferencjach w 
Teheranie i Jałcie wykreślili już bowiem 
nowe, powojenne granice państw okupo-
wanych przez III Rzeszę.                                                                           
Dzięki uporowi Józefa Stalina cały Śląsk 
(również Dolny) znalazł się na obszarze 
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, jako 
swego rodzaju rekompensata za utracone 
na rzecz Związku Radzieckiego ziemie 
wschodnie. Propaganda komunistyczna 
nazwała to "powrotem do macierzy" pra-
starych ziem piastowskich.  
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Jeszcze pod koniec marca 1945 roku na Dolny Śląsk przybyły jednostki II Armii 
Wojska Polskiego, dowodzonej przez 
generała Karola Świerczewskiego, i zo-
stały skoncentrowane w rejonie Wzgórz 
Trzebnickich. Pierwotnie dowództwo 
radzieckie zamierzało wykorzystać od-
działy polskie do walk o Wrocław, jed-
nak ostatecznie przegrupowano je nad 
Nysę Łużycką. Tam, 16 kwietnia 1945 
roku, II Armia WP działając w ramach 
operacji berlińskiej, wzięła udział w for-
sowaniu Nysy Łużyckiej na północ od 
Pieńska.  
 

Do Wałbrzycha żołnierze Armii Radzieckiej wkroczyli późno, dopiero 8 maja 1945 
roku, czyli w tym samym czasie, kiedy najpierw w Reims, a następnie w kilka godzin 
później w Karlshorst, na przedmieściu Berlina, podpisana została kapitulacja Nie-
miec.  
Paradoksem, graniczącym z cudem jest, że kiedy Wrocław zamieniono w morze ruin, 
na Wałbrzych nie spadła ani jedna bomba, ani jeden pocisk artyleryjski.  

Choć miasto nie było 
bombardowane w 
mieście wybudowano 
liczne schrony. Także 
zwykłe piwnice za-
adaptowane były na 
ukrycia, obłożone 
workami z piaskiem, 
stropy wzmacniane 
były stemplowaniem. 
Baterie obrony prze-
ciwlotniczej ustawio-
ne na wzgórzach nie 
miały wiele pracy – 
samoloty bombardo-

wały inne cele, takie jak węzeł kolejowy w Jaworzynie Śląskiej czy też Świdnicę. 
Wałbrzych, mimo że nie był miastem garnizonowym, to jednak pod koniec wojny 
zapełnił się licznymi oddziałami Wehrmachtu i SS, które wycofywały się ze wscho-
du. Przez jakiś czas w Szczawnie Zdroju stacjonował nawet sztab armii feldmarszał-
ka Ferdinanda Schörnera. Na cele wojskowe (koszary, lazarety) zamienione zostały 
budynki szkół przy alei Wyzwolenia, na Nowym Mieście i na Starym Zdroju. Na 
Psim Polu zaadaptowano budynek dawnej Landwehry, na Gaju stacjonowało wojsko 
i SS będące zapleczem tamtejszej filii KL Gross-Rosen. Wałbrzych był też w tym  
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czasie schronieniem dla rzeszy uciekinierów z całego Dolnego Śląska, a zwłaszcza z 
Wrocławia, którzy liczyli na to, że Rosjanie tu nie dotrą. 7 maja, dzień przed wkro-
czeniem do Wałbrzycha Armii Czerwonej przeciągają przez miasto od strony Świe-
bodzic i Świdnicy całe kolumny żołnierzy kierujących się do Czech. Z wojskiem 

uciekają działacze NSDAP, opuszczony zosta-
je gmach partii – obecna Szkoła Podstawowa 
nr 28. Z rozkazu feldmarszałka Schörnera, w 
parku powyżej II Liceum wykonano wyroki 
śmierci na żołnierzach, którzy nie chcieli wal-
czyć. Wzdłuż ważniejszych dróg w mieście 
przygotowano stanowiska polowe. Stanowiska 
karabinów przygotowane były na strychach 
wysokich budynków użyteczności publicznej 

(m.in. w budynku przy ulicy Słowackiego 20). Nad Świebodzicami w Pełcznicy jesz-
cze do 5 maja młodzież z Hitlerjugend budowała okopy. Podobne stanowiska przygo-
towano w okolicach Zamku Książ, w Lubiechowie, Szczawienku, na Wzgórzu Gie-
dymina, w Parku Sobieskiego oraz przy ul. Świdnickiej. Jeszcze do południa we wto-
rek 8 maja niemieckie oddziały przetaczały się przez miasto. Około godziny 14 zapa-
nowała kompletna cisza. Rosjanie nadjechali od strony Piaskowej Góry – samochody 
i czołgi a za nimi piesze oddziały. Oporu praktycznie nie było; do drobnych potyczek 
doszło tylko na Sobięcinie. Do planowanego zniszczenia części zakładów nie doszło. 
Wałbrzych został opanowany bez walki.             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wyparcia z Sudetów oddziałów niemieckiej Gru-
py Armii „Środek” dokonały wojska I Frontu 
Ukraińskiego, biorące udział w operacji praskiej. 
Szybkie tempo działań i brak ciężkich walk spo-
wodował, że miejscowości na Pogórzu Sudeckim 

uniknęły większych zniszczeń. Stoczono tylko szereg niewielkich potyczek z oddzia-
łami osło-nowymi wycofujących się dywizji niemieckich. Strzegom zdobyli Rosjanie 
7 maja, dzień później (8 maja) zajęli Ziębice, Otmuchów i Wałbrzych. Następnego 
dnia we-szli do Jeleniej Góry, Lubania, Kamiennej Góry, Nowej Rudy, Dzierżoniowa 
i Kłodzka. Do Międzylesia wojska radzieckie dotarły 10 maja 1945 roku. 
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Dopiero 10 maja skapitulowało w Bielawie niemiec-
kie zgrupowanie, które miało za zadanie obronę rejo-
nu dzierżoniowskiego i Gór Sowich. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 czerwca 1945 roku podzielo-
no Niemcy na strefy okupacyj-
ne i powołano Aliancką Radę 
Kontroli. Zanim zorganizowa-
no polską administrację, Wał-
brzych, podobnie jak i cały 
Śląsk, znalazł się w ręku zwy-
cięskich wojsk radzieckich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koniec tomu III 
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