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Pocz±tki hutnictwa szk³a w dolinie rzeki Kamiennej w ¶wietle literatury

Historia hutnictwa szk³a w Sudetach siêga ¶redniowiecza. W Karkonoszach znajduj± siê ¶lady najstarszych ¶l±skich
hut szk³a, co potwierdzaj± ¼ród³a archiwalne. Hutnictwo szk³a koncentrowa³o siê przede wszystkim w dolinie rzeki
Kamiennej. Huty po wyzyskaniu drewna z najbli¿szej okolicy przesuwa³y siê na nowe, zazwyczaj wy¿ej po³o¿one
miejsca. Zwykle lokowane by³y nad strumieniami górskimi, czêsto w miejscach odludnych, na uboczu, co pozwala³o
zachowaæ przed obcymi tajniki produkcji szk³a.
Piechowice [1305 Petrisdorf, 1687 Pettersdorf, 1747 Petersdorf, 1945 Piotrowice, 1946 Piechowice] s± po³o¿one po obu
stronach rzeki Kamiennej, u zbiegu z Ma³± Kamienn±. Rozci±gaj± siê wzd³u¿ brzegów rzeki d±¿±c lekko ku górze na
kierunku po³udniowo-zachodnim, w tak zwanej "Dolinie Cieplickiej", bêd±cej czê¶ci± Kotliny Jeleniogórskiej. Piechowice
le¿± na wysoko¶ci od 360 do 480 m. n. p.m.
Za³o¿enie Piechowic mo¿e wi±zaæ siê z kolonizacj± ¦l±ska w XIII wieku. Tereny te wchodzi³y w sk³ad dzielnicy ¶l±skiej
i nale¿a³y do czê¶ci, nad któr± panowa³ ksi±¿ê Boles³aw II £ysy zwany Rogatk±, ksi±¿ê legnicki zmar³y w 1278 r.
Po jego ¶mierci przesz³y pod panowanie ksiêcia Bernarda lwóweckiego zmar³ego w 1286 r, a nastêpnie nale¿a³y do
ksiêstwa ¶widnicko-jaworskiego rz±dzonego przez jego brata, Bolka I, zmar³ego w 1301 r. Ksiê¿niczka Anna,
wnuczka Bolka I w 1353 r. wysz³a za m±¿ za cesarza Karola IV, dziêki czemu ziemie te dosta³y siê pod panowanie
Korony Czeskiej. Po pokoju w Hubertsburgu, który w 1763 r. zakoñczy³ wojny ¶l±skie, ziemie te wesz³y w sk³ad Prus, a
nastêpnie zjednoczonych Niemiec, aby w 1945 r. znale¼æ siê w granicach Polski.
W czwartej æwierci XIII wieku mia³a miejsce kolejna fala kolonizacyjna i zak³adanie nowych wsi na obszarze Dolnego
¦l±ska. Wed³ug dokumentu z 12. 03. 1281 ksi±¿ê Bernard lwówecki sprzeda³ zakonowi joannitów ze Strzegomia obszar
o powierzchni 250 ³anów wokó³ "warme Brunnen" czyli "ciep³ych ¼róde³", a wiêc w okolicy dawnych Cieplic ¦l±skich. W
nied³ugi czas potem 13.06.1281 r. ksi±¿ê Bernard sprzeda³ tym samym joannitom strzegomskim obszar 100 ³anów nad
rzek± Kamienn±. Le¿a³y one miêdzy &bdquo;rzek±, któr± nazywaj± Kamienna, która p³ynie z jednej strony i Ma³±
Kamienn± z drugiej, ze wszystkimi przyleg³o¶ciami". Cena kupna wynosi³a 100 srebrnych marek i 2 beczki wina.
Joannici kupili ten obszar prawdopodobnie ze wzglêdu na wystêpuj±ce tutaj bogactwa naturalne.
Pierwsza pisana wzmianka o Piechowicach, zwanych wówczas "Petirsdorf" pochodzi z "Liber fundationis episcopatus
Vratislaviensis" z 1305 r., gdzie Piechowice s± wymienione w¶ród innych wsi nale¿±cych do biskupstwa wroc³awskiego,
p³ac±cych podatki na rzecz ko¶cio³a. Z regu³y nowo za³o¿onym wsiom przys³ugiwa³o 20 lat zwolnienia od p³acenia
podatków. Przyj±æ zatem mo¿na, ¿e Piechowice mog³y powstaæ oko³o 1285 r., gdy¿ dokument z 13.06.1281 r. jeszcze
Piechowic jako wsi nie wymienia. Byæ mo¿e dawna nazwa Piechowic pochodzi³a od imienia jednego z joannitów
strzegomskich, którzy przybyli na te ziemie lub od ¶w. Piotra, jako wie¶ nale¿±ca do posiad³o¶ci ko¶cielnych. Nastêpnie
Piechowice s± wymieniane w dokumencie pochodz±cym z 28.01.1337 r., a dotycz±cym sprzeda¿y lasu mieszczaninowi
Wernerowi przez ksiêcia Henryka I jaworskiego i w wielu pó¼niejszych ¼ród³ach. Od 1364 r. Piechowice staj± siê na
d³ugie lata w³asno¶ci± rodziny Schaffgotsch. W XV w. Piechowice wymieniaj± miêdzy innymi dokumenty z lat 1406,
1417, 1456, 1478, 1488, 1497.
Jedn± z czê¶ci Piechowic jest po³o¿ona w po³udniowo-zachodniej czê¶ci Cicha Dolina. Jej dawna nazwa "Quirltal"
oznacza "Poprzeczn± Dolinê" jako dolinê le¿±c± prostopadle w stosunku do rzeki Kamiennej. Znajduje siê w
poro¶niêtym ¶wierkowym lasem w±wozie, pomiêdzy wzniesieniami M³ynik od zachodu i Trzmielak oraz Sobiesz od
wschodu. Przez jej ¶rodek w kierunku pó³nocnym p³ynie potok wpadaj±cy do Kamiennej, a w mniej wiêcej po³owie
znajduje siê niewielkie wzniesienie morenowe. Prowadzi tutaj ¶cie¿ka o dawnej nazwie "Pestweg" - "¦cie¿ka
zad¿umionych". Dolina by³a miejscem, w którym pojawiaæ siê mia³y nocne pochody szkieletów czy straszy³a postaæ
mê¿czyzny bez g³owy. Byæ mo¿e s± to odleg³e pozosta³o¶ci po opowie¶ciach, którymi dawni szklarze odstraszali
nieporz±danych go¶ci.
Dawne przekazy wzmiankowa³y w Cichej Dolinie istnienie kaplicy. Domy¶laæ siê mo¿na, ¿e ustawiono j± ju¿ po
likwidacji ¶redniowiecznej huty szk³a. Mia³a prawdopodobnie za zadanie odpêdzaæ z³e moce, które strzeg³y tajemnic
dawnych szklarzy.
Z 1785 r. zachowa³ sie opis Cichej Doliny autorstwa ¶l±skiego pastora Buquoi:
"W w±wozie Cichej Doliny, pomiêdzy dwiema górami od po³udniowej strony stoj± domy oraz gospoda, która nazywa siê
'Zobtenschänke'. Mog³y one byæ wybudowane jako schronienie przed Tatarami na ¦l±sku. Tê osadê jest bardzo trudno
znale¼æ jest bardzo niedostêpna, [...]."
http://old.piechowice.pl
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Pastor Heermann z Piechowic, przyjaciel pastora Buquoi, stwierdza, ¿e w Cichej Dolinie znajdowa³y siê cztery domy.
Jeszcze w po³owie XIX wieku wed³ug przekazu Hermanna Liebiga z Sobieszowa na pagórku nad potokiem znajdowaæ
siê mia³y ruiny i sklepiona piwnica po dawnym zaje¼dzie .
Podczas prowadzonych wiosn± 1895 r. prac zwi±zanych z zak³adaniem szkó³ki le¶nej natrafiono na ma³ej polanie, w
odleg³o¶ci dwóch kroków od siebie, na dwa groby. Spowodowa³o to rozpoczêcie prac badawczych. Na polanie o
powierzchni oko³o 25-30 arów po wykonaniu g³êbokiego wykopu (Breuer, s. 122 -125, Seydel, s.104, Liebich, s.48)
znaleziono "resztki dawnej huty szk³a - fragmenty glinianych trzonków i ró¿nego rodzaju kawa³ki szk³a w bardzo du¿ej
ilo¶ci. Pomiêdzy nimi by³y fragmenty wypalonego szk³a w kolorze cytrynowym, mocno opalizuj±ce stopki szklane,
du¿y kawa³ek szk³a kobaltowego w kolorze ciemnoniebieskim i ma³e kawa³ki szk³a kryszta³owego o wysokim stopniu
czysto¶ci." (Liebich, s. 48, Seydel, s. 104-105).
Znaleziska te przekazano do Muzeum RGV [Towarzystwa Karkonoskiego] w Jeleniej Górze. Przypuszczalnie huta ta
mog³a zostaæ za³o¿ona przez osadników z Turyngii (Wdr, 04.1924) i powstaæ w pierwszej po³owie XIV wieku, a przy
procesie barwienia szk³a mogli byæ zatrudnieni Wenecjanie. (Seydel, s.105). Zapomniane stanowisko odszuka³ w 1957 r.
Tadeusz Steæ. W dniach 18.06 - 25.06, 5.08 - 17.08 i 3.10 -10.10.1964 r. oraz od 6.08 do 4.09.1965 r. pod kierownictwem
W. Gluziñskiego Dzia³ Historii Kultury Materialnej ¦l±ska przy Muzeum ¦l±skim we Wroc³awiu podj±³ na tym terenie
kolejne badania wykopaliskowe. (Gluziñski, s. 9-21). Huta ta nale¿a³a do typu "hut wêdruj±cych" i po wyr±baniu lasu w
tej okolicy przenios³a siê dalej, najprawdopodobniej do miejsca zwanego dawniej "Kratzenbusch" - "Poszarpane krzaki"
pomiêdzy Piechowicami a Piastowem, poni¿ej Bobrowych Ska³. Przypuszcza siê te¿, ¿e mog³a zmieniæ swoj±
lokalizacjê nad zakrêt rzeki Kamiennej w Piechowicach Górnych czy te¿ do Szklarskiej Porêby Dolnej, tam gdzie
pó¼niej znajdowa³a siê witriolejnia lub wreszcie do samej Szklarskiej Porêby (Gluziñski, s. 21, Liebich, s.48 - 49). Na
miejscu huty szk³a w Cichej Dolinie powsta³a nastêpnie ma³a osada rolnicza.
Wed³ug innych ¼róde³ w³a¶nie huta szk³a z podpiechowickich "Kratzenbusch" by³a najstarsz± w ca³ym regionie i
da³a pocz±tek hucie w Cichej Dolinie. (Winkler, s.12-13 i przypis 1 tam¿e). Byæ mo¿e by³o to pierwotne miejsce
wydobywania rudy ¿elaza, z którego górnicy mogli nastêpnie przenie¶æ siê na Wysoki Grzbiet Izerski (Winkler, s. 15).
Austriacki kataster z 1735 r. wymienia czynne w Piechowicach 2 ku¼nie, 2 warsztaty tkaczy lnu, 2 bednarzy, 1 farbiarza,
3 krawców, 4 piekarzy, 5 rze¼ników, 3 m³ynarzy, 3 szewców, 7 kupców, 1 ¶lusarza, 12 bielarzy, 2 ko³odziei, 2 stolarzy, 2
murarzy i 4 karczmarzy, lecz ani jednego szklarza. ¦wiadczy to o zaniechaniu w tym czasie produkcji szk³a na terenie
Piechowic (Libich, s.94).
W 1862 r. Friedrich Wilhelm Heckert kupi³ od Benjamina Matterne le¿±cy nad rzek± Kamienn± "Felsenmühle", który w tym
czasie by³ szlifierni± szk³a i na tej parceli w latach 1866 - 1872 wybudowa³ znan± pó¼niej ze swych wyrobów hutê
szk³a. Prosperuje ona do dzi¶ jako piechowicka huta szk³a kryszta³owego "Julia".
W Piechowicach dzia³a³y liczne przydomowe warsztaty szklarskie, w których szlifowano, malowano i grawerowano szk³o
wytwarzane w miejscowych hutach. autor tekstu: Przemys³aw Wiater Historia przemys³u w PiechowicachNajstarsze
znaleziska archeologiczne z rejonu Piechowic pochodz± z epoki neolitu. Osada ludzka pojawi³a siê tu prawdopodobnie
pod koniec XIII wieku. Pierwszy dokument mówi±cy o tym obszarze pochodzi z 1281 r. i dotyczy joanitów, którzy dokupili
sobie za sto grzywien srebra i dwie beczki wina grunty miêdzy Ciekoniem- dawna nazwa Kamiennej i Ple¶ni± -obecnie
Ma³± Kamienn±.Korzystne po³o¿enie geograficzne i przechodz±cy w XVI wieku przez Piechowice wa¿ny trakt
handlowy ze ¦l±ska do Czech, tak zwana Czeska ¦cie¿ka, sprzyja³y rozwojowi osady. Zacz±³ rozwijaæ siê przemys³
szklarski, pó¼niej równie¿ drzewny i papierniczy. ¦lady pierwszej huty szk³a pochodz± z 1305 roku. Produkowano szk³o
nieprze¼roczyste, barwione. Okres koniunktury gospodarczej przerwa³a wojna trzydziestoletnia. Wieloletnie walki
zahamowa³y ¿ycie gospodarcze osady. Po wojnie nast±pi³ rozwój tkactwa cha³upniczego. W Piechowicach powsta³
bielnik a w Górzyñcu tkacze wznie¶li kolonie domków. Po przy³±czeniu podgórza Karkonoszy do Prus przemys³
piechowicki utraci³ rynki zbytu w Czechach, Austrii i na Wêgrzech. W roku 1866 Fritz Heckert uruchomi³ w
Piechowicach zak³ad zdobienia szk³a a w r. 1889 powstaje huta Heckerta. Doprowadzenie w 1891 roku linii kolejowej z
Jeleniej Góry do Piechowic i jej dalsza rozbudowa o¿ywi³o produkcjê szk³a i wyrobów papierniczych. W r. 1923 dosz³o
do po³±czenia huty szk³a Józefina ze Szklarskiej Porêby z hut± Heckerta w Piechowicach. Powsta³o towarzystwo
akcyjne Josephinehutte-Hecker-Kynast Kristallglaswerke A.G. W 1879 roku powsta³a fabryka papieru, w miejscu, gdzie
wcze¶niej istnia³a XVII-wieczna czerpalnia oraz wytwórnia ¶cieru. Pocz±tkowo nale¿a³a do braci Bergerów, którzy
wytwarzali tu bia³y i br±zowy ¶cier oraz zainstalowali maszynê papiernicz±. Przed pierwsz± wojn± ¶wiatow±, obok
papierów do drukowania, pakowego oraz kartonów reklamowych i albumowych, w fabryce zapocz±tkowano wytwarzanie
papieru toaletowego.Fragment ksi±¿ki "Dzieje Piechowic" red. Jan Gasz, do pobrania
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