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W 1811 umiera Johann Graf von
Tenczin zu Schimischow, w³a�cicel
wioski Kadlub. W 1845 roku Hy-
acinth Ernst Graf von Strachwitz-
Susky-GrossZauche und Kamienietz
przy³¹cza do swojej posiad³o�ci Stu-
bendorf [Izbicko] czê�æ by³ej posia-
d³o�ci Schimischow: posiad³o�æ ry-
cersk¹ Rosmirka wraz z miejscowo-
�ciami Grodisko, Kadlub, Boritz,
Kroschnitz, Osiek und Banatken.
Kadlub pozostanie w rêkach rodziny
Strachwitz a¿ do roku 1945.

Wed³ug �Alphabetisch-stati-
stisch-topographische Uebersicht der
Dörfer, Flecken, Städte, und Anders
Orte der Königlich Preussischen Pro-
vinz Schlesien� [t³um. �Alfabetycz-
nego statystyczno-topograficznego
przegl¹du wsi, miejsc i miast i innych
miejscowo�ci Królewskiej Pruskiej
Prowincji �l¹sk�] opracowanego
przez J. Knie miejscowo�æ  Kadlub
w roku 1845 wygl¹da³a tak:

W wiosce sta³o 100 domów, w
których mieszka³o 863 mieszkañców
( z czego trzech to Ewangelicy a
dwóch to ¯ydzi). Oprócz tego w
miejscowo�ci mie�ci³ siê zamek my-
�liwski, folwark oraz katolicka szko-
³a, w której pracowa³ jeden nauczy-
ciel. Kad³ub nale¿a³ do katolickiej
parafii Rosmierz. Na dzisiejszym Pie-
cu (dzielnica Kad³uba) sta³ wysoki
piec na wêgiel drzewny, w którym
wed³ug wspomnianego dokumentu w
1840 roku 24 pracowników wypro-
dukowa³o 8000 cetnarów (1 cetnar =
50 kg) surówki ¿elaza o warto�ci 1/3
Reichstaler za cetnar - przeliczaj¹c

Poni¿szy tekst jest czê�ci¹ wystawy prezentowanej w Kad³ubie o historii tej
miejscowo�ci. Wystawa opracowana zosta³a przez Deutscher Freundschaft-
skreis Kadlub  a sfinansowana z dotacji Konsulatu Generalnego RFN we
Wroc³awiu.

KADLUB
anno domini 1845

jest to 400 ton surówki na rok, czyli
ok. 1,1 tony dziennie. Poza tym sta-
³y te¿ dwie fryszerki, w których w
tym samym roku 10 pracowników
wyprodukowa³o 1490 cetnarów prê-
tów ¿elaznych.  W Kad³ubie sta³a te¿
jedna karczma, pracowa³o 10 rze-
mie�lników i hodowano 300 sztuk
byd³a. Ciekawostk¹ zapisu jest te¿,
¿e do Kad³uba nale¿y dzielnica Ba-
natki, która jest koloni¹! Pierwsza
wzmianka o Banatkach pochodzi z
roku 1665, gdy zosta³y zakupione
przez Grafa Gustawa von Colona.
Istnieje te¿ do dzi� przekaz ustny, i¿
koloni�ci z Banatek pochodzili z Ba-
natu, który dzisiaj le¿y w Rumunii a
wtedy by³ w granicach monarchii
Habsburgów. Koloni�ci ci mieli uciec
na protestancki w tym czasie �l¹sk
w czasie Wojny Trzydziestoletniej
(1618-1648) przed prze�ladowania-
mi katolickich Habsburgów.

Na zdjêciach mapa z 1828 roku.
U góry mapy miejscowo�æ Carmerau
(Spórok). Na mapie zaznaczony jest
nieistniej¹cy dzi� staw Kapeltok Te-
ich, Barbin, czyli dzisiejszy Barwi-
nek, huta (K. Hütte) i m³yn Briescha
(M. Briesch). Na kolejnym zdjêciu
rycina huty w Ozimku w 1835 roku.
Ozimska huta produkowa³a w roku
1840 podobne ilo�ci ¿elaza, wiêc na-
le¿y przypuszczaæ, ¿e huta kad³ub-
ska wygl¹da³a podobnie. Ostatni ob-
raz pokazuje wycinek z ww doku-
mentu, dotycz¹cy Kad³uba.

Joanna Ania Mróz

Fragment strony z ksi¹¿ki J. Knie

Mapa z 1928 roku

Wysokie piece w hucie w Ozimku w 1835 roku

Niejeden raz ju¿ wspomogli�cie
nas Pañstwo. tym razem zwracamy
siê z kolejn¹ pro�b¹: szukamy na-
stêpnych czasposim, ukazuj¹cych siê
w powiecie strzeleckim.

Gazetê powiatow¹ - �Gross
Strehlitzer Kreis-Blatt� ju¿ znamy;
gazetê miejsk¹ - �Gross Strehlitzer
Zeitung� równie¿. Nie inaczej jest z
niezwykle popularnym comiesiêcz-
nym dodatkiem do niej - �Aus dem
Chelmer Lande�. To chyba najlepiej
znany tytu³ na naszym terenie. Ale
przyznaæ trzeba, ¿e natrafili�my
równie¿ na inne tytu³y.

Pierwszy z nich to �Aus dem An-
naberger Land Groß-Strehlitz�.
Ukazywa³a sie, jak wskazuje infor-
macja biblioteczna w latach 1933-35.
�wiadczy³oby to o tym, ¿e stanowi-
³a �nastêpczyniê �Aus dem Chelmer
Lande�, która wydawana by³a w la-
tach 1925-1932.

Szukamy gazet

Dwa kolejne wydawnictwa poszu-
kiwane przez nas to:

�Erzgebirgisches Sonntagsblatt
Annaberg�
- dodatek do � Annaberger Wo-
chenblatt� - ukazuj¹cej siê praw-
dopodobnie w latach 1917-1926

oraz

Verein für Geschichte von Anna-
berg und Umgegend.
Mitteilungen Annaberg - wydawa-
nego w latach 1885-1940.

Czy znacie pañstwo te tytu³y? Czy w swoich archiwach nie macie ¿adnych
egzemplarzy? Je�li macie jakie� informacje na ten temat - podzielcie siê
znami. Tel.077 44017 91 lub e-mail: pp@powiatstrzelecki.pl


