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Słowo od wydawcy
 

 

Drogi Czytelniku, przekazujemy w Twe ręce historię 
osady Pieńsk spisaną ręką lokalnego pastora 

Moritza Röslera przed ponad 155 laty, a przetłumaczoną 
i opatrzoną komentarzem i przypisami przez regionalistę, 
znawcę dziejów Górnych Łużyc – dr. Łukasza Tekielę.

Na kolejnych stronach poznawać będziemy burzliwe 
dzieje łużyckiej osady, która przeżywała wzloty i upadki, 
gdy wyłoniła się z mroku dziejów przed tysiącem lat,  
a w okresie XIII-XV w. tętniła życiem jako serce Państwa 
Pieńskiego – ziemi panów von Penzig (lub Pentzig), 
których wpływy i majątek długo były solą w oku bogatych 
zgorzelczan oraz okolicznej szlachty i możnych. Pieński 
zamek, który pozostał jedynie wspomnieniem, w tym czasie 
górował nad okolicą, stanowiąc rodowe gniazdo Penzigów, 
a następnie warowną kryjówkę rycerzy-rabusiów. Przełom 
XV i XVI w. to czas upadku. Kolejne stulecia również 
nie były łaskawe dla tejże osady – pożary, zarazy, klęski 
żywiołowe i wojny wielokrotnie niszczyły zabudowania 
i niosły śmierć mieszkańcom. 

Zapraszamy do lektury i refleksji. Mamy głęboką 
nadzieję, iż polskie wydanie „Kroniki wsi Pieńsk” stanie 
się pomocniczym materiałem zarówno w promocji naszej 
gminy, jak również edukacji kolejnych pokoleń pieńszczan, 
rozszerzy naszą dotychczasową wiedzę i pobudzi do 



8

indywidualnych dalszych poszukiwań i badań, jakże 
bogatej i ciekawej przeszłości naszego miasta.

Niniejsza publikacja nie doszłaby do skutku bez 
grona ludzi dobrej woli. Metodą zakupu subskrypcji, na 
poczet przyszłego wydania, wsparli Oni nasze działania  
i tym samym na trwałe wpisali się we współczesną historię 
Pieńska. Na szóstej stronie „Kroniki” zaprezentowana 
została lista subskrybentów. Gorąco dziękujemy wszystkim 
wymienionym, w szczególności Przedsiębiorstwu BM 
Projekt Marek Białaszczyk. Dziękujemy również: 
Muzeum Łużyckiemu w Zgorzelcu oraz Oberlausitzische 
Bibliothek der Wissenschaften w Görlitz za udostępnienie 
stosownych map, które wzbogaciły „Kronikę”, pani Anicie 
Słodzińskiej – za bezinteresowną i nieocenioną pomoc  
w korekcie tekstu, a przede wszystkim panu dr. Łukaszowi 
Tekieli, który podjął się wyzwania, jakim była praca nad 
„Kroniką”.

Andrzej Świderski
Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji 

w Pieńsku
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Wstęp do wydania polskiego

Pieńsk jest jedną z tych miejscowości w granicach 
polskich Górnych Łużyc, w których od dłuższego czasu 

można zaobserwować wyraźny wzrost zainteresowania 
lokalną historią. Co więcej, przekłada się ono wyraźnie 
w sposób pozytywny na liczbę rozmaitych inicjatyw, 
służących wzmacnianiu wśród mieszkańców poczucia 
tożsamości regionalnej. Idea tożsamości regionalnej 
w przypadku zachodniej części Dolnego Śląska jest 
młoda i zdecydowanej większości jego mieszkańców 
nadal, niestety, obca. Jednakże łatwo zauważyć, że m.in. 
w przypadku liderów lokalnych społeczności identyfikacja 
z regionem jest niejednokrotnie bardzo silna. Co więcej, 
często stają się oni skutecznymi multiplikatorami szeroko 
rozumianego regionalizmu. 

Niewątpliwie jednym z narzędzi najbardziej 
przydatnych w kreowaniu tożsamości regionalnej jest 
historia. To ona wielokrotnie stanowi podstawę wielu 
projektów i nierzadko bywa ważnym punktem odniesienia 
w dyskusjach o walorach, potrzebach i możliwościach 
regionu. To historia właśnie jest obecnie największym 
„sojusznikiem” dolnośląskich regionalistów, dzięki czemu 
staje się częścią lub głównym elementem składowym 
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licznych produktów turystycznych i akcji marketingowych. 
Obecnie już trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek działanie 
proregionalne, które w mniejszym lub większym stopniu 
nie odwoływałoby się do doświadczeń czy też tradycji 
historycznej sprzed 1945 r.

W mniejszych miejscowościach nagminnie zdarza się 
tak, że realizacja określonego projektu, który musi bazować 
na wiedzy historycznej, staje się bardzo trudna lub nawet 
niemożliwa. Po pierwsze, brakuje podstawowej literatury 
w języku polskim, po drugie, do niemieckiej nie każdy 
potrafi dotrzeć i ją zrozumieć, a po trzecie, regionalistów 
gotowych opracować aktualną monografię zazwyczaj nie 
ma. Wobec takiej sytuacji, jak pokazuje doświadczenie, 
jednym z możliwych sposobów rozwiązania problemu 
jest dokonywanie przekładów niemieckich opracowań 
historycznych na język polski. W wielu mniejszych 
miejscowościach tak właśnie zaczynała się przygoda 
mieszkańców z lokalną historią.

Pieńsk należy do nielicznego grona górnołużyckich 
miejscowości, które doczekały się już polskiego opracowania 
dziejów o charakterze monograficznym1, ale tamtejszy 
popyt na lokalną historię wart jest kolejnych publikacji. 
Próbą odpowiedzi na to właśnie rosnące zapotrzebowanie 
jest niniejszy przekład najstarszej, wydanej drukiem 
kroniki Pieńska. Dzieło zostało opublikowane w 1864 r. 
w Zgorzelcu (niem. Görlitz), a tytuł oryginału brzmiał 
Chronik des Dorfes Penzig. Autorem pieńskiej kroniki był 
Moritz Rösler. Rösler wywodził się ze zgorzeleckiej rodziny, 

1 Dubrawski M., Dubrawski T., Penzig, Pieńsk znany i nieznany, 
Pieńsk 2002.
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parającej się handlem żelazem. Nauki pobierał najpierw 
w rodzinnym mieście, potem w Lipsku, a w końcu we 
Wrocławiu. Po zakończeniu edukacji powrócił do Zgorzelca, 
gdzie prowadził prywatną szkołę. W 1839 r. został pastorem 
w Bielawie Dolnej, a 4 maja 1845 r. w Pieńsku. Wśród 
mieszkańców Pieńska cieszył się nieposzlakowaną opinią 
i wielkim szacunkiem. Zmarł w 1882 r.2 Kronikę Pieńska 
opracował i wydał prywatnie nie z pobudek naukowych, 
ale przede wszystkim edukacyjnych i popularyzatorskich. 
Uważał, że poznawanie lokalnych dziejów jest nie tylko 
przyjemne, ale i użyteczne, a jego książka ma umożliwić 
wszystkim zainteresowanym przeszłością zapoznanie 
się z losami Pieńska. Od chwili publikacji dzieła Moritza 
Röslera minęły już 154 lata. To zadziwiające, ale kolejnemu 
wydaniu tejże pracy, tym razem w języku polskim, 
przyświeca ten sam cel, co pieńskiemu pastorowi. 

Wiek XIX na Górnych Łużycach i Dolnym Śląsku 
przyniósł ogromny wzrost zainteresowania lokalnymi 
dziejami. Pastorzy, nauczyciele, archiwiści i historycy 
pisali kroniki lub monografie miejscowości, z którymi 
najczęściej byli w jakiś sposób związani. Powstawały 
zarówno opasłe, oparte na solidnych badaniach 
archiwalnych i zdradzające ambicje naukowe, dzieła, jak 
i skromniejsze opracowania na użytek domu i szkoły. 
Te drugie, traktujące o historii wsi i małych miasteczek, 
posiadały zazwyczaj charakterystyczny układ treści. 
Pierwsza część poświęcona była dziejom najdawniejszym, 
opisywanym w szerszym kontekście. Następnie podawano 
chronologicznie wydarzenia z dziejów samej miejscowości, 

2 Hermann G., Bilder aus Penzigs Vergangenheit. Chronik einer 
Oberlausitzischen Land- und Industriegemeinde, Görlitz 1930.
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sięgające aż po czasy autora. Kolejnym elementem była 
historia lokalnego Kościoła – z wyraźnie zaakcentowaną 
cezurą przyjęcia luteranizmu. Komponentem zamykającym 
kroniki były zazwyczaj losy szkoły. Taki układ treści 
został przyjęty również w dziele Röslera, z tą różnicą, że 
na początku przedstawił on szczegółowo topografię wsi, 
jej sytuację administracyjną, gospodarczą, społeczną 
i demograficzną. Natomiast ostatni rozdział pieńskiej 
kroniki wypełniają legendy. 

Obecnie w sferze historiografii regionalnej i lokalnej 
mamy do czynienia z podobnym zjawiskiem jak w XIX w. 
Zainteresowanie przeszłością Dolnego Śląska i Górnych 
Łużyc przeżywa nadzwyczaj bujny rozkwit, co wyraża 
się m.in. rosnącą liczbą rozmaitych opracowań o bardzo 
zróżnicowanym charakterze i poziomie. Wśród nich 
znaczną grupę stanowią monografie małych i średnich 
miejscowości. Co ciekawe, ich konstrukcja przypomina 
często XIX-wieczne kroniki, gdyż współcześni historycy 
traktują je nierzadko jako opracowania źródłowe lub 
wzorce godne naśladowania. I w tym przypadku można 
wskazać na ciekawą zależność; XIX-wieczni lokalni 
dziejopisarze tworzący nie dla nauki, a rozbudzenia ducha, 
bez żadnych zahamowań czerpali z rękopiśmiennych dzieł 
swoich poprzedników. Tak postępował m.in. autor kroniki 
Pieńska. 

Moritz Rösler pozyskiwał informacje przede wszystkim 
z literatury przedmiotu, posiłkując się od czasu do czasu 
źródłami archiwalnymi, co dotyczyło głównie rozdziałów 
poświęconych dziejom Kościoła i szkoły. Te dwie części 
składowe kroniki, w stosunku do tego, co już wcześniej 
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zostało na temat dziejów Pieńska napisane, należy 
uznać za najbardziej oryginalne. W przypadku historii 
średniowiecznej bazował na pracy z 1758 r. poświęconej 
dziejom rodu von Penzig, której autorem był Christian 
Knauth. Późniejsze dzieje zrekonstruował na podstawie 
kronik zgorzeleckich oraz ksiąg kościelnych. W przypadku 
historii Kościoła za szkielet narracji posłużyła mu 
wiedza zdobyta podczas lektury V tomu rękopiśmiennej  
XIX-wiecznej prezbiterologii Górnych Łużyc autorstwa 
Johanna Christiana Janckego. Patrząc z dzisiejszej 
perspektywy, za bardzo interesujący należy uznać 
pierwszy rozdział. W jego ramach autor nakreślił szeroki 
i bogaty w rozmaite szczegóły obraz współczesnego mu 
Pieńska oraz Puszczy Zgorzeleckiej. Równie wartościowe 
są dane demograficzne przedstawione w formie tabeli na 
końcu kroniki. 

W przekładzie kroniki na język polski zachowano 
oryginalną pisownię niemieckich imion z wyjątkiem  
postaci o dużym znaczeniu dziejowym oraz nazw 
miejscowości, gór, rzek i stawów nieposiadających polskich 
odpowiedników. Pozostawiono pierwotny układ tekstu 
oraz numerację rozdziałów i podrozdziałów. Tłumacz 
dołożył wszelkich starań, aby polskojęzyczna wersja 
kroniki Pieńska w jak największym stopniu odpowiadała 
stylistycznym cechom jej pierwszego XIX-wiecznego 
wydania. Należy nadmienić, że styl dzieła Moritza Röslera 
nie należy do lekkich. Autor miał skłonność do budowania 
bardzo długich zdań i nie zwracał uwagi na liczne 
powtórzenia. Jego narracja, szczególnie we fragmentach 
poświęconych zagadnieniom gospodarczym, jest mało 
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przejrzysta i monotonna. Aby ułatwić czytelnikowi lekturę 
kroniki, jej tekst uzupełniono o przypisy wyjaśniające 
niektóre terminy oraz dostarczające dodatkowych 
informacji historycznych.

Mamy nadzieję, że lektura niniejszego wydania kroniki 
pastora Röslera z jednej strony wpisze się pozytywnie 
w proces budowy poczucia tożsamości regionalnej wśród 
mieszkańców Pieńska, z drugiej zaś zachęci do nowych 
badań nad jego dziejami. 

dr Łukasz Tekiela
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Przedmowa 

Poznawanie historii jest nie tylko przyjemne, ale 
i potrzebne. Aby mieszkańcom Pieńska i wszystkim, 

którzy bardziej lub mniej interesują się tym miejscem, 
dać okazję poznania jego przeszłości, postanowiłem 
opublikować to, o czym dane mi było się w tym względzie 
dowiedzieć. Ponieważ podczas pracy nad moim dziełem 
przyświecał mi cel popularyzowania wiedzy, musiałem 
oprzeć się na nielicznych, acz pewnych źródłach, które 
miałem do dyspozycji, abstrahując od niesprawdzonych, 
choć nieco ubarwionych przekazów.

Pozostaje mi więc wyrazić życzenie, aby to skromne 
dziełko, za które wszakże nie otrzymałem innej zapłaty, 
jak możliwość zebrania to tu, to tam rozproszonych 
informacji, tych wydanych drukiem i tych spisanych 
ręcznie, spotkało się z przychylnym przyjęciem.

Pieńsk, 2 stycznia 1864 r.

Autor





I.
Opis wsi Pieńsk, 

jak również wsi Stojanówek 
i Stojanów
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Pieńsk3 to duża, niemalże w całości murowana wieś; 
leży prawie 1,5 mili4 na północ od miasta Zgorzelec 

w granicach powiatu zgorzeleckiego i jest własnością 
gminy miejskiej w Zgorzelcu. Jej większa, posadowiona 
na wzniesieniu, część rozciąga się wzdłuż długiej drogi 
na prawym brzegu Nysy. Obecnie liczy ona 130 domów, 
a mianowicie: 1 karczmę, 1 młyn, 24 gospodarstwa kmiece, 
11 dużych i 26 małych gospodarstw zagrodniczych oraz  
68 chałupniczych. Poza tym w środkowej wsi znajdują się 
3 huty szkła wytwarzające szkło taflowe i gospodarcze, 
a na Zieglerbergu (przyp. tłum. Wzgórze Ceglane) – 
cegielnia z fabryką pieców. Prawie w samym środku wsi 
stoi kościół, a przy nim położony jest cmentarz otoczony 
murem, na którym można dostrzec bardzo stary kamień 
nagrobny, przykrywający niegdyś wejście do Pańskiego 
Grobowca przed ołtarzem. W pobliżu kościoła leży zagroda 
kościelna i szkolna, a także znajduje się tam mieszkanie 
służbowe magistrackiego nadleśniczego, który przy pomocy 
żandarma i sługi policyjnego sprawuje władzę policyjną. 
Budynek nadleśniczego, zamieszkiwany wcześniej przez 

3 Niem. Penzig. Więcej o nazwie miejscowości patrz: Bena W.,  
Polskie Górne Łużyce, Zgorzelec 2003, s. 328.

4 Mila pruska = 7532 m.
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altarystów, zachował jeszcze na zewnątrz swój dawny, 
klasztorny wygląd. Pola w jego pobliżu, stanowiące obecnie 
służbowe gospodarstwo ziemskie nadleśniczego, aż po 
dzień dzisiejszy określane są jako Altaristenstrich (przyp. 
tłum. Skrawek Altarystów). Krąży też legenda, że z owego 
domu w stronę kościoła biegnie podziemny chodnik. Od 
kilku lat wieś cieszy się urzędem pocztowym. Na zachód 
od kościoła w pobliżu młynówki stoją zarządcze budynki 
mieszkalne i gospodarcze. Naprzeciwko znajduje się młyn 
i tzw. „leśniczówka”, w której mieszczą się urząd leśny 
i policyjny wraz z więzieniem. Młyn, który napędzany 
jest stałą siłą wodną i do którego przynależą olejarnia 
i tartak, został wyposażony w 1860 i 1861 r. przez 
obecnego właściciela pana Koblitza w dwa amerykańskie 
koła młyńskie. Wieś liczy 1128 mieszkańców, należących 
w przeważającej mierze do Kościoła ewangelickiego. Areał 
Pieńska wynosi 4383 morgi5, z czego ok. 700 to oddane 
w dzierżawę grunty miasta Zgorzelec i 3683 morgi ziemi 
chłopskiej, a także pola należące do Kościoła i szkoły. 
Grunty chłopskie do roku 1856 były obciążone ciężarami 
na rzecz dominium miejskiego, na które składała się 
pańszczyzna sprzężajna i ręczna, a także czynsz w zbożu. 
We wspomnianym roku zniesiono jednak te świadczenia 
za odszkodowaniem. Kwota tego ostatniego spłacana  
jest w rocznych ratach sięgających 1030 talarów6 
w Królewskim Banku Rentowym. Wpłaty wygasną  
w roku 1912. Zniesienie praw serwitutowych do pastwisk, 
z których do dnia św. Jerzego korzystało zarówno 
dominium, jak i chłopi, a ci ostatni również na terenie 

5 Morga pruska = 2553,22 m².
6 W Prusach po roku 1821 system monetarny oparty był na talarze; 

1 talar = 30 srebrnych groszy = 360 miedzianych fenigów.
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puszczy w okresie letnim, nastąpiło w 1852 r. Chłopi  
z tego tytułu otrzymali odszkodowanie w wysokości 950 
talarów, 14 groszy i 5 fenigów. Do roku 1858 gmina 
korzystała z serwitutów leśnych na terenie puszczy. 
Właścicielom gruntów, chłopom, zagrodnikom i chałupnikom 
przysługiwało prawo pozyskiwania na zrębach gałęzi 
i szczytów ściętych drzew w określone przez leśniczych dni 
oraz zabierania nieodpłatnie z puszczy karp, pni suchych 
drzew o obwodzie do 23 cali, chrustu, ściółki, jagód oraz 
grzybów. Za zniesienie serwitutów leśnych dominium 
wypłacano chłopom, w zależności od wielkości własności, 
od 100 do 200 talarów lub odstępowano im od 1,5 do  
10 mórg łąk, pól lub gajów. Suma wszystkich zbieranych 
rocznie przez gminę podatków wynosi 2954 talary. 
Głównym zajęciem mieszkańców jest uprawa roli, która, 
szczególnie od momentu zniesienia serwitutów i napływu 
odszkodowań, staje się coraz doskonalsza i bardziej 
opłacalna, tym bardziej, że wiejskie pola w większości 
posiadają żyzne, zdatne pod uprawę zbóż gleby. Piaszczyste 
gleby charakteryzują tylko pola znajdujące się na północ od 
wsi. W miejscowości, obok chłopów, zamieszkują: 1 lekarz,  
6 kupców, liczni rzemieślnicy, 4 piekarzy, z których 
jeden dostarcza również towary cukiernicze, 3 rzeźników,  
2 stelmachów, 2 kowali, 6 krawców, 2 szewców, 2 karczmarzy, 
7 murarzy i 7 cieśli; wśród nich było wielu partaczy. Wielu 
ludzi znajduje pracę i zarobki w kolejnictwie oraz w hutach 
szkła. Możliwość mile widzianej dodatkowej pracy 
zarówno pracownikom fizycznym, jak i tym dysponującym 
zaprzęgiem daje także puszcza. W przypadku obyczajów, 
języka i ubioru Pieńsk nie posiada nic osobliwego, gdyż 
język mówiony upodabnia się coraz bardziej do pisanego, 
a moda hołduje wzorcom paryskim. Ze starych zwyczajów 
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do dnia dzisiejszego zachowały się następujące: rozniecanie 
ognisk na wzgórzach i palenie starych mioteł w wigilię 
Nocy Walpurgi7, strzelanie z broni palnej w wigilię św. 
Jana oraz chodzenie dzieci wczesnym rankiem w Wielki 
Czwartek od domu do domu z życzeniami dobrego dnia, 
za co otrzymują one precle. Tutejsza społeczność nie może 
pochwalić się licznymi podaniami ludowymi. W puszczy, 
przy drodze wiodącej na Przewóz, stała dawniej kaplica. 
Miejsce jej posadowienia jest jeszcze oznaczone wysokim 
kamieniem pamiątkowym, otoczonym akacjami. Na jego 
głowicy znajduje się napis „Kaplica”, a na przedzie – 
wykonana stosunkowo surowo – figura anioła z kartą 
opatrzoną następującą inskrypcją:

„Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: 
On sam będzie działał”

Około 10 minut drogi na północ od wsi, przy drodze 
biegnącej ze Zgorzelca na Żagań, znajduje się punkt 
oznaczony blokiem skalnym i określany mianem „drei 
Kreuze” (przyp. tłum. Trzy Krzyże). Wg legendy został 
tam zamordowany przez rabusiów pewien podróżujący 
czeladnik, w którego torbie znajdowały się zaledwie trzy 
krajcary8. Prawdopodobnie jednak w czasach katolickich 
stały tam trzy krzyże, do których organizowano typowe 
dla krajów katolickich procesje modlitewne. Z Doliną 

7 Noc Walpurgi: nazwa nocy z 30 kwietnia na 1 maja, daw. 
pogańskiego święta. Zaczynało się ono w przeddzień ogłoszonego później 
dnia św. Walpurgi (zakonnica w Devon). W folklorze niemieckim podczas 
nocy Walpurgi miał się odbywać zlot czarownic na górze Brocken  
(najwyższy szczyt gór Harz w środkowych Niemczech).

8 Krajcar: moneta srebrna, bita od XIII w. Niemiecka nazwa  
der Kreuzer nawiązywała do wizerunku krzyża (niem. das Kreuz), 
stosowanego na tego typu monetach.
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Mordu przy trasie z Pieńska do Lasowa, a właściwie 
znajdującą się już w granicach drugiej z tych wsi, wiąże 
się opowieść o szynku nazywanym „Mordownią”. To 
podanie, a obok niego jeszcze inne, o księciu z koszyka, 
można przeczytać na końcu kroniki. Miejscowi ubodzy 
ludzie objęci są opieką, ponieważ specjalnie dla nich 
w górnej części wsi został wzniesiony przytułek (dom 
parafialny) i ufundowano kasę dla ubogich. Podobną kasę 
z przeznaczeniem dla ubogich i chorych prowadzi Kościół. 
Wpływa do niej jałmużna podczas ślubów i chrztów, 
a jej utworzenie w 1852 r. przez radę parafialną wyparło 
uciążliwe i niemoralne nagabywanie gości weselnych 
i uczestniczących w chrztach, którym zazwyczaj na drodze 
z kościoła pewni ludzie wręczali wódkę, wyłudzając w ten 
sposób pieniądze na picie.

Pieńsk cieszy się opinią miejsca o zdrowym położeniu. 
Od zachodu aż po brzeg Nysy otoczony jest pięknymi 
łąkami, z których część nazywana jest „im Hagen” 
(przyp. tłum. „W Zaroślach”). Natomiast na wschodzie 
rozciąga się Zieglerberg (przyp. tłum. Wzgórze Ceglane), 
na którym stoi obecnie jeszcze tylko jedna cegielnia, gdyż 
inna, należąca wcześniej do Zgorzelca, została wyburzona. 
Z tego wzgórza rozciąga się piękny widok na całą wieś, 
wiele sąsiednich miejscowości oraz miasta Zgorzelec 
i Rothenburg, a także na wzgórza Königshain i Jauernick,  
na Landeskrone oraz Góry Izerskie i Karkonosze. Na 
północnym krańcu wsi, poniżej pewnego pagórka, tryska 
Yorkquelle (przyp. tłum. Źródło Yorka), wydając często 
silny szelest. Jest ono godne uwagi nie tylko z powodu 
swojej siły, lecz także z powodu zimnej, bogatej w dwutlenek 
węgla wody. Owa woda nie zamarza ani w źródle, ani też 
w odprowadzającym ją kanale. Przez niektórych pita jest 
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z powodów leczniczych, gdyż pomaga w dolegliwościach 
żołądkowych. Źródło zasila znajdujące się w jego pobliżu 
dwa należące do dominium Yorkteiche (przyp. tłum. 
Stawy Yorka) oraz wykorzystywane jest do nawadniania 
wielu łąk. U stóp Zieglerbergu, na wschód od wsi, ciągnie 
się oddana do użytku w 1846 r. dolnośląsko-marchijska 
linia kolejowa, prowadząca z Węglińca do Zgorzelca. Tam 
znajduje się także budynek stacji kolejowej wraz z domem 
rodzinnym dla personelu kolejowego i magazynem. Dwa 
ostatnie z tych obiektów zostały zbudowane w roku 
1861. W budynku stacyjnym znajdują się mieszkania dla 
kierownictwa stacji, biuro, poczekalnia wraz z restauracją 
i pompownia. Za nim znajdują się ogród i plac drzewny. 
Na południowym krańcu wsi, tuż nad brzegiem Nysy, 
wyrasta stromo Góra Zamkowa9. Jeszcze do roku 1858 
była ona zwieńczona starym szańcem. Podczas 
rozbierania szańca zostały odkopane duże ilości popiołu, 
a w tym popiele znaleziono dwa małe, granitowe, podobnie 
obrobione, kamienie młyńskie i starożytne, gliniane 
naczynie. Znaleziska te zostały przekazane do zbiorów 
Towarzystwa Uczonych w Zgorzelcu. Według mojej opinii 
znajdował się tam husycki szaniec zbudowany w celu 
obserwacji i oblegania zamku Pieńsk albo funkcjonowało 
tam hrodzisco10 – słowiański szaniec. Zresztą z tak zwanej 
Góry Zamkowej rozciąga się doskonały widok na bogatą 
w łąki i otoczoną zewsząd żwirowymi pagórkami dolinę 
Nysy, a w dalszej perspektywie na wzgórza Königshain 
oraz okolice Zgorzelca.

9 Niem. Burgberg.
10 Autor miał na myśli grodzisko, czyli pozostałość grodu – miejsca 

otoczonego drewniano-ziemnymi wałami, pełniącego rozmaite zadania.


