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Prof. dr Michael Schmidt

Drodzy członkowie i przyjaciele VSK,

Spoglądamy podobnie jak w latach poprzednich na pełen wyda-
rzeń rok. Był to rok bogaty w liczne uroczystości i przedsięwzięcia. 
Również w samym towarzystwie zaszły ważne zmiany. Podczas tego-
rocznego zebrania w miesiącu październiku powołano nowy zarząd, 
który wraz z nowymi członkami z pewnością stanie się źródłem no-
wych pomysłów i impulsów.

Z żalem musieliśmy się rozstać z  zasłużonymi członkami zarządu. 
Stefan Barnowski, nasz dotychczasowy sekretarz i kolega, zdecydo-
wał po wieloletniej intensywniej honorowej pracy w zarządzie, że 
nie będzie ponownie kandydował na to stanowisko. W imieniu zarzą-
du chciałbym mu z tego miejsca serdecznie podziękować za ogromną 
pracę. Dzięki jego zaangażowaniu towarzystwo powiększyło się o no-
wych członków a nasze cele zostały przedstawione szerszej społecz-
ności. Musieliśmy również pożegnać naszego wieloletniego kolegę  
z zarządu Wojciecha Kapałczyńskiego, który nie może być człon-
kiem zarządu z powodów zawodowych. Będąc kierownikiem Jelenio-
górskiej Filii Urzędu Ochrony Zabytków Województwa Dolny Śląsk, 
swoją wiedzą fachową i licznymi kontaktami otworzył nam drzwi do 
wielu projektów i wyprostował wiele administracyjnych dróg. Pocie-
szeniem jest fakt, że zostanie on wiernym przyjacielem i cennym 
doradcą VSK i że będziemy nadal mogli korzystać z jego kompeten-
cji i wsparcia. Jego stanowisko przejął Christopher Schmidt, młody, 
zaangażowany architekt, który przeprowadził w sposób imponujący 
rewitalizację i oddanie do użytku pałacowego hotelu w Pakoszowie/
Wernersdorf.

W ostatnim dwudziestoleciu nie tylko VSK  przeszło imponujący 
rozwój, także w  całym regionie Śląska dokonał się niebywały gospo-

Pozdrowienia z Łomnicy
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darczy i społeczny postęp. Dzisiejsze nienapięte podejście do histo-
rii i kultury Śląska jest widocznym rezultatem pracy towarzystwa, 
przede wszystkim poprzez jego skierowaną do szerokiej publiczności 
ofertę kulturalną  w Pałacu Łomnica. Czy to jest nasz projekt urato-
wania i odbudowy Domu Modlitwy, w który angażuje się wielu hojnych 
darczyńców, czy przywrócenie życia historycznemu kompleksowi pa-
łacowo-folwarcznemu w Łomnicy, we wszystkich naszych działaniach 
staramy się budować mosty porozumienia pomiędzy przeszłością Ślą-
ska i żyjącą tu od pół wieku określającą siebie Dolnoślązakami polską 
ludnością. My jako VSK dalej chcemy pomagać zachować tożsamość 
kulturalną Śląska dla przyszłych pokoleń. Do tego potrzeba prezenta-
cji niebywale bogatej historii i kultury, ponieważ tylko będąc świado-
mym tego jedynego w swoim rodzaju dziedzictwa jest możliwe jego 
zachowanie dla  przyszłych pokoleń.

Dlatego osobiście pragnę przedstawić Państwu nowego polskiego 
członka w zarządzie VSK: Henryka Dumina, etnologa i długoletniego 
przyjaciela VSK. W 1998 rozpoczął on ścisłą współpracę z naszym 
ówczesnym, zmarłym w zeszłym roku przewodniczącym, historykiem 
i humanistą dr Horstem Berndtem, któremu bardzo na sercu leżała 
współpraca niemiecko-polska. Wolą dr Berndta jest dalsza niemiec-
ko-polska praca kulturalna VSK. W ramach tej współpracy organi-
zowane były przede wszystkim w Pałacu Łomnica niemiecko-polskie 
festiwale tradycji i jarmarki, które to powstawały przy współpracy 
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z Henrykiem Duminem. To było wtedy nowe spojrzenie, przez wie-
lu Ślązaków zmuszonych w 1945 r. do opuszczenia swojej ojczyzny 
odbierane jako rewolucyjne zamierzenie, polegające na nadaniu 
polskim zwyczajom i obrzędom przywiezionym przez ludność z róż-
nych regionów Polski równoważną wartość w pracy kulturalnej VSK. 
Motywem przewodnim było zamiłowanie śląskiego krajobrazu kul-
turowego, który może być zachowany przez ludzi, którzy znaleźli 
tu swoją ojczyznę. Tej decyzji nasze łomnickie centrum kulturalne 
zawdzięcza swój sukces i swoje pozytywne oddziaływanie na śląski 
krajobraz kulturalny, jak i uznanie i respekt polskiej i niemieckiej 
społeczności.

Cieszę się, że mogę opowiedzieć o aktywnym życiu kulturalnym  
w Łomnicy w drugiej połowie roku. Kilkanaście imprez, począwszy od 
lniarskiego festynu w lecie, przez dożynki jesienią, święto pierników 
w listopadzie i jarmarki adwentowe, przyciągało wielu zwiedzają-
cych z regionu i Niemiec. Mogli oni skonfrontować się z bogatą histo-
rią kultury Śląska i dostrzec ożywioną współpracę niemiecko-polską. 
Zarówno „Lniarski Festyn” jak i „Święto Pierników” odbywały się po 
raz pierwszy, ogromne zainteresowanie zwiedzających potwierdza, 
jak ważnym jest ukazywanie tradycji i historii Śląska przede wszyst-
kim młodemu pokoleniu.

To jest dobra, miejmy nadzieję, nawet prekursorska wiadomość, 
że znacząca dla Śląska tradycja lniarska, której wróżono już całko-
wite zapomnienie, znów ożyła. Dawna przędzalnia w Mysłakowicach/
Erdmannsdorf wznowiła jesienią produkcję jako fabryka lnu. Po la-
tach zastoju to ważne historycznie miejsce może kontynuować pro-
dukcję lnu, która od setek lat wpisuje się w tożsamość regionu.

Pozytywnie ocenić należy również Święto Piernika, w czasie któ-
rego zwiedzający po raz pierwszy dowiedzieli się o znaczeniu ślą-
skich pierników. Wierzymy, że skromne początki młodych piekarzy 
pierników na Śląsku nadadzą nowy  początek tej już zapomnianej 
tradycji.
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Także jeśli chodzi o projekt odbudowy Domu Modlitwy, to prace 
posuwają się do przodu. Dzięki wielu hojnym darczyńcom, jeśli tylko 
pozwolą na to zimowe temperatury, powstanie zewnętrzna fasada  
z jedną z wież, tak aby wiosną można było podziwiać pierwszą cześć 
budowli.

Niestety VSK musi wciąż stawiać czoło problemom i zagrożeniom 
wartości kulturalnych Śląska. Mimo wszystkich sukcesów przemian 
gospodarczych w Polsce, interesy i projekty poszczególnych inwe-
storów czy grup inwestorów nie są możliwe do pogodzenia z długo-
falową skierowaną na przyszłość ochroną zabytków. W ostatnim „Po-
zdrowieniu…” z wielką radością opowiadałem Państwu o niezwykłym 
wyróżnieniu i przyznaniu Kotlinie Jeleniogórskiej statutu „Zabytku 
Historycznego” przez prezydenta Komorowskiego. Wyróżnieniu, któ-
re docenia jedyne w swoim rodzaju założenia pałacowo-parkowe  
i implikuje ich specjalne traktowanie. Na poziomie władzy lokalnej 
niektórzy podejmują decyzje nie bacząc na ochronę tych zabytko-
wych założeń, tam prognozy zysków rozluźniają związane z zagospo-
darowaniem terenu i jego zabudową ograniczenia. Od kilku tygodni 
można przeczytać w polskiej prasie, że obecny teren parku kultural-
nego ma być zredukowany i grozi mu zasiedlenie a w konsekwencji 
zniszczenie tego malowniczego zespołu architektury i kultury. Rada 
Gminy Mysłakowice/Erdmannsdorf, do której należą wsie: Łomnica, 
Mysłakowice, Dąbrowica, Karpniki, Bukowiec. Wojanów, Bobrów, Ko-
strzyca i Gruszków — w samej gminie jest 8 założeń pałacowych — 
pozytywnie uchwaliła wyraźną redukcję terenów objętych ochroną. 
Kolejne gminy będą w niedalekiej przyszłości podejmować podobne 
decyzje. Skutkiem tego będzie trudne do zatrzymania zabudowywa-
nie pół, łąk a tym samym zakłócenie krajobrazu Przedgórza Karko-
noskiego. Możemy stracić na zawsze ten znany i wielokrotnie podzi-
wiany krajobraz z jego malowniczymi wsiami, pałacami i założeniami 
parkowymi.

Dlatego tak ważnym celem naszej przyszłorocznej pracy jest za-
pobiec smutnemu losowi jedynego w swoim rodzaj krajobrazu kultu-
ralnego Kotliny Jeleniogórskiej i uwrażliwić na ten problem władze 
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podejmujące decyzje. Poświecę się 
temu zadaniu poprzez fachową ar-
gumentację jak i emocjonalne zaan-
gażowanie, i mam nadzieję znaleźć 
wielu o podobnym poglądzie, którzy 
zwrócą uwagę społeczności na ryzy-
kowne działania w celu krótkotrwa-
łego zysku. Zarząd VSK będzie się 
angażował poprzez rozmowy, apele 
i aktywne działania międzynarodo-
we na rzecz zachowania znanego 
poza swoje granice krajobrazu kulturalnego.

Z tego miejsca proszę i apeluję do Państwa, drodzy członkowie 
i przyjaciele VSK: wspierajcie nas nadal we wspólnym dążeniu do 
zachowania jedynych w swoim rodzaju walorów kulturowych Śląska. 
Pomagajcie nam nadal wzbudzić szczególnie w młodych ludziach za-
interesowanie, zrozumienie i radość ze sztuki i kultury tego arcycie-
kawego regionu.

Nasza wspólną sprawą jest zachowanie Śląska jako ważnego regio-
nu kulturalnego Europy.

Wszystkim życzę radosnych, błogosławionych Świąt Bożego Naro-
dzenia i Wszystkiego Dobrego w Nowych Roku,

Państwa
Michael Schmidt

zdjęcie Lajkonik
z kartki świątecznej

Lajkonik z Krakowa w Łomnicy



Roczne zebranie Towarzystwa Pielęgnacji 
Kultury i Sztuki Dolnego Śląska  
w Pałacu Łomnica

dr Gerhard Schiller i Stefan Barnowski

W dniach 4-7 października w jesiennej atmosferze, gdy pierw-
szy śnieg pokrył już grzbiet Karkonoszy, w Pałacu Łomnica spotkali 
się członkowie VSK. Ci, którzy przybyli już czwartek czy piątek mo-
gli porozmawiać z kolegami z towarzystwa lub poznać jego nowych 
członków. Umożliwiał to program połączony z prezentacją filmu, 
wykładami i zwiedzaniem wszystkich nowości budowlanych w Łom-
nicy. Nasz wiceprzewodniczący dr Klaus Schneider, który jest rów-
nież przewodniczącym Towarzystwa Przyjaciół i Opiekunów Śląskiego 
Muzeum w Görlitz przedstawił w piątkowy wieczór wystawę tam-
tejszego muzeum poświęconą Gerhartowi i Ivo Hauptmannom. Nasz 
przewodniczący dr Michael Schmidt poruszył problem szansy wpisa-
nia krajobrazu kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej na Listę Świato-
wego dziedzictwa UNESCO. Na koniec Elisabeth i Ulrich von Küster 
zaprezentowali okazałe pomieszczenia piwniczne w Dużym Pałacu,  
w których w ramach powstającego muzeum funkcjonować będzie 
zamkowa kuchnia i pomieszczenia gospodarcze. W weekend każdy 
mógł uczestniczyć w łomnickich „Dożynkach we dworze”.

W sobotnim zebraniu w wielkiej sali na drugim piętrze pałacu 
brało udział 45 członków i przyjaciół VSK. Najpierw minutą ciszy 
pożegnano zmarłych zasłużonych członków towarzystwa: panią dr 
Angelikę Marsch, panią Ingeborg Gräfin von Pfeil i dr Horsta Bernd-
ta. Następnie pan przewodniczący prof. dr Schmidt podsumował  
w swoim sprawozdaniu finansowym działania towarzystwa. Obok wie-
lu działań kulturalnych przeprowadzanych profesjonalnie i z wielką 
pomysłowością przez Elisabeth von Küster w Łomnicy kolejnym waż-
nym punktem działania towarzystwa jest rewitalizacja grobowych 
kaplic bogatych kupców i handlarzy welonów przy jeleniogórskim Ko-
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ściele Łaski. Wolfgang Thust, który wraz z dr Gerhardem Schillerem 
i  honorową przewodniczącą Karsten Riehman opiekują się projek-
tem ze strony VSK, przedstawił krótkie sprawozdanie na ten temat. 
(patrz w tym numerze)

Honorowa przewodnicząca poinformowała, że Gminie Mysłakowi-
ce udało się z pomocą VSK zrewitalizować na miejscowym cmenta-
rzu datowany na rok 1890 grobowiec rodziny Ruscheweyh. Kolejnym 
krokiem będzie obsadzenie roślinnością grobowca i zbadanie jego 
historii. Dr Gerhard Schiller wspomniał o działaniach i współorgani-
zacji VSK 17. seminarium na zamku Śląskim/Górny Śląsk na temat 
„Kształcenie na Śląsku-szansą dla Ciebie, dla mnie i dla regionu”, na-
świetlił również szczegółowo ważne zagadnienie rozwoju i znaczenia 
systemu kształcenia na Śląsku od przeszłości do czasów obecnych. 
Szczególną radość sprawił nam fakt, że na zamku gościł biskup prof. 
dr Alfons Nossol. Gerhard Schiller cieszył się, że planowana na kwie-
cień 2013 wycieczka po Kotlinie Jeleniogórskiej, w Góry Sowie oraz 
do Kotliny Kłodzkiej cieszy się dużym zainteresowaniem, i jeśli bę-
dzie takie życzenie, jesienią 2013 zostanie zorganizowana wycieczka 
na Górny Śląsk.

W czasie rozmów na temat działalności zarządu pojawiły się słowa 
krytyki pod adresem sporządzonego przez Heinricha Dhom i  odczy-
tanego przez skarbniczkę Julię Hübner sprawozdania finansowego. 
Postulowano na temat gotowości do dyskusji zarządu z członkami 
towarzystwa, do większej przejrzystości jego działań i do ogólnego 
podniesienia kultury komunikacji. Ostatecznie zarządowi udzielono 
absolutorium i zaakceptowano sprawozdanie finansowe.

Następnie członkowie zebrania przeszli do cyklicznego wybo-
ru nowego zarządu. Przewodniczący dr Michael Schmidt, zastępca 
dr Klaus Schneider, skarbniczka Julia Hübner, ławnicy pani Martyna 
Sajnog-Klementowska, pan Wolfang Thust zostali ponownie wybrani 
na swoje urzędy. Nie kandydowali Wojciech Kapałczyński (zastępca 
przewodniczącego) i Stefan Barnowski (sekretarz). Wcześniej z za-
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rządu wystąpił ławnik dr Jürgen Pyschik. Wszystkim niekandydują-
cym członkom zarządu podziękowano za długoletnie zaangażowanie. 
Na stanowisko zastępcy przewodniczącego został wybrany architekt 
Christopher Schmidt (znany z odbudowy bielarni w Pakoszowie),  
a na ławnika etnolog Henryk Dumin (znany z przygotowania różnych 
przedsięwzięć kulturalnych w Łomnicy, Staniszowie i Wojanowie). 
Nowi członkowie zarządu mają zamiar wykorzystać wypracowane 
kontakty niemiecko-polskie w celu nadania działalności VSK nowej 
dynamiki. Dr Gerhard Schiller, nadal zaangażowany w radzie zarzą-
du, będzie piastował dodatkowo — najpierw komisarycznie — urząd 
sekretarza. Z rady wystąpili Ellen Röhner i Alfred Theisen, natomiast 
gotowość do współpracy w radzie zgłosił właściciel i kierujący Hote-
lem-Pałacem w Pakoszowie dr Hagen Hartmann. Pan Joachim Opiela, 
Ślązak z pochodzenia, referent nauk żywienia w szkole zawodowej 
w Fuldzie, długoletni kierownik prywatnej „Szkoły smaku” wyraził 
wolę zaangażowania się w prace rady. Za ciągłość pracy doradczej 
zatroszczą się Ulrich von Küster, Arne Franke i Wioletta Wysocka, 
którzy w kolejnych dwóch latach będą służyć radą VSK. Do spraw-
dzenia  rozliczenia rocznego za rok 2012 przed cyklicznym zebraniem 
członków w roku 2013 (planowany termin to 05.10.2013) zgłosili się 
dr Christoph Artmann i dr Ulrich Finke, ich kandydatury zostały jed-
nogłośnie zatwierdzane przez zebranych.

Przewodniczący omówił zaplanowane zadania dla VSK w nad-
chodzącym roku. Obok realizowanego projektu „Kaplic nagrobnych  
w Jeleniej Górze” i „Kaplicy rodziny Ruscheweyh” w Mysłakowicach  
prof. dr Schmidt dodatkowo omówił duży projekt odnowy „Stodoły 
w Dominium”, gdzie został już złożony wniosek o dofinansowanie 
do Niemieckiej Fundacji Ochrony Środowiska, jak i możliwe wspar-
cie dla „Projektu Pokoju Kaflowego” w Pakoszowie. Prof. dr Schmidt 
zwrócił uwagę na ewentualną możliwość rekonstrukcji kutych krat 
przy kaplicach nagrobnych w Jeleniej Górze. Wcześniej omawiany 
pomysł „Nagrody za ochronę zabytków” poruszył nowy członek za-
rządu Christopher Schmidt.
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Następnie Ulrich von Küster przedstawił swój projekt skupienia 
pomieszczeń w Dużym Pałacu oraz na Folwarku jak i Domu Modlitwy 
w ramach jednej fundacji państwowego muzeum, przy czym rów-
nież towarzystwo wspierałoby odbudowę i utrzymanie tego muzeum. 
Częścią muzeum stałyby się obszerne piwnice w Dużym Pałacu,  
w których można by było odtworzyć historyczne palenisko. W piw-
nicy zachowały się zabytkowe kominki, które mogłyby ukazać przy-
szłym zwiedzającym codzienną pracę kuchni historycznego dworu ze 
wszystkimi jej zapachami, dźwiękami i smakami. Jest możliwe tu 
wiele wariantów „przeżycia historii”, przy czym w pomieszczeniach 
Dużego Pałacu znajdowałaby się wystawa przedstawiająca pełny za-
rys historyczny. Członkowie zlecili zarządowi większością głosów wy-
pracowanie koncepcji udziału VSK w tym projekcie i przedstawienie 
go na nadzwyczajnym zebraniu na początku roku 2013.

Po zamknięciu zebrania jego członkowie odbyli wycieczkę auto-
karową po Kotlinie Jeleniogórskiej, w czasie której Elisabeth von 
Küster przedstawiła między innymi postępy przy renowacji pałacu 

Historyczne wnętrze Pałacu w Łomnicy
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w Karpnikach. Wczesnym wieczorem doktorzy Ingrid i Hagen Hart-
mann oprowadzili wszystkich zainteresowanych po pomieszczeniach 
Hotelu-Pałacu w Pakoszowie. Karsten Riemann uhonorowała tam 
dyplomami, talerzami z widokiem ojczyzny albo medalem: w cha-
rakterze przewodniczącego „Kuratorium patronatu Hirschberg w po-
wiecie Hildesheim”, Ivo Łaborewicza kierownika jeleniogórskiej filii 
Wrocławskiego Archiwum Państwowego za jego szczególne zasługi  
w badaniu historii miasta Jelenia Góra oraz mieszkańców Wojcie-
szyc Adama Czajkowskiego i Mieczysława Sydor za ich działania  
w celu pojednania. 

 
Punktem kulminacyjnym był koncert wieczorny w pięknej sali Pała-
cu w Pakoszowie Kwartetu Smyczkowego Filharmonii Dolnośląskiej  
w Jeleniej Górze, przy wsparciu klarnecisty, który oczarował wszyst-
kich słuchaczy. Mimo pochmurnej pogody wielu wyruszyło w niedzie-
lę na wędrówkę wzdłuż romantycznej doliny Bobru. Turyści zwie-

Studnia po rekonstrukcji
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dzili rycerską wieżę mieszkalną w Siedlęcinie, gdzie zjedli obiad,  
a potem gdy się przejaśniło, przeszli malowniczą drogą wzdłuż Bobru 
do Wrzeszczyna. Dni w Kotlinie Jeleniogórskiej obfitowały w nowe 
przeżycia, wrażenia i znajomości oraz potwierdziły, że wspólne nie-
miecko–polskie zaangażowanie w ochronę dziedzictwa kulturowego 
na Śląsku wzbogaca nie tylko wewnętrznie.

Gehard Schiller i Stefan Barnowski

Pałac Karpniki                                                                           Foto: Krzysztof Sawicki



Co nowego w Łomnicy?
 Elisabeth v. Küster

Ostatnie dni w Łomnicy nie należały do spokojnych. Właśnie 
mamy za sobą dwa weekendy, w czasie których odbywał się Jarmark 
Adwentowy. Od lata tyle się tu wydarzyło, nasi zwiedzający mogliby 
spędzić w Łomnicy cały dzień na zwiedzaniu i odkrywaniu. Zawsze 
można tu gdzieś spotkać pracowników i rzemieślników. Z wielkim 
zaangażowaniem przeprowadzamy od wiosny tego roku rewitaliza-
cję piwnic w Dużym Pałacu. Powodem rozpoczęcia tych prac były 
duże problemy z wilgocią i zniszczenia w materiale budowlanym, jak  
i przypuszczenia, że piwnice kryją w sobie jakieś architektoniczne 
tajemnice. Zdołaliśmy już usunąć z piwnic metr gruzu, wyremonto-
wać i otynkować sklepienia, mury oraz historyczne podłogi. Skiero-
wane do jednego kanału źródło wpływa do starego sklepienia studni 
i dalej w kierunku rzeki. Zasypana dawno studnia znów napełniła 
się wodą a piwnica stanie się sucha. Te kosztowne prace mogliśmy 
przeprowadzić dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskie-
go Dolny Śląsk i Towarzystwu VSK.

W czasie Jarmarku Adwentowego po raz pierwszy udostępniliśmy 
piwnice zwiedzającym gościom. Dla wielu była to okazja do sponta-
nicznej podróży w czasie. Choć pomieszczenia są puste można sobie 
z odrobiną fantazji wyobrazić warunki życia i pracy w zeszłych stu-
leciach. Piwnica stanie się jak pomieszczenia parterowe i na piętrze 
integralną częścią planowanego „Muzeum Dworu Śląskiego-Pałac 
Łomnica”. Dzięki temu zwiedzający będą mogli odkrywać różnice w 
sposobie życia „od  góry do dołu”. Również wielkość pomieszczeń 
piwnic wskazuje, jak były one ważne w życiu codziennym, ile lu-
dzi tu mieszkało i ile zapasów musiano w nich zgromadzić. Bardzo 
interesujący temat. Mam wraz z Państwem nadzieję, że dojdzie 
do skutku planowane na tą jesień święto kuchni, które musiało być 
przełożone ze względu na wilgoć  i niemożliwość ukończenia prac 
budowlanych.
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Prace toczyły się również na zewnątrz. W zabytkowej stodole od 
tej zimy zabezpieczamy dach. Groziło mu niebezpieczeństwo zawa-
lenia pod naciskiem śniegu. Upłynie jednak jeszcze wiele czasu, za-
nim te prace zostaną ukończone.

Każdego miesiąca mamy do czynienia z jakimś wydarzeniem  
w Łomnicy. Czy to nastrojowy koncert fortepianowy z cytatami ro-
mantycznego poety Eichendorffa, czy to przygotowana przez Mu-
zeum  Dom Hauptmanna w Jagniątkowie wystawa dotycząca prze-
łomowego dzieła dramaturga „Tkacze”. Albo „Święto Lnu”, które 
ponownie przywołuje zapomnianą tradycję jego produkcji. Wielkie 
uznanie uzyskało przeprowadzone po raz pierwszy w listopadzie 
„Święto Pierników”, które przywróciło do życia prawie całkowicie 
zapomnianą tradycję wypiekania pierników na Śląsku. Ciągle się coś 
dzieje i przy tych okazjach w miłej atmosferze spotykają się ludzie 
różnego pochodzenia, kultury i zainteresowań. I tak właśnie spon-
tanicznie gościł u nas mistrz cechowy piekarzy pierników z miejsco-
wości Pulsnitz, pan Lutz Tenne, aby zainicjować współpracę i życzyć 
nam szczęścia i sukcesów.

Wykład Henryka Dumina w Pałacu Łomnica 
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Odbywających się rokrocznie „Dożynek” i „Festiwalu Wielkanoc-
nego” nie muszę specjalnie wspominać, święta te na trwałe wpisały 
się w działalność Pałacu Łomnica. Fascynujące, jak wielu ludzi rok-
rocznie na nie przybywa. Rękodzieło, sztuka, tradycje ludowe i wie-
dza o własnej tożsamości oraz historii Śląska wzmacniają poczucie 
związania człowieka z regionem. Również czynna od roku Ziemiańska 
Kuchnia Szkoleniowa się do tego przyczynia. Zapach pysznych wy-
pieków i tradycyjnych potraw zachęca do odwiedzin tej bajkowej 
kuchni całe klasy szkolne, turystów i rodziny. Nieduże gospodarstwo 
rolne z owcami, świniami i dwoma konikami wpisuje się w wiejski 
charakter majątku. Poprzez Ogród Kuchenny, który wiosną zostanie 
rozbudowany o krzewy jagodowe, zostanie przywrócony historyczny 
aspekt gospodarki towarowej.

Na pierwszy rzut oka często nie można dostrzec, że Łomnica jako 
niemiecko-polskie centrum kulturalne spełnia ważną rolę dla rozwo-
ju Śląska. Jest ono miejscem niezależnym, które znajduje w polskich  
i międzynarodowych mediach uznanie za swoje kompetentne dzia-
łania z celu pielęgnacji kulturalnych i historycznych wartości. Nie-
uniknione jest poruszanie trudnych tematów. Takim tematem jest 
zagrożenie Gór Izerskich i Grzbietu Kowarskiego ze strony australij-
skiej firmy wydobywającej uran. To oczywiste, że trzeba temu prze-
ciwdziałać. Zimą tego roku w pomieszczeniach restauracji „Stara 

Stajnia” odbyło się zebranie 
aktywnych działaczy społecz-
nych, protestujących prze-
ciwko tym zamierzeniom. 
Także ochrona krajobrazu 
kulturowego jest ważnym 
aspektem życia codzienne-
go. Nie można akceptować 
faktu, ze interesy kilku pry-
watnych przedsiębiorców 
mogą niszczyć wspólne dobro 
wszystkich. Niekontrolowana 
zabudowa i wykorzystywanie Wystawa na Folwarku
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pięknych terenów przedgórza pod budowę osiedli czy zakładanie ko-
palń nie mogą dojść do skutku. Niestety nie można zauważyć tego 
sprzeciwu po stronie miejscowych władz. Jest jeszcze kilku ideali-
stów, którzy spotykają się w Łomnicy próbując przeciwstawić się tym 
negatywnym działaniom.

Ogólnie rzecz biorąc mogę Państwa zapewnić, że pozytywne 
aspekty życia i pracy w Łomnicy dominują nad drobnymi przeszko-
dami i wyzwaniami. Otwartość, uznanie, poparcie, słowa otuchy  
i  pomoc ludzi stąd, turystów z kraju i zagranicy motywują i dają wie-
le radości. Nawet, jeśli coś nie idzie tak szybko, jak się tego spodzie-
waliśmy, nawet jeśli wystąpią nieprzewidywane trudności, to i tak 
czynimy jeden krok do przodu. I tak jest w przypadku Domu Modlitwy 
z Rząśnika, na którego wylane w tym roku fundamenty w końcu mo-
żemy postawić po części konstrukcję szachulcową. Droga do odbu-
dowy całego budynku jest jeszcze długa, ważne jest, aby cieszyć się  
z małych postępów, ponieważ jak mówią „Droga jest celem”.

Chciałbym z całego serca podziękować 
hojnym darczyńcom tego trudnego budowla-
nego przedsięwzięcia i mam nadzieję, że na-
dal znajdą się zaangażowani sponsorzy, któ-
rym na sercu leży odbudowa Domu Modlitwy. 
Jest on reprezentantem wielu nieistniejących 
już tego typu budowli. Tylko dzięki Państwa 
wsparciu finansowemu odbudowanie go jest 
możliwe. Dom Modlitwy stanie się w przyszło-
ści znaczącym zabytkiem historycznym i sym-
bolem słynnej śląskiej tolerancji.

20 lat temu rozpoczęliśmy prace w zrujno-
wanym Dużym Pałacu. To ważny jubileusz dla 
wszystkich, którzy wierzyli w Łomnicę, któ-
rzy tu pracowali i angażowali się, będąc darczyńcami lub pomagając.  
To powód do wielkiej radości, porównując zdjęcia sprzed odbudo-
wy mamy przed oczami ogrom pracy włożonej przez członków VSK  

Archeologia nie jest  do końca 
bezpieczna – noga w gipsie 

jest tego rezultatem  
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i przyjaciół Łomnicy. Dla nich wszystkich składam serdeczne podzię-
kowania i uznanie, że udało im się w tych trudnych czasach dokonać 
cudu w Łomnicy.

Cieszymy się na kolejne 20 lat pracy Centrum Kulturalnego Pałacu 
Łomnica, i mam nadzieję, drodzy członkowie VSK, że mamy przed 
sobą interesujące, ekscytujące i pełne wyzwań zadania, cele i prze-
życia.

Pozdrawiam Państwa serdecznie życząc Radosnych Świat Bożego 
Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku. Do zobaczenia w Łomnicy!

Państwa
Elisabeth v. Küster oraz wszyscy łomniccy współpracownicy



1992

1992 Duży Pałac

1994

1992 Duży Pałac – wnętrze 1993

Ulrike Treziak

20 lat Pałacu Łomnicy — retrospekcja

1991 spontaniczna decyzja Ulricha 
i Elisabeth v.Küster, żeby uratować 
pałac przodków przez całkowitym 
zniszczeniem. Założenie Spółki Lom-
nitz GmbH/Pałac Łomnica Sp. z o.o  
i wykupienie ruin pałacu od Gminy 
Mysłakowice.

1992-1995 rozpoczęcie budowy, 
głównym celem jest zapobieżenie 
zawaleniu się ruiny. Więźba dacho-
wa i stropy muszą zostać wykonane 
na nowo. Środki finansowe młodych 
budowniczych są ekstremalnie ogra-
niczone. Mimo wszystko cel zosta-
je osiągnięty — wielkim wysiłkiem  
i z pomocą jeleniogórskiego konser-
watora zabytków Wojciecha Kapał-
czyńskiego.
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1995 Mały Pałac

1995 Hol w Małym Pałacu

W czasie prac budowlanych w roku 1993 dr Klaus Ullmann i dr 
Heinrich Trierenberg wychodzą z pomysłem założenia VSK. Powstaje 
idea założenia w Łomnicy „Śląskiego domu na Śląsku” jako centrum 
kulturalnego, które przyczyni się do zachowania wspólnego dziedzic-
twa kulturowego Niemców i Polaków. Najpierw jest to tylko wizja, 
stan surowy pałacu nie daje szans na realizowanie tych działań.

Sytuacja zmienia się w roku 1995, kiedy to spółka Schloss Lom-
nitz GmbH, nabywa tzw. „Mały Pałac” 
i 9 hektarowy zrujnowany park (park 
częściowo używany był jako składo-
wisko śmieci) od agencji mienia rol-
niczego. „Mały Pałac” zwany „Domem 
Wdowy” również znajduje się w złym 
stanie. Ale tutaj nie potrzeba tak du-
żych kosztów jak w Dużym Pałacu, aby 
budynek przywrócić do użyteczności. 
Dlatego VSK partycypuje w kosztach  

i udziela kredytu w wysokości 80 000 DM na prace renowacyjne, aby 
urządzić tu przejściowo w pomieszczeniu używanym jako biblioteka 

centrum kulturalne. 

Od początku kooperacji VSK z Pała-
cem Łomnica zakłada się różnorodne 
wykorzystanie założenia pałacowe-
go, tak aby stworzyć tu żyjące i samo 
wystarczalne przedsięwzięcie. VSK 
podejmuje działania na polu kultural-
nym, Spółka Pałac Łomnica prowadzi 
działalność gospodarczą i zabezpiecza 
koszty utrzymania obiektu oraz rosną-
ce koszty zatrudnienia coraz większej 
liczby pracowników. Wokół tego nieco-
dziennego projektu panuje niesamowi-
ta atmosfera, nawet jeśli na początku 
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1996 pierwsze zebranie członków VSK w  Łomnicy

Konferencja Ochrona Kotliny  
Jeleniogórskiej 1998

Koncert w parku 2006

jest wiele wpadek, plajt 
i pecha. „Mały Pałac” 
okazuje się „studnią bez 
dna”, w której muszą być 
wymienione nawet sufity  
w pomieszczeniach. 
Rodzina Küsterów mo-
bilizuje ostatnie środki 
finansowe, aby doko-
nać rewitalizacji i przy-
spieszyć uruchomienie 
hotelu z restauracją. 
W czasie prac remonto-
wych, między workami z 
wapnem i betoniarką odbywa się wiosną 1996 r. pierwsze zabranie 
członków towarzystwa. Stopniowo przychodzą pierwsi goście, za-
pał przyjaciół i opiekunów tego  pojednawczego projektu umożliwia 
młodym, rozpoczynającym działalność 
właścicielom hoteli i restauracji przezwy-
ciężenie pierwszych trudnych lat.

1996-2000 rozpoczyna się życie kultu-
ralne. Na pierwszym piętrze VSK urządza 
swoją bibliotekę, studenci restaurują 
odsłonięte malarstwo ścienne w sali re-
prezentacyjnej „Małego Pałacu” i w koń-
cu mogą się tu rozpocząć imprezy 
kulturalne. Poprzez małe wystawy, 
koncerty i odczyty Łomnica zaczynać 
promieniować na okolice dotąd mało 
znanej Kotliny Jeleniogórskiej. Trafia 
tu coraz większa liczba zaciekawio-
nych zwiedzających, aby przeżyć ten 
cud odbudowania znajdującego się  
w trudnym momencie przełomowym 
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1996 Prace porządkowe w parku

Wystawa «Dolina Pałaców i Ogrodów»

Takie zainteresowanie – atrakcyjna  
praca kulturowa przyciąga... 

i naznaczonego historią kra-
jobrazu. Pełni entuzjazmu  
i zaangażowania biorą udział 
w transgranicznych projek-
tach kulturalnych i tworzą 
tym samy nowy Dolny Śląsk. 
Odwiedzający z całych Nie-
miec, goście z Polski, liczni 
zainteresowani ochroną za-
bytków specjaliści z całej 
Europy odkrywają miejsce, 
które jest jeszcze wciąż białą 
plamą na europejskiej mapie 
kulturalnej. 

„Mały Pałac” promienie-
je nowo pomalowaną fasadą 
daleko poza granice Kotliny 
Jeleniogórskiej. Także zre-
konstruowany przy wspar-
ciu berlińskiego konserwa-
tora zabytkowych ogrodów  

i członka ICOMOS dr Klausa v. Krosigka park się do tego przyczynia. 
Zanim wyrosły tu nowe rośliny i wytyczono ścieżki, a park zaczął 

przypominać założenia w cha-
rakterze architekta krajobra-
zu Petera Lenne, musiano wy-
wieźć setki wozów z gruzem, 
betonowych płyt i niezliczone 
pozostałości ery socjalistycz-
nej. Zostały odsłonięte osie 
widokowe na sąsiedni pałac  
i malowniczy krajobraz Kotli-
ny Jeleniogórskiej. Po tym jak 
w Łomnicy odbyły się obrady 
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2000

2001 Renowacja historycznego malarstwa 
ściennego w Dużym Pałacu

Wystawa «Śląskie Elizjum» 1998

instytucji ochrony zabytków, 
także przy udziale ICOMOS — 
organizacji Dziedzictwa Świa-
towego UNESCO, coraz częściej 
mają tu miejsce sesje nauko-
we. Mają one na celu spowo-
dowanie objęcia ochroną Kotli-
ny Jeleniogórskiej. Ten rozwój 
wspierała również współpraca 
niemieckich i polskich specja-
listów. Europejskie osobowości w dziedzinie ochrony zabytków jak 
prof. Andrzej Tomaszewski, dr Andrzej Michałowski albo Rob de Jong, 
prezydent ICOMOS-IFLA wspólnie z dr v. Krosigk starają się przywró-
cić świetność temu od dawna 
zapomnianemu miejscu zza 
żelaznej kurtyny.

1997-1998 Z pomocą fi-
nansową Niemiecko-Polskiej 
Fundacji Współpracy zostaje 
pokryty dach Dużego Pałacu. 
Akcja charytatywna „Okno dla 
Łomnicy” zmotywowała wielu 
darczyńców, tak że cały front 
budynku może zostać wyposa-
żony w okna. 

Grupa specjalistów z VSK 
pod przewodnictwem Arne 
Franke, Ellen Röhner i Ulrike 
Treziak wypracowuje wystawę 
„Śląskie Elizjum”. Tutaj po raz 
pierwszy zostanie podjęty te-
mat wielkiego znaczenia jak  
i zagrożenia założeń pałaco-
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Wykład w Bibliotece Dużego Pałacu

wo-parkowych Kotliny Jeleniogórskiej. Wystawa zostaje otwarta przy 
minusowych temperaturach, brakujące okna i drzwi są tylko prowi-
zorycznie uszczelnione. Wystawa odnosi wielki sukces i powoduje 
powstanie koncepcji ambitnego, międzynarodowego zamiaru. Pod 
nazwą ,,Dolina Pałaców i Ogrodów — Kotlina Jeleniogórska na Śląsku 
— nasze wspólne dziedzictwo” powstaje objazdowa wystawa, która 
powoduje, że Kotlina Jeleniogórska jest tematem rozmów szerszej 
publiczności w Polsce i Niemczech. 30 specjalistów: historyków sztu-
ki, historyków i muzealników pracuje 2 lata, zanim wystawa zostanie 
otwarta we Wrocławiu. Na kotlinę skierowane zostaje znaczne me-
dialne zainteresowanie. 

Jednakże Duży Pałac stoi jeszcze w stanie surowym, tak jak  
i większość pałaców w okolicy jest jeszcze w ruinie. Zmieni się to  
w latach 2001/2002 wraz z rewitalizacją fasady i wstawieniu braku-
jących okien.

Pomieszczenia Małego Pałacu stają się zbyt małe dla potrzeb VSK. 
Konieczna jest przeprowadzka do Dużego Pałacu.3 sale i biblioteka 
zostają wyposażone z darowizn. Wielu hojnych prywatnych darczyń-
cy wspiera to przedsięwzięcie. Teraz do dyspozycji są przestronne 
pomieszczenia nawet, jeśli są bardzo zimne z powodu braku ogrze-

wania. Rozpoczyna się życie 
kulturalne z coraz większą 
liczbą imprez dla rosnącej 
liczby zwiedzających. Przede 
wszystkim imprezy folklo-
rystyczne, które nawiązują 
do kultury i historii polskiej 
ludności, odnoszą duży suk-
ces i powodują, że ludność 
uzyskuje dostęp do pałacu  
i jego historii. Święta te stają 
się swoistym magnesem  dla 
tubylców i gości zza granicy.
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2006 Folwark przed rewitalizacją

2008 Prace ziemne na Folwarku

2008 pierwszy kiermasz na Folwarku

Od 2005 r. centralna część wystawy „Dolina Pałaców i Ogrodów” 
jest udostępniona w prowizoryczne urządzonych pomieszczeniach na 
1. piętrze .W ten sposób ma być przeka-
zywana zwiedzającym wiedza i informa-
cje o znaczeniu krajobrazu kulturalnego 
i historii. 

Pałac powoli odzyskuje swój pałacowy 
charakter i przyciąga coraz więcej tury-
stów. W regionie rozpoczyna się prawdzi-
wy pałacowy boom, wielu przedsiębior-
ców rozpoczyna odbudowę zniszczonych 
pałaców. Gorszy los spotyka znajdujące się przy pałacach folwarki. 
Często dalej trwają w cieniu pałaców. Jednakże w roku 2006 spół-
ce Pałac Łomnica 
udaje się odku-
pić od agencji 
mienia rolnego 
łomnicki folwark, 
który przez dzie-
sięciolecia stał 
opustoszały.

Także tu ma 
powstać promie-
niujący na cały 
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Kuchnia szkoleniowa

region dobry przykład. Folwark ma być odrestaurowany jako zało-
żenie turystyczno-muzealne. Rozpoczyna się jego trudna odbudowa. 
Brakujące środki finansowe, wyzwania budowlane jak i te związane  
z ochroną zabytków sprawiają, ze początki nie są łatwe. 

Także w tym przypadku decydującym impulsem dla rozpoczęcia  
i sukcesu fol-
warku są hoj-
ne darowizny  
i wsparcie pry-
watnych osób, 
które umoż-
liwiają prze-
p rowadzen i e 
p i e r w s z y c h 
prac ratujących  
i rewitalizacyj-
nych. Wkrótce 
do współpracy 
zostaje prze-
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Klasa szkolna w ogródku kuchennym

konana „Deutsche 
Bundes s t i f t ung 
Umwelt” /Nie-
miecka Fundacja 
Ochrony Środowi-
ska z dr Fritzem 
Brickbedde. 

W założeniu fol-
wark ma stać się 
żywym centrum 
wsi z rękodziełem, 
tradycją, ma prze-
kazywać wiedzę  
i kształcić, i co nie 
pozostaje bez znaczenia tworzyć perspektywy na przyszłość dla ludzi 
stąd.

W 2011 zostaje zakończona rewitalizacja większości budynków. 
Powoli wypełnia je życie. Dziś znów można przeżyć wiele aktywności, 
które były kiedyś typowe dla folwarku. Restauracja „Stara Stajnia”, 
sklep dworski, piekarnia, stajnie, sklep lniarski, a przede wszystkim 
kuchnia, która obok wielu działań budowlanych została ufundowa-
na przez małżeństwo dr Friedrich Johenning, odzwierciedlają życie 
prawdziwego majątku. Tu można przypatrywać się wytwarzaniu tra-
dycyjnych potraw i wspólnie gotować. Wystawa w spichlerzu „Na ty-
łach Dworu- historia folwarków i gospodarki towarowej” przedstawia 
obrazowo historię majątków i gospodarki towarowej regionu oraz 
sposób funkcjonowania zespołu pałacowo-folwarcznego.

Wiele jest jeszcze do zrobienia zarówno w pałacu jak i na folwar-
ku. Wielkiej stodole grozi zawalenie, właśnie rozpoczęły się prace 
ratujące budynek. W pałacu dwa pietra znajdują się w stanie suro-
wym i muszą zostać powoli wyremontowane. Zimą bez ogrzewania 
jest bardzo zimno. Cały zespół ma w przyszłości stać się „Muzeum 
Dworu Śląskiego — Pałac Łomnica”, ponieważ tylko tu można przeżyć 
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Model Domu Modlitwy na swoim nowym 
nowym miejscu budowy w Łomnicy 

2008 Ruina Domu Modlitwy w Rząśniku

autentyczną historię śląskiego 
majątku. Pałac, dwór, park, 
ogród i gospodarstwo rolnicze, 
wszystkie te dziedziny tętnią 
życiem i przyczyniają się do 
rozsyłania nowych impulsów  
i idei na Dolny Śląsk.

W Łomnicy, gdzie od 20 lat 
spotykają się różni ludzie, po-
wstał kreatywny punkt oddzia-
łujący na cały region. Właśnie 
tutaj powstają swobodne 
kontakty, inspirujące rozmo-

wy, wspólne idee i wizje. W ten sposób kreowana jest przyszłość  
Śląska. 

W ten sposób powstał również najoryginalniejszy z wielu łomnic-
kich projektów: ratunek Domu Modlitwy z Rząśnika. Ostatni ewan-
gelicki budynek konstrukcji szachulcowej popadł już dawno w ruinę  
i miał być w roku 2008 całkowicie wyburzony. Nie było możliwe ura-
towanie go na miejscu, ponieważ prywatny właściciel był zaintereso-

wany jedynie gruntem. Ostat-
nią możliwością jego ratunku 
była translokacja. W ostatniej 
chwili zostały zabezpieczone  
i zinwentaryzowane zachowane 
części drewniane i konstrukcja 
szachulcowa budynku. Zna-
lazł on nowe miejsce w łom-
nickim parku. Demontaż jest 
kosztownym przedsięwzięciem  
i wyzwaniem dla rzemieślników 
oraz konserwatorów zabytków.
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Wesołe zajęcia na Kiermaszu Adwentowym przy warsztacie malowania bombek

Konieczny jest pracochłonny proces uzyskania pozwoleń, zanim  
w roku 2011 podczas ekumenicznego święta zostanie położony ka-
mień węgielny. W tym samym roku gotowe są fundamenty. Zimą 2012 
ma powstać pierwsza część konstrukcji. Przed nami jeszcze wiele 
pracy, dlatego potrzebujemy wsparcia wielu ludzi, żeby kontynu-
ować nasze dzieło.

Spoglądając dziś na „20 letnią historię Pałacu Łomnica” możemy 
mówić o historii sukcesu. Powstało tętniące życiem miejsce, w któ-
rym spotykają się nie tylko Polacy i Niemcy, ale ludzie z całej Europy, 
by wypracować wspólne idee. Jesteśmy ogromnie ciekawi następ-
nych dwudziestu lat.



Na ostatnim dorocznym zebraniu w dniu 06.10.2012 
r. w Łomnicy zostałem wraz z panem dr Schneiderem 
wybrany na zastępcę przewodniczącego Stowarzysze-
nia Pielęgnacji Kultury i Sztuki Śląskiej. Ze względu 
na fakt, iż wielu członków jak do tej pory z pewno-
ścią mnie nie zna, chcę ta drogą przedstawić się tym, 
którzy nie mieli okazji brać udziału w dorocznym ze-
braniu.

Urodziłem się w 1975 roku w Bremie, z zawodu 
jestem architektem. Moja rodzina od strony matki 

pochodzi ze Śląska, a dokładniej z Wrocławia. Szczególnym zainte-
resowaniem i uwagą darzę teorię architektury i kultury sztuki oraz 
obchodzenie się z obiektami budowlanymi. Po ukończeniu studiów 
i pobytach w Hamburgu, Bremie i Monachium zjawiłem się w roku 
2008 w Kotlinie Jeleniogórskiej, aby poświęcić się w mojej pracy 
odbudowie bielarni w Pałacu Pakoszów.

Moje prace prowadzone w Pakoszowie wzbudziły we mnie miłość 
do tej kotliny i Karkonoszy, która mną owładnęła. Zarówno krajo-
brazy Dolnego Śląska ze swoimi znamiennymi warunkami klimatu, 
jak również bogata historia kultury i sztuki, stanowią dla mnie jako 
architekta pewną inspirację.

Wszystkie te czynniki skłoniły mnie do tego, aby przenieść w ten 
region moje dotychczasowe życie. W przyszłości część mojej energii 
będę chciał poświęcić pracy VSK, stąd chciałbym m.in. w przyszłych 
wydaniach Pozdrowienia z Łomnicy poprowadzić cykl artykułów  
o współczesnych tendencjach rozwoju architektury na Dolnym Ślą-
sku.

mgr inż. arch. Christopher Jan Schmidt

Nowi Członkowie Zarządu
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Henryk Dumin jest etnologiem i menedżerem kul-
tury. Od trzech dekad zawodowo zajmuje się ochroną 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego na terenie 
Dolnego Śląska. Kierował instytucjami kultury, min. 
jako wicedyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszał-
kowskiego we Wrocławiu. M.in. jako reprezentant 
Marszałka Województwa Dolnośląskiego uczestniczył 
w obradach jury Nagrody Kulturalnej Śląska w Hano-
werze. W ostatnich latach współrealizował Dni Kultu-
ry Dolnego Śląska w Rostocku (Meklemburgia), Grazu 
(Styria) i Strasburgu (Alzacja). Prowadził również au-
torskie zajęcia z dziedziny folkloru  w Instytucie Etno-
logii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 Prowadząc Zespół Tradycji Kultury w Narodowym Instytucie Dzie-
dzictwa w Warszawie tworzył projekty procedur ochronnych tradycji 
kulturowych, które aktualnie wdrażane są na terenie Polski. Od kil-
kunastu lat związany jest z Łomnicą organizując tu międzynarodo-
we spotkania naukowe, projektując i aranżując wystawy muzealne,  
a także konkursy tradycji, które corocznie gromadzą liczną widow-
nię i uczestników z terenu Dolnego Śląska oraz przygranicznych te-
renów Niemiec i Czech. Współtworzy strategię kulturalną i promo-
cyjną łomnickiego ośrodka, współpracując w tej dziedzinie także  
z innymi instytucjami na terenie Doliny Pałaców i Ogrodów. Regularnie 
współdziała też z Muzeum Miejskim — Domem Gerharta Hauptmanna  
w Jeleniej Górze-Jagniątkowie. Jako historyk kultury przywiązuje 
dużą wagę do tematu rewitalizacji obiektów zabytkowych dla współ-
czesnych potrzeb kulturalnych. Jest publicystą specjalizującym się 
w tematyce ochrony tradycji, teatru i dolnośląskich zabytków współ-
pracującym z II Programem Polskiego Radia, periodykami regional-
nymi i krajowymi. Prowadzi badania naukowe dotyczące trwałości 
dziedzictwa kultury niematerialnej w kręgu społeczności o przerwa-
nej ciągłości osadniczej, tj. podawanych przesiedleniom i deporta-
cjom. Polem tych badań były dotychczas społeczności dolnośląskie 
oraz środowisko polskiej emigracji na południu Brazylii. 

Henryk Dumin
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Projekt rewitalizacji zespołu barokowych 
kaplic nagrobnych handlarzy welonów  
przy Kościele Łaski w Jeleniej Górze

dr Gerhard Schiller

Pełni funkcje eksperta i prelegenta podczas corocznie organizo-
wanych w Łomnicy konkursów tradycji: Małej Wielkanocy, Dożynek 
we Dworze i innych, cieszących się wielką popularnością inicjatyw.

Jako jedyny z terenu zachodniej Polski został w 2010 roku laure-
atem prestiżowego odznaczenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego – Nagrody im. Oskara Kolberga przyznawanego  za zasłu-
gi w dziedzinie ochrony tradycji kultury.  

W październiku tego roku zakończono prace rewitalizacyjne epi-
tafiów, fasad, rzeźb i elementów budowli kaplic i płyt nagrobnych 
przy Kościele Łaski w Jeleniej Górze. Sprowadzono tu także między 
innymi z Zamku Bolków i Dworu Czarne dalsze epitafia i elementy 
architektury sepulkralnej, aby znalazły w ramach lapidarium godne 
miejsce spoczynku.

Możemy być zadowoleni z dotychczas osiągniętych celów w ramach 
tego niemiecko-polskiego projektu. W czasie trzyletniej współpracy 
Lead-Partnera miasta Jelenia Góra z naszym  towarzystwem jako 
partnerem projektu zespól projektowy składający się z ekspertów 
zarządzania projektem z Jeleniej Góry, restauratorów krakowskiej 
firmy „Ars Longa”, firmy budowlanej „WROBUD-ZABYTKI” z Wrocła-
wia jak i ekspertów VSK w dziedzinie historii i rewitalizacji dobrze 
poznał się i obdarzył wzajemnym szacunkiem. Nie zawsze było łatwo 
pogodzić różne oczekiwania i metody podejścia uczestników projek-
tu. Ciągle potrzebne było swojego rodzaju wyczucie, żeby uzyskać 
posłuch wobec swoich fachowych spostrzeżeń i zapatrywań. Doty-
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czyło to szczególnie „Partnera 
Juniora” VSK, które mogło do 
wyobrażeń i  wypracowanych 
z rozmachem koncepcji miasta 
Jelenia Góra — właściciela Ko-
ścioła Łaski — wnosić jedynie 
uzupełniające spostrzeżenia 
i propozycje. Starania i praca 
opłaciły się jednak, jesienią 
tego roku przybyła do Jeleniej 
Góry delegacja w imieniu UE 
opiekującej się projektem Instytucji Cmentarza Łaski, żeby na miej-
scu zobaczyć realizację niemiecko-polskiego projektu, który zabez-
piecza wspólne dobro kultury i informuje o nim szerszą społeczność 
po obu stronach granicy.

Dopiero jak zakończyły się całkowicie prace restauratorskie  
a alejki otrzymały nadającą im godny wygląd nową nawierzchnię, 
mógł wkroczyć zimowy spokój. Gzymsy, fasady i rzeźby zostały za-
bezpieczone przez wodą do czasu, aż wiosną rozpoczną się dalsze 
prace. Nasz projekt nie zostanie- jak wcześniej planowano- całko-
wicie zakończony u schyłku tego roku, lecz zostanie przedłużony do 
listopada 2013.Do tego czasu zostaną odnowione dachy kaplic, zało-
żony system monitorujący w celu zabezpieczenia przed wandalami  
i przeprowadzone drobne prace budowlano-rewitalizacyjne. Kiedy  
i te prace zostaną zakończone, a cmentarz zalśni nowym blaskiem, 
liczni odwiedzający będą mogli czy to w kiosku z informacją, czy 
z pomocą ilustrowanej publikacji, ulotki lub tablic informacyjnych 
poznać na miejscu arcyciekawą historię pogrzebanych tu kupców  
i handlarzy welonów, ich rodzin i innych rodzin dawnej Jeleniej 
Góry.



Powstanie wirtualnej biblioteki 
„e-Pogranicze”. Uczestniczy w tym także VSK

Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze ma zamiar stworzyć we 
współpracy ze spółką Kształcenia Kulturalnego i Oświatowego zLöbau 
(KuWeit), która w 2004 r. została utworzona z Urzędu Kultury i Finan-
sów jako spółka użyteczności publicznej,niemiecko-polską wirtualną 
bibliotekę pod nazwą „e-Pogranicze”. Projekt będzie realizowany  
w latach 2012-2014, jego koszt całkowity wynosi ok. 520 000 Euro. 
Jesienią tego roku został zaakceptowany wspólnie wypracowany 
wniosek projektowy. Główną instytucją finansującą projekt jest Unia 
Europejska.

W bibliotece będą zebrane i udostępnione na nośnikach cyfrowych 
różnorakie dokumenty w języku niemieckim i polskim z regionu Gór-
nych Łużyc i Dolnego Śląska. Z jednej strony eksperci będą tworzyć 
i udostępniać nowe teksty naukowe, z drugiej zostaną udostępnione 
on-line dokumenty historyczne, wizerunki i teksty. Biblioteka zosta-
nie wzbogacona o niemiecko –polski katalog literatury i źródłowy za-
kresie historii i kultury regionu. Do projektu zostanie włączona ist-
niejąca już Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa,jak i stworzony przez 
nią wirtualny leksykon Kotliny Jeleniogórskiej. Pragnąc rozbudować 
cyfrowy leksykon biograficzny o pomoc do Towarzystwa zwróciła się 
dyrektor Książnicy Karkonoskiej Alicja Raczek. 

Nasze towarzystwo ma przede wszystkim wnieść swój wkład przy 
redagowaniu informacji o słynnych osobach, które żyły w regionie 
przed rokiem 1945. Członkowie VSK dr Gerhard Schiller i Ulrich Jun-
ker  zgłosili swoją chęć do współpracy i zgłosili nawet swoje pro-
pozycje nazwisk  do opracowania w nadchodzących miesiącach np. 
życiorysy ciekawej epoki handlarzy welonów Poprzez udostępnienie 
wszystkich biografii w języku niemieckim i polskim, a na życzenie  

dr Gerhard Schiller
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w angielskim i czeskim, szersza, zagraniczna publiczność będzie 
miała możliwość zdobycia obiektywnej informacji na temat historii 
i kultury Kotliny Jeleniogórskiej poza przełomowy rok 1945. Projekt 
zostanie uzupełniony o dwie konferencje jak i szkolenia dot. korzy-
stania z biblioteki dla młodzieży, studentów i wszystkich zaintereso-
wanych.

 

17 śląskie seminarium na temat 
„Kształcenie na Śląsku: szansą dla Ciebie, 
dla mnie i dla regionu” 
— ekscytujące debaty, odczyty i spotkania

dr Gerhard Schiller

W sobotę 6 października, zakończyło się czterodniowe seminarium 
śląskie w pałacu w Kamieniu Ząbkowickim, które tym razem poświę-
cone było systemowi oświaty. 17 seminarium miało charakter forum, 
na którym spotkali się przedstawiciele mniejszości niemieckiej, więk-
szości polskiej jak i zaproszeni goście z regionu, innych części Polski 
i z zagranicy.

W ramach 17 seminarium zostały zaprezentowane m.in. aktualne 
na Śląsku oferty edukacyjne oraz dokonano ich analizy pod względem 
wymagań i potrzeb rynku pracy. Toczono również rozmowy na temat, 
jak dalece na dzisiejszym Śląsku zapewniana jest równość szans na 
polach kształcenia — rodziny — zawodu w odniesieniu do płci, pocho-
dzenia społecznego i narodowości. Następnie omówiono w kontekście 
historycznym niemiecki i polski system oświaty na Śląsku i szukano 
odpowiedzi na pytania, z jakich środowisk pochodziła elita naukowa 
Śląska, w jakich instytucjach kształcących zdobywała  i zdobywa swo-
ją wiedzę. Na koniec rozpatrywano rolę kościoła przy odnajdywaniu 
i rozpowszechnianiu społecznych wartości. Podjęto także próbę od-
powiedzi na trudne pytanie, jakiego systemu kształcenia potrzebuje 
mniejszość niemiecka. Na podium wystąpili nie tylko rodzice dzieci 
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wychowywanych dwujęzycznie lecz również eksperci, którzy inten-
sywnie w praktyce zajmują się kształceniem niemieckiej mniejszości. 
(tekst na podstawie artykułu prasowego Domu Współpracy Niemiec-
ko-Polskiej w Opolu i Gliwicach)

W seminarium udział wzięli m.in.:
 Dr Guido Hitze (Federalna Centrala Kształcenia w Nadrenii — Pół-

nocnej Westfalii)
Dr Ingo Eser (Uniwersytet w Kolonii)
Stephanie Hüllmann, z domu Pasdika (Agencja Dokształcania Doro-

słych w Hanowerze)
Natalia Szczucka (dyrektor regionalnego przedstawicielstwa Komi-

sji Europejskiej we Wrocławiu)
Prof.dr habil. Romuald Jończy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wro-

cławiu)
Piotr Kowalik (Centrum Edukacji przy Muzeum Żydowskim w War-

szawie)
Dr Koloman Brenner (wice dziekan Uniwersytetu Eötvös w Buda-

peszcie)
Z ramienia VSK jak w poprzednich latach moderował i wystąpił  

z pierwszym odczytem na temat historii śląskiego systemu edukacji 
dr Gerhard Schiller.

XVII seminarium w Pałacu w Kamieniu Ząbkowickim



Film dokumentalny „Ale życie toczy się 
dalej” dostępny już na płytach DVD

Karsten Riemann

Dobrze przyjęty przez publiczność film dokumentalny „ ALE ŻYCIE 
TOCZY SIĘ DALEJ” był wyświetlany w latach 2011 i 2012 w ponad 200 
kinach, również na polskim Śląsku. Powstały jako wkład do istnie-
jącego od 20 lat Traktatu o dobrym sąsiedztwie między Niemcami  
a Polską poruszający film ukazuje w sposób empatyczny utratę ojczy-
zny, ucieczkę, wygnanie i nowy początek z punktu widzenia trzech 
niemieckich i trzech polskich kobiet,

Te 6 kobiet z różnych pokoleń, których historia rodzin krzyżuje 
się w sposób dramatyczny u schyłku II Wojny Światowej, wniosły do 
tematu „ucieczki i wypędzenia” iskierkę nadziei, że porozumienie 
jest możliwe.

Dzieło jest współfinansowane  ze środków Fundacji Niemiecko-
Polskiej Współpracy i pełnomocnika rządu Federalnego Kultury i Me-
diów.

Dokument, wielokrotnie pokazywany w Łomnicy podczas rocznych 
obrad VSK, rezygnuje z pokazywania wszelkich aktów przemocy. Cie-
pły, spokojny film pokazuje jak gwałtownie w istnienie człowieka 
wkrada się ojczyzna, wojna, walka o przeżycie na obczyźnie i wielka 
historia i jak krzyżuje losy ludzkie.

I tak autorzy filmu Karin Kaper i Dirk Szuszies wydali ten 104 minu-
towy film na płycie DVD. Płyta zawiera oryginalne niemieckie, polskie 
i angielskie napisy, oprócz tego obszerny materiał dodatkowy. Sprze-
daż startuje w grudniu 2012 roku!  Płytę można zakupić za 19.90 Euro 
plus 2 Euro kosztów przesyłki lub bezpośrednio u:

Karin Kaper Film
Naunystr. 41 a
10999Berlin
Tel 030/61507722
Tel. komórkowy o160/4934029 i 0160/3054275
Mail: kaperkarin@web.de
www.karinkaper.com



Powrót do śląskich korzeni — Berlińczyk 
przeprowadza się  na Dolny Śląsk

Anna i dr Ulrich Finke

Niedaleko Pałacu Łomnica, vis a vis kościoła znajduje się nowy 
obiekt — Dom w Kratę. Jego historia sięga drugiej połowy XVII wie-
ku, a pierwsze wzmianki mówią, że była to posiadłość  Rogaline von 
Bieberstein. Ostatnim niemieckim właścicielem domu był kolejarz 
Richard Opitz, który przejął go w 1936 roku.

Ja i moja życiowa partnerka Ania, kupując  stary zniszczony dom 
w grudniu 2010 roku, spełniliśmy swoje marzenie o wspólnym ży-

ciu w Kotlinie Jeleniogórskiej. Wymagało od nas sporej fantazji, aby 
wyobrazić sobie zrujnowany, 
zaniedbany dom jako nasze 
nowe miejsce zamieszkania. 
Rodzina i znajomi kręcili gło-
wą i szczerze nam współczuli. 

Oczywiście byliśmy nieugię-
ci  a z pomocą przyszedł nam 
znajomy architekt, który już 
wcześniej wspierał nas przy 
budowie dwóch obiektów. 
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To co zostało powiedziane, musiało być zrealizowane. Zaczęła się  
długa i nerwowa wymiana korespondencji z różnymi urzędami. Był to 
początek wyścigu z czasem, ponieważ chcieliśmy jak najszybciej za-
mienić małe mieszkanie w Jeleniej Górze, na nasz wymarzony dom.  
Ania stwierdziła, że jestem kompletnie szalony, zakładając, że Świę-
ta Bożego Narodzenia spędzimy w naszym domu. Zdawałem sobie 
sprawę z tego, że to dość ambitny plan, ale z natury jestem uparty 
i stawiam na swoim.  Firma budowlana czekała tylko na sygnał, by 
zacząć renowację. 

Chcieliśmy zachować, w miarę możliwości, pierwotną strukturę 
domu. Najbardziej zależało nam  na  niezwykłej zabudowie  muru 
pruskiego. Niestety, przy pierwszych pracach  wzmacniających kon-
strukcję większość domu się zawaliła. Trzeba było rekonstruować 
dom zachowując starą kubaturę budynku. Proces rekonstrukcji był 
trudny, ale ekipa budowlana stanęła na wysokości zadania. Stare 
gliniane ściany zostały zastąpione nowymi, zbudowanymi ze starej 
cegły i ocieplone, drewniane okna pozostały na swoich miejscach. 
Wiosną i latem urządzaliśmy sobie wycieczki przez wioski Dolnego 
Śląska, aby poszukać inspiracji i pomysłów. W tym celu skontaktowa-
liśmy się również z ostatnimi potomkami właścicieli naszego domu  
i poprosiliśmy ich o plany i stare zdjęcia. Dach wykonaliśmy z natu-
ralnego łupka, położonego według starych niemieckich zasad. Zna-
leźliśmy  portal z piaskowca z 1843 roku, który został dopasowany do 
naszego wejścia i stał się jego ozdobą. Drzwi, schody i belki ozdobne 
zostały wykonane przez polskich stolarzy z odzyskanego materiału.  
Cegły ze starej stodoły sortowaliśmy własnoręcznie, więc każdą zna-
my z imienia. Nasz stary — nowy dom krok po kroku nabierał formy, 
koloru i duszy. 

Pojawiło się kolejne pytanie: jak taki duży obiekt  ma funkcjo-
nować wśród  galopujących cen energii elektrycznej, wody, ścieków  
i ogrzewania? Postanowiliśmy reaktywować starą, przedwojenną 
studnię, która dostarcza nam wody ogrodu i toalet, zdecydowali-
śmy się na  ogrzewanie ścienno-podłogowego z pompą ciepła. W tym 
wypadku chętnie skorzystałem z niemieckiego Know How, a rachun-
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ki potwierdzają słuszność moich decyzji i przynoszą satysfakcję za-
miast stresu. 

Planowany termin przeprowadzki zbliżał się wielkim krokami  
i ostatnimi siłami zdołaliśmy zakończyć budowę części mieszkalnej 
przed 31 października 2011 roku, umożliwiając spełnienie się na-
szych planów czyli Święta Bożego Narodzenia we własnych czterech 
ścianach.  Prace w części gościnnej szły żwawo na przód, gorzej było  
z zagospodarowaniem dużej działki. Wszystkie nasze środki  finan-
sowe zostały wyczerpane. O możliwościach finansowania naszego 
projektu z środków UE przy tak sportowym planie nawet nie było 
mowy – inne znane nam projekty budowlane jeszcze do dziś czekają 
na pozwolenia i pieniądze. 

Kolejny rok przyniósł nowe siły i nowy kapitał. Cześć gościnna 
została wykończona do 1 lutego 2012 roku, a ogród i zabudowania 
zewnętrzne zostały wykończone do 1 kwietnia 2012 roku. Od tego 
czasu witamy w naszym domu polskich i niemieckich gości, z którymi 
odbyliśmy nie jedną miłą rozmowę przy kieliszku Likieru Staniszow-
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skiego — Echt Stonsdorfer. Naszym klientom oddaliśmy do dyspozycji 
3 pokoje z antresolami, w sumie 12 miejsc noclegowych, duży salon 
z kominkiem i aneks kuchenny. 

Szkoda tylko że moja mama, urodzona we Wrocławiu, nie docze-
kała  momentu powrotu syna w jej rodzinne strony. To ona swoim 
dialektem i wesołymi przysłowiami wzbudzała we mnie zaintereso-
wanie  Polską. Jeszcze jako dziecko i nastolatek często przyjeżdża-
łem w Karkonosze i na  Dolny Śląsk. Od momentu przystąpienia Polski 
do UE, bardziej konsekwentnie, krok po kroku realizowałem swój 
plan przeprowadzki na Dolny Śląsk. Mój sen stał się rzeczywistością  
przede wszystkim dzięki mojej partnerce Ani,  która umiała dopaso-
wać moją niemiecką niecierpliwość do polskiej rzeczywistości. Teraz 
budzą nas koguty i dzwony kościoła a widok z sypialni na górskie 
szczyty Karkonoszy zapiera dech w piersiach — to jest moje miejsce 
na ziemi.

Od kilku lat jestem członkiem VSK, a w październiku 2012 roku zo-
stałem wybrany jako Kontroler Finansów na walnym zgromadzeniu. 

Berlin — Łomnica listopad 2012

Anna i dr Ulrich Finke



Zaginiona i zapomniana wieś Quirl/Cicha 
Dolina koło Piechowic w Dolinie Kamiennej   
i jej huta szkła

Kto wędruje z Piechowic w kierunku wzniesienia Grzybowiec, 
znajdzie w dawnej wsi Cicha Dolina pięknie wykonaną tablicę in-
formującą o ruinie huty szkła. Tablica (patrz zdjęcie) przedstawia 
rekonstrukcję pieca hutniczego, który znajduje się w Muzeum Kar-
konoskim w Jeleniej Górze,  a także wykopaliska, w tym fragmenty  
tygli do wytapiania szkła, średniowieczną ceramikę i szklane łezki  
z odpadów produkcyjnych.

Pierwotnie huta została odkryta w roku 1894 podczas prac leśnych. 
W czasopiśmie „Wanderer im Riesengebirge/Wędrowiec Karkonoski” 
z kwietnia 1918 informuje nas o niej pan Breuer. Przewodnik Sudecki 
Tadeusz Steć ponownie odnalazł hutę w roku 1957. Muzeum Śląskie 

Ullrich Junker

Tablica informacyjna w dawnej Quirl/Cicha Dolina koło Piechowic Urbarium, strona 3 wpis o zaginionej wsi Quirl
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we Wrocławiu prowadziło tu pierwsze 
badania w latach 1964 do 1967 a w la-
tach 1997 do 2002 hutę badała wspól-
nie grupa archeologów z Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu i Muzeum 
Karkonoskiego w Jeleniej Górze. W cza-
sie badań odkryto fragmenty zabudowań  
i metalowe wyposażenie (piec do wyta-
piania szkła). Odkryto wiele wartościo-
wych pod względem archeologicznym 
rzeczy w tym średniowieczną ceramikę, 
fragmenty szkła, narzędzi hutniczych, 
fragmenty form i tygli oraz odpady szkla-
ne tzw. szklane łezki. Znaleziska zosta-
ły wystawione w Muzeum Karkonoskim  
w Jeleniej Górze. Wyniki badań nie zo-
stały niestety do tej pory opublikowane.

Huta pracowała od XIV do XV w. (brakuje zapisów na ten temat, 
datowanie powstało na podstawie materiału archeologicznego), pro-
dukowała tzw. szkło leśne.

Podczas moich poszukiwań w archiwum państwowym we Wrocła-
wiu znalazłem w archiwach rodziny Schaffgotsch w urbanium (spis 
zagospodarowanych gruntów) z roku 1602 na stronie 3 wpis:

Urbarium Panujących w Kynast 
(Chojnik) z roku 1602

Urbarium, strona 3 wpis o zaginionej wsi Quirl
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Quirle ist für Zeiten ein Dorff gewesen, so kegen
Hermsdorff gehörig zur Kirchen, wie Dalcke
berichtet. Es sollen aber dieselben Hayne oder
der ganze Quirle dem Hern S[einer] Gn[aden] gehörig vndt
zu keinem gutte Erblich sein, sondern nur vmb
den Zinß solange es der Herrschafft gefellig.

//Quirle była dawnymi czasami wsią,
tak ………..Hermsdorf/Sobieszów należy do kościoła, 
jak mówi Dalcke. Powinny jednak te same gaje albo całe Quirle
Panu jemu łaskawemu 
………………..nie być w spadku, lecz tylko …
 w czynszu jak tylko Państwu przyjemnie// 

Możemy z tego wpisu domyślić się, że Quirl była wsią i należała do 
kościoła w Sobieszowie. Informacja „für Zeiten” pozwala wniosko-
wać, że wieś z pewnością została opuszczona od jednego do dwóch 
pokoleń wstecz przed  rokiem 1602. Dlaczego wieś została opuszczo-
na, tego nie wiemy. Robert Cogho informuje w swoich ,,Legendach 
ludowych Karkonoszy i Gór Izerskich” o miejscowości w legendzie 
„Dżuma w Quirl”. Daje wskazówkę, że do połowy 19.wieku ruiny 
sklepienia piwnicznego gospody Zoappa-Koarles Gasthas  były jesz-
cze widoczne i strażnik nocny Hermann Liebig w Sobieszowie pod 
Chojnikiem jeszcze około roku 1890 mógł wskazywać wzniesienie 
przy rzece Krebsächel/Raczyna? jako miejsce dawnej gospody.

    
Dżuma w Quirl Roberto Cogho

W innym miejscu już opowiadano, że w tak zwanej „Krzywej Do-
linie/Quirltale” — pomiędzy Grzybowcem/Bismarckhöhe i Dolnymi 
Piechowicami/Nieder Petersdorf stała wieś, których mieszkańców 
według legendy w czasie wojny trzydziestoletniej uśmierciła dżu-
ma a i ich domy zostały częściowo przeniesione do Sobieszowa pod 
Chojnikiem — gdzie jeszcze kilka stoi. Dżuma oszczędziła tylko jedną 
osobę, córkę Zoappa-Koarle. Usłyszała ona głos w powietrzu, który 
wołał „Pij tojeść gajową i walerianę, to dżuma się skończy.” Całkiem 
podobne legendy można usłyszeć w innych regionach.



45Wydanie Nr 49 — Grudzień 2012

Od czasu dżumy w uroczej Quirltal/„Krzywej Dolinie” wiele się 
dzieje. Nie tylko straszy „nocny myśliwy”, każdego wieczora prze-
chodzi drogą upiorny korowód szkieletów, drogą z Quirl przez tak 
zwany Kirchendamm/wał kościelny w górę ku cmentarzowi kościel-
nemu!, przy którym prowadzi droga z Grzybowca do Sobieszowa. Na 
tej drodze pewna kobieta z Sobieszowa znalazła dużo pieniędzy, po-
darowała je katolickiemu kościołowi w Sobieszowie, który zakupił 
nowy dzwon. Od tej pory nocny pochód nieboszczyków nie pojawia 
się.

1) Rozwiązanie wsi Quirl spowodowane epidemią dżumy jest praw-
dopodobną teorią, trzeba tylko zauważyć, że miejscowość musiała 
być opuszczona przynajmniej 100 lat przed Wojną Trzydziestoletnią 
po wpisie z roku 1602 w urbarium Panujących na Kynast/Chojnik

2) Informacja o tojeści gajowej i walerianie jako środkach leczą-
cych dżumę podawane są również w legendach Niemiec południo-
wych i Szwajcarii.

Kto z mieszkańców Sobieszowa wie cos jeszcze o wsi Quirl z cza-
sów szkoły?

   Ulrich Junker, Mörikestr.16, 88285 Bodnegg

Jesienny festyn w Pakoszowie

dr Ingrid Hartmann

W sobotę, dnia 29.09.2012 r. w przypałacowym parku w Pakoszo-
wie (niem. Schloß Wernersdorf) mieszczącym niegdyś bielarnię ro-
dziny Hessów, odbył się 1. Festyn jesienny dla mieszkańców gminy, 
którego inicjatorem był Dom Kultury w Piechowicach (niem. Peters-
dorf). Okoliczni mieszkańcy spędzili tu czas w radosnej atmosferze 
przy promieniach jesiennego słońca. Pani Anna Kalisz, zajmująca się 
sprawami kultury i jej pracowici pomocnicy przygotowali urozmaico-
ny program.

Dla dzieci były zawody w mini hokeja. Wydarzeniem okazała się 
też jazda milusińskich samochodzikami z zachowywaniem przepisów 
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Wystawa obrazów wyróżnionych podczas Festynu Jesiennego w Pakoszowie 

ruchu drogowego. Małe dzieci majsterkowały z pomocą swoich mam 
i przedszkolanek, robiąc przeróżne dziwaczne stworki z ziemniaków  
i kasztanów oraz wyczarowując przepiękne barwne kompozycje 
kwiatowe i bukiety. 

Wspaniałe obrazy, oddające w cudowny sposób uroki tej jesieni 
zostały wykonane po południu przez dzieci i dorosłych na kartonach, 
które umieszczono na sztalugach. Po zrobieniu tych prac, zarówno 
najbardziej wyróżniające się obrazy, jak też kompozycje kwiato-
we zostały nagrodzone przez burmistrza Piechowic, pana Witolda  
Rudolfa.

O potrzebach ciała też nie zapomniano. Pani domu, dr Ingrid Hart-
mann i jej siostra Ulla Jacobs w przeddzień święta upiekły wiele róż-
nych ciast, które wzbudziły słowa podziwu i uznania. Oprócz tego dla 
smakoszy lubujących się w bardziej pikantnych smakach serwowano 
grillowane kiełbaski i steki.

Ramy muzyczne imprezy stworzył Tadeusz Polis oraz zespół  
„S-POK-oo”.

Wieczorem uczestnicy wyrażali słowa podzięki za wspaniały  
festyn i życzyli sobie, by mogli się znów spotkać tutaj za rok.



47Wydanie Nr 49 — Grudzień 2012

     Stowarzyszenie Pielęgnacji Kultury i Sztuki Śląskiej
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  mobil: 0175-3886032
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Zastępca Mgr inż. An der Kirche 7
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   02923 Horka
  Tel. priv. 03582.3225
  Mobil: 0171-4109329
  huebner@vskschlesien.de
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Członek Zarządu:  Wolfgang Thust  Am Bahnhof
  65558 Balduinstein/Lahn
  Tel. priv. 06432.8565
  thust@vskschlesien.de

Członek Zarządu: Henryk Dumin ul. Okrężna 54
  58-500 Jelenia Góra
  tel. 510 042 886
  h.dumin@interia.eu

Członek Zarządu: Martyna  ul.Noskowskiego 9-183
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  Tel priv: 0048-75-64-29823
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 Kościół Wang zimą. 
Foto z Archiwum 
Pałacu Łomnica
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Dziękujemy serdecznie naszym hojnym 
darczyńcom, którzy wspierali prace naszego 

Stowarzyszenia w roku 2012 
poprzez swoje darowizny:

Herrmann Ritter, Raphael Morawin, Heinz Döring, 
Barnowski, Franz Jung, Christiane Berndt-Knop, 

Juergen Gruellich, Vereinigung der Benediktiner zu Maria Laach,
 Diethild Wehner, Rosemarie Spuck, Ludwig Wersch, 

Gundula Jani-Zerbst, Richard u. Ute Kopf, Gerhard Schlegelmilch, 
Brigitte Hoffmann,  Hansjürgen Betz, Helmut Schröder, 

Martin Kiock, Werner Guder, Gertrud Buss, 
Rosemarie Vespermann-Deeken, Dietrich Roth, Herta Kröger, 

Günter u. Ingeborg Rose, Guido Reichel, Klaus Hoffmann, 
Traugott u. Bärbel Steffani, Wolfgang Breith, 

Hans-Ludwig Abmeier, Brigitte Jedamzik, Horst Herr, 
Werner Gevelhoff, Günther Gassmann, Hans Wähner, 
Defforey u. Forell, Barbara von Einem, Edith Friebe, 

Reinhard Bartsch, Ingeborg Schramm, Eberhard Hoffmann, 
Christiane Rieve, Ingeburg von der Decken, 

Alexander Grossegesse, Brunhilde Krausch, Brigitta Riedel,
 Hildegard Knauff, Dr. Friedrich u. Renate Johenning
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Wstępny kalendarz imprez na 2013 

Wiosna 2013  Nadzwyczajne Zebranie członków Stowarzyszenia VSK 
(termin zostanie podany)

16.03–17.03  Kiermasz Wiosenny w Pałacu i na Folwarku  Łomnica

07.04 „Mała Wielkanoc” — Konkurs z tradycją ludową ,,Mała 
Wielkanoc» z prezentacją tradycyjnych potraw, obrzę-
dów i zwyczajów wielkanocnych oraz zespoły ludowe

11.05-12.05  Święto Lnu — Festyn poświęcony tradycji śląskiego lnu 
z prezentacją różnych producentów lnu, rękodzieła 
oraz mody. Bogate atrakcje dla każdego z muzyką na 
żywo.

05.10 Coroczne zebranie członków Stowarzyszenia VSK

12.10–13.10  Dożynki we dworze. Kiermasz dożynkowy z bogatym 
wyborem produktów regionalnych Dolnego Śląska oraz 
inne atrakcje dla całej rodziny.

16.11-17.11  Święto Pierników - Festyn poświęcony wiekowej trady-
cji wypiekania pierników na Dolnym Śląsku, warsztaty 
pieczenia i lukrowania korzennych ciasteczek, kier-
masz pierników, miodów i przypraw, występy muzycz-
ne, a także wiele innych atrakcji dla całej rodziny.

30.11–01.12  Kiermasz Adwentowy w Pałacu i na Folwarku - bogata 
liczba wystawców, bajeczny świąteczny urok zaczaru-
je każdego, muzyka na żywo i wiele innych dodatko-
wych atrakcji!

07.12–08.12  Kontynuacja Kiermaszu Adwentowego. godz. 11.00-
17.00



Wydawca:
Stowarzyszenie Pielęgnacji Kultury i Sztuki Śląskiej (VSK); Brüderstr. 13, 02826 Gör-
litz, wpisane w rejestr Stowarzyszeń pod numerem VR 622 w Sądzie Rejonowym  
w Görlitz

Redakcja: Julia Hübner (Skarbnik), Blumenstr. 44, 02826 Görlitz, Tel: 0171 4109329, 
Huebner@vskschlesien.de

DTP: AD REM Jelenia Góra

Foto na okładce: Klasztor Krzeszów. Foto: Tadeusz Piotr Prociak

Foto na tylnej stronie okładki: Kościół Św. Józefa Klasztor Krzeszów. Fragment 
malarstwa ściennego Michaela Leopolda Lukasa Willmanna Narodzenie Chrystusa. 
Foto. Grzegorz Żurek

Widok na majątek Łomnica, rycina z XIX w.



www.vskschlesien.de

 Klasztor Krzeszów


