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Liebe Freunde und Mitglieder 
des VSK,

Christopher Schmidt-Münzberg

es wird sich kaum ein Vorwort oder Kommentar 
der letzten Wochen finden, das oder der sich nicht mit dem 
Krieg in der Ukraine befasst. Ich werde an dieser Stelle 
keinen weiteren Beitrag hinzufügen, darf aber feststellen, 
dass wir für die direkte Aufnahme, Unterbringung und 
Verpflegung der ankommenden Flüchtlinge im Hirschber-
ger Tal in den letzten Wochen einen fünfstelligen Betrag 
gesammelt und zur Verfügung gestellt haben.

Einleitend möchte ich auf ein sehr erfreuliches 
Thema zu sprechen kommen: Die Finanzierung der Wie-
derherstellung der römischen Parkbank in Buchwald 
ist nunmehr vollständig gesichert. Durch die Unterstüt-
zung von Dr.-Ing. Klaus von Krosigk hat die Stiftung Preu-
ßisches Kulturerbe beschlossen, den Förderbetrag für die 
Bank auf 21.000 € aufzustocken. Unser VSK-Mitglied Herr 
Ullrich Klösser ist nunmehr beschäftigt, adäquate Steine 
anzukaufen und für die Anfertigung der Fehlstellen vorzu-
bereiten. Beiden Herren gilt unser ausgesprochener Dank, 
ohne diese Unterstützung wäre es utopisch geblieben, die 
Bank wiederherzustellen. Als Termin der Einweihung ist 
der 1. Oktober 2022 im Rahmen unserer Mitgliederver-
sammlung vorgesehen. Drücken Sie uns die Daumen, dass 
alle weiteren Schritte bis dahin reibungslos abgewickelt 
werden können, es ist noch ein längerer Weg bis zur Fer-
tigstellung. Das Projekt Persiusbank zeigt, dass der VSK 
durchaus in der Lage ist, Projekte ausschließlich mit ehren-
amtlichen Mitarbeitern in einer gewissen Größenordnung 
erfolgreich abzuwickeln.

Das gilt auch für die Wiederherstellung der ba-
rocken Grabkapelle Gottfried/Hess auf dem Friedhof 
der Gnadenkirche in Hirschberg. Das Grufthaus ist um 
ihre in den neunziger Jahren geraubten drei fehlenden 
Sandstein-Skulpturen ergänzt worden, nachdem vor eini-
gen Jahren bereits das barocke Gitter wiederhergestellt 
worden ist. Auch dieses Projekt des VSK können wir als ab-
geschlossen betrachten, den Spendern sei Dank. 

Die Vereinsarbeit in der zweiten Jahreshälfte 
kann sich nun ganz auf zwei Punkte fokussieren: einerseits 
auf die Vorbereitung für die Segelflugausstellung über 
Grunau und Umgebung im Riesengebirge und andererseits 
auf die nunmehr 4. Vergabe des Denkmalschutzpreises in 
Kooperation mit OP ENHEIM. Die Verleihung erfolgt vor-
aussichtlich am 5. November dieses Jahres auf Schloss Sie-
benweiher/Uroczysko Siedmiu Stawów bei Breslau.

Der Denkmalschutzpreis hat seinen Schwerpunkt 
in der nachhaltigen, umweltschonenden und umweltför-
dernden Durchführung der Restaurierung. Die Objekte sol-
len ihre einstige Schönheit und Bedeutung im Gesamtbild 
niederschlesischer Städte, Gemeinden und Landschaften 
wieder entfalten. Für den Sieger des Wettbewerbs wird ein 

Drodzy Przyjaciele i Członkowie 
VSK,

Christopher Schmidt-Münzberg

trudno znaleźć przedmowę czy komentarz 
ostatnich tygodni, które nie poruszałyby tematu wojny 
w Ukrainie. W tym miejscu nie będę dołączał kolejnego 
artykułu, ale pragnę poinformować, że w ciągu ostatnich 
tygodni zebraliśmy i przekazaliśmy pięciocyfrową kwotę 
na niezwłoczne przyjęcie, zakwaterowanie i wyżywienie 
uchodźców przybyłych do Kotliny Jeleniogórskiej. 

Na początku chciałbym omówić temat, który nas 
bardzo uradował: finansowanie odtworzenia rzymskiej 
ławki w bukowieckim parku jest teraz całkowicie za-
pewnione. Dzięki wsparciu dra inż. Klausa von Krosigka, 
Fundacja Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego zdecydo-
wała się podnieść kwotę dofinansowania do 21 tys. euro. 
Członek naszego stowarzyszenia VSK, pan Ullrich Klös-
ser, obecnie zajmuje się zakupem odpowiednich kamieni 
i przygotowaniem do wykonania brakujących fragmentów. 
Obu panom należą się serdeczne podziękowania, bez tego 
wsparcia odtworzenie ławki byłoby niemożliwe. Termin 
uroczystego odsłonięcia jest przewidziany na 1 paździer-
nika 2022 r., kiedy to przypada zebranie członków. Trzy-
majcie Państwo za nas kciuki, aby wszystkie kolejne etapy 
przebiegły bez zakłóceń, do ukończenia pozostało jeszcze 
trochę pracy. Projekt „Ławka Persiusa” pokazuje, że VSK 
do pewnego stopnia jest w stanie z powodzeniem realizo-
wać projekty wyłącznie z udziałem członków działających 
społecznie.

Dotyczy to również odrestaurowania baroko-
wej kaplicy grobowej Gottfriedów/Hessów na cmenta-
rzu dawnego Kościoła Łaski w Jeleniej Górze/Hirschberg. 
Budynek krypty, po renowacji kilka lat temu kraty, został 
uzupełniony o trzy brakujące rzeźby z piaskowca, skra-
dzione w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Również 
ten projekt VSK możemy uznać za zakończony, darczyń-
com należą się podziękowania.

W drugiej połowie roku stowarzyszenie może 
skoncentrować swoją działalność na dwóch punktach: 
z jednej strony – na przygotowaniach do wystawy o szy-
bownictwie w Jeżowie Sudeckim/Grunau i okolicach 
Karkonoszy, a z drugiej – na czwartej edycji Nagrody 
Ochrony Zabytków, we współpracy z OP ENHEIM. Wrę-
czenie nagród odbędzie się prawdopodobnie 5 listopada 
br. w zamku Uroczysko Siedmiu Stawów/Siebenweiher 
koło Wrocławia.

Nagroda Ochrony Zabytków kładzie nacisk na 
wykonanie renowacji w oparciu o ideę zrównoważone-
go rozwoju, przyjaznej dla środowiska i wspierającej je. 
Obiekty te powinny odzyskać dawne piękno i znaczenie 
w ogólnym wizerunku dolnośląskiego krajobrazu miast 
i gmin. Dla zwycięzcy konkursu wyznaczona jest nagroda 
pieniężna w wysokości 12 tys. PLN. Nagroda specjalna za 
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Preisgeld in Höhe von 12.000 PLN ausgelobt. Ein Sonder-
preis für Nachhaltigkeit hat die Höhe von 6.500 PLN.

Der Preis ist auf dem besten Weg, eine Kon-
stante in der niederschlesischen Förderungslandschaft zu 
werden. Das ist umso notwendiger, als das Bewusstsein 
in der Bevölkerung um die Bedeutung der deutschen und 
europäischen Hinterlassenschaften in dieser historisch so 
wichtigen Region unbedingt erweitert werden sollte. Dass 
der VSK hier einen wichtigen Beitrag leistet, ist umso be-
friedigender, als kleine und große Bauten in der näheren 
Umgebung unseres Vereinssitzes im Hirschberger Tal be-
reits wieder hergestellt worden sind und ein Beispiel dafür 
geben, wie es auch in den touristisch nicht so gut erschlos-
senen Regionen Niederschlesiens aussehen könnte.

Auch in Sachen Holtei-Denkmal, ein Projekt, das 
der VSK schon länger verfolgt, muss es Fortschritte geben. 
Aufgrund der zunehmend vielversprechenden politischen 
Großwetterlage in Schlesien sollen die vor einigen Jahren 
abgerissenen Gespräche mit den Verantwortungsträgern 
in Breslau wieder aufgenommen werden in der Hoffnung, 
dass es auch hier zu einem erfreulichen Ergebnis kommt. 

Ich darf nun schöne Sommermonate wünschen 
und hoffe, dass wir uns zahlreich Anfang Oktober zur Mit-
gliederversammlung im Hirschberger Tal wiedersehen. 
Der Chef des Hauses Preußen-Hohenzollern, Georg Fried-
rich Prinz von Preußen, sowie Nachfahren der Gräfin von 
Reden haben bereits die Teilnahme an der Wiedereinwei-
hung der römischen Bank in Buchwald zugesagt.

Ihr Christopher Schmidt-Münzberg

zrównoważony rozwój opiewa kwotę na 6.500 PLN.
Nagroda ma szansę stać się stałym elementem 

w dolnośląskim systemie finansowania projektów. Jest to 
szczególnie istotne, gdyż należy zdecydowanie zwiększać 
w społeczeństwie świadomość znaczenia niemieckiej i eu-
ropejskiej spuścizny w tym tak ważnym historycznie re-
gionie. To, że stowarzyszenie VSK wnosi tu ważny wkład, 
jest powodem do zadowolenia, tym bardziej, że małe i duże 
budynki w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby naszego 
stowarzyszenia w Kotlinie Jeleniogórskiej zostały już od-
restaurowane i stanowią przykład tego, jak mogłoby to 
wyglądać nawet w tych regionach Dolnego Śląska, które 
nie są tak dobrze zagospodarowane turystycznie.

Również w sprawie pomnika Holtei’a, projek-
tu, który VSK już od dłuższego czasu pilotuje, muszą być 
poczynione postępy. Z uwagi na coraz bardziej obiecującą 
ogólną sytuację na Śląsku, rozmowy z odpowiednimi oso-
bami we Wrocławiu, przerwane kilka lat temu, mają zostać 
wznowione z nadzieją, że również w tym przypadku ich 
rezultat będzie pomyślny. 

Teraz pozostaje mi życzyć Państwu pięknych 
miesięcy letnich i mam nadzieję, że z początkiem paź-
dziernika ponownie spotkamy się w Kotlinie Jeleniogór-
skiej podczas zebrania członków stowarzyszenia. Udział 
w uroczystym odsłonięciu rzymskiej ławki w Bukowcu/
Buchwald potwierdził już szef pruskiego rodu Hohenzol-
lernów, Georg Friedrich, książę Prus, a także potomkowie 
hrabiny von Reden.

Wasz Christopher Schmidt-Münzberg

Skulpturen für die Grabkapelle Nr. 15 mit Bildhauer
 Michał Misiaszek; Foto: Schmidt-Münzberg

Rzeźby na kaplicy grobowej nr 15 z rzeźbiarzem 
Michałem Misiaszkiem; Zdjęcie: Schmidt-Münzberg

Historische Ansicht Grabkapelle Nr. 15 Fam. Gottfried/Hess
Historyczny widok na kaplicę grobową nr 15 

rodziny Gottfriedów/Hessów
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Tatkraft, Mut  
und Liebe zu Schlesien. 
Zum Gedenken 
an Dr. Hagen Hartmann

Christopher Schmidt-Münzberg

Dr. Hagen Hartmann war ein wertvolles Mitglied 
des VSK, stets engagiert für die schlesischen Sache. Schon 
allein durch Schloss Wernersdorf hinterlässt Hagen Hart-
mann einen prägenden Stempel unermüdlichen Schaffens 
im Hirschberger Tal. Es wird nicht möglich sein, diese Lü-
cke zu schließen.

Hagen Hartmann wurde am 27. Mai 1941 in Bres-
lau geboren und verstarb am 25.02.2022 in Saarbrücken. 
Wie für Millionen anderer Schlesier begann für ihn der Ab-
schied von seiner Heimat im Frühjahr 1945. Er sagte mir 
einst, zu seinen frühesten Erinnerungen gehöre die Flucht. 
Über mehrere Stationen kommt die Familie schließlich im 
Ruhrgebiet an, wo sein Vater später eine bedeutende Posi-
tion in der Nachkriegsindustrie bekleiden wird. Doch die 
Erinnerung an das alte Schlesien war omnipräsent. Schloss 
Wernersdorf war bis 1945 im Familienbesitz gewesen. Auf 
Spaziergängen berichtete der Vater seinem Sohn immer 
wieder in leuchtenden Farben von der Schönheit Schlesi-
ens.

Hier wurde wohl die Grundlage für Hagen Hart-
manns späteres Engagement in Schlesien gelegt. Nach einer 
langen Karriere als erfolgreicher Arzt war es schließlich 
Anfang der 2000er Jahre soweit: Die Familie kaufte Schloss 
Wernersdorf zurück – oder was davon übrig geblieben war.

Mehrere Jahre dauerte die äußerst engagierte 
Sanierung und Rekonstruktion des spätbarocken Palais 
durch das Ehepaar Hartmann, bis das sehr gehobene Hotel 
Wernersdorf 2012 eröffnet werden konnte.

Dr. Hartmann war auf beeindruckende Weise 
Visionär und Realist zugleich. Er setzte sich große Ziele 
und verfügte zugleich über die Kraft und den Willen, diese 
Ziele in die Realität zu tragen und große Widerstände zu 
überwinden. Viele deutsche Familien träumten davon, den 
alten Besitz in Schlesien zu revitalisieren, doch eher selten 
wurde aus diesen Vorstellungen Realität. Es braucht eine 
Persönlichkeit wie Dr. Hartmann, um aus Träumen Worte 
und aus Worten Taten zu schaffen. Dabei war er nie reali-
tätsfern oder gar reaktionär. Zeit seines Lebens sah er auch 
die Schuld der Deutschen am Verlust von Schlesien und ak-
zeptierte die gegenwärtige Realität. Die heutige polnische 
Bevölkerung nahm er als Partner wahr und nie als Gegner. 
Im Gespräch und in Verhandlungen war er stets verbindlich, 
liebenswürdig. Brutales Vorgehen war ihm fremd, er suchte 
den tragfähigen Kompromiss, auf dem sich aufbauen ließ. 
Er war eine schaffende, formende Kraft, jemand, der aus ei-
nem Scherbenhaufen ein strahlendes Objekt entstehen ließ.

Zapał, odwaga 
i miłość do Śląska. 
Ku pamięci 
dr. Hagena Hartmanna

Christopher Schmidt-Münzberg

Dr Hagen Hartmann był cenionym członkiem 
VSK, zawsze zaangażowanym w sprawy Śląska. Biorąc 
pod uwagę choćby jedynie pałac Pakoszów (Wernersdorf), 
Hagen Hartmann pozostawił wyraźny ślad swojej niestru-
dzonej działalności w Kotlinie Jeleniogórskiej. Nie będzie 
możliwe wypełnienie tej luki.

Hagen Hartmann urodził się 27 maja 1941 r. we 
Wrocławiu, a zmarł 25 lutego 2022 r. w Saarbrücken. Po-
dobnie jak dla miliona innych Ślązaków, również dla niego 
pożegnanie się z rodzinnymi stronami dokonało się wio-
sną roku 1945. Powiedział mi kiedyś, że jednym z jego 
najwcześniejszych wspomnień jest ucieczka. Pokonując 
kolejne etapy, rodzina dociera w końcu do Zagłębia Ruhry, 
gdzie później jego ojciec będzie zajmował ważną pozycję 
w powojennym przemyśle. Ale pamięć o dawnym Śląsku 
była wszechobecna. Pałac Pakoszów (Wernersdorf) znaj-
dował się w posiadaniu rodziny do 1945 r. Podczas space-
rów ojciec ciągle w świetlistych barwach opowiadał syno-
wi o pięknie Śląska. 

Zapewne to wtedy zrodziły się podstawy póź-
niejszego zaangażowania Hagena Hartmanna na Śląsku. 
Po długoletniej karierze lekarskiej z wieloma sukcesami 
zawodowymi, na początku XXI wieku nadszedł wreszcie 
ten czas: rodzina odkupiła pałac w Pakoszowie (Werners-
dorf) – raczej to, co z niego zostało.

Małżeństwo Hartmannów przez wiele lat z nie-
zwykłym zaangażowaniem zajmowało się remontem i re-
konstrukcją późnobarokowego pałacu, by w roku 2012 
można było otworzyć ekskluzywny Hotel Pakoszów (Hotel 
Wernersdorf). 

To imponujące, że dr Hartmann był zarówno 
wizjonerem, jak i realistą. Wyznaczał sobie duże cele, 
a jednocześnie miał siłę i wolę, aby te cele urzeczywist-
niać i pokonywać spore przeciwności. Wiele niemieckich 
rodzin marzyło o tym, aby rewitalizować dawne posia-
dłości na Śląsku, ale dość rzadko udawało się te pomysły 
urzeczywistnić. Potrzebna jest taka osobowość jaką miał 
dr Hartmann, aby marzenia zamieniać w słowa, a słowa 
w czyny. Przy tym nigdy nie był oderwany od rzeczywisto-
ści czy reakcyjny. Przez całe życie widział też winę Niem-
ców w  utracie Śląska i akceptował zastaną rzeczywistość. 
Dzisiejszą ludność polską postrzegał jako partnerów, a ni-
gdy jako przeciwników. W rozmowach i negocjacjach był 
zawsze niezawodny i uprzejmy. Brutalne zachowanie było 
mu obce, szukał akceptowalnego kompromisu, na którym 
można byłoby budować. Był twórczą i kształtującą siłą, 
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Dr. Hagen Hartmann; Foto: Schmidt-Münzberg

Dr. Hagen Hartmann; Zdjęcie: Schmidt-Münzberg

kimś, kto z wielu zniszczonych kawałków potrafi stworzyć 
imponujący obiekt.

Do ostatnich swoich dni był człowiekiem nie-
zmiernie zaangażowanym. Czy to podczas negocjacji opie-
wających na wiele milionów, czy też pielęgnując ukocha-
ne róże w parku w Pakoszowie (Wernersdorf), wszędzie 
wnosił ten sam entuzjazm. Miał wszechstronne zaintere-
sowana, pasjonował się zwłaszcza historią Śląska, a także 
Niemiec. Czerpał z tego mądrość życiową, a także dystans 
wobec niejednej krytyki. Niektóre osoby z jego pokolenia 
nie mogły uwierzyć, że mając wysoką emeryturę na dale-
kim zachodzie Niemiec, odda się takiej przygodzie jak Pa-
łac Pakoszów (Wernersdorf), ale on już dawno temu prze-
zwyciężył te wątpliwości dzięki swojej wiedzy o Europie 
i Śląsku.

Dr Hagen Hartmann zawsze pragnął pozostawić 
przyszłym pokoleniom coś trwałego i wiecznego. Udało 
mu się to w sensie fizycznym za sprawą Pałacu Pakoszów 
(Wernersdorf) oraz w sensie duchowym, m.in. dzięki 
związkom z VSK. Honoré de Balzac napisał: „Żyje się dwa 
razy: pierwszy raz w rzeczywistości, drugi we wspomnie-
niach”. I tak też powinno to postrzegać VSK. Wielki prota-
gonista naszego stowarzyszenia zszedł z pokładu.

Bis zuletzt war er unermüdlich aktiv in der Sa-
che. Ob in millionenschweren Verhandlungen oder bei 
der Pflege seiner geliebten Rosen im Park von Werners-
dorf, er brachte überall die gleiche Leidenschaft ein. Er 
war universell interessiert, besonders an der Geschichte 
Schlesiens und auch Deutschlands. Daraus schöpfte er Le-
bensweisheit und auch Distanz zu mancher Kritik. Einige 
seiner Zeitgenossen konnten kaum fassen, dass er sich aus 
dem gut situierten Ruhestand im äußersten Westen von 
Deutschland auf so ein Abenteuer wie Schloss Wernersdorf 
einließ, dabei hatte er schon längst diese Bedenken in sei-
nem Wissen über Europa und Schlesien überwunden.

Dr. Hagen Hartmann wollte immer etwas Blei-
bendes, Ewiges der Nachwelt hinterlassen. Das ist ihm im 
physischen Sinne mit Schloss Wernersdorf und im geistigen 
Sinne unter anderem auch mit der Zusammengehörigkeit 
im VSK umfänglich gelungen. Honoré de Balzac schreibt: 
„Man lebt zweimal: das erste Mal in der Wirklichkeit, das 
zweite Mal in der Erinnerung”. Und so soll es in der Wahr-
nehmung des VSK sein. Es ist ein großer Protagonist für 
unseren Verein von Bord gegangen.

Dr. Hagen Hartmann; Foto: Schmidt-Münzberg
Dr. Hagen Hartmann; Zdjęcie: Schmidt-Münzberg



7

Liebe Freundinnen und Freunde 
schlesischer Kunst und Kultur, 
liebe VSK-Mitglieder,

Karin Thomas-Martin

in diesem Sommerheft finden Sie etwas sehr Le-
bendiges. Dr. Grażyna Prawda erzählt die spannende Ge-
schichte des Apollofalters im Riesengebirge und seiner 
Wiederauferstehung: Die jahrelangen Mühen zur Wieder-
ansiedlung im Nationalpark sind inzwischen sehr erfolg-
reich. Im Sommer 2021 sind an beiden Zuchtstandorten 
2529 Schmetterlinge geschlüpft. Deshalb ist es nicht un-
wahrscheinlich, dass uns der Apollofalter bald bei Wande-
rungen rund um den Kynast umflattert...

Dr. Hagen Hartmann hat die vollständige Re-
konstruktion der Grabkapelle seiner Familie auf dem Gna-
denfriedhof in Hirschberg/Jelenia Góra nicht mehr erleben 
dürfen. Einen ausführlichen Nachruf auf ihn finden Sie auf 
Seite 5.

Ernst-Günther v. Küster, geboren am 14.06.1923 
auf Schloss Lomnitz, gehörte zu den frühesten Mitgliedern 
des VSK. Er ist am 24.04.2022 mit 98 Jahren in Wiesbaden-
Medenbach verstorben. 

Was wäre die schlesische Kultur ohne das Enga-
gement der „Neu-Schlesier”?

Im letzten Heft haben wir über unsere Eh-
rung von vier polnischen Regionalforschern anlässlich 
der Jahrestagung 2021 berichtet. Einer davon, Marcin 
Wawrzyńczak, hat eine weitere Initiative ergriffen und 
erreicht, dass Adolph Traugott von Gersdorf in dessen 
Wohnort Meffersdorf/Pobiedna ein zweisprachiges 
Denkmal erhalten hat. Gersdorf war u. a. Mitbegründer der 
Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften. Außer-
dem ist gerade der 2. Band des „Wanderer im Riesenge-
birge” erschienen – historische Reiseberichte, die Marcin 
Wawrzyńczak und Agnieska Bormann ausgewählt haben.

Robert Kotecki, in Schreiberhau/Szklarska 
Poręba geboren, forscht seit seiner Jugend rund um Schrei-
berhau. Eines seiner Projekte, die Infotafel am ehemaligen 
Moltke-Denkmal, stellen wir vor.

Arndt Bretschneider berichtet über das Tetzel-
haus in Gebhardsdorf/Giebułtów, das durch das Enga-
gement des Ehepaars Alchimowicz eine Begegnungsstätte 
werden soll. Es will aber auch beispielgebend für die Reno-
vierung eines Umgebindehauses sein. 

Wir sind außerdem gespannt, welche „wiederauf- 
erstandenen” Häuser unser diesjähriger Denkmalwettbe-
werb im Herbst ans Licht bringt.

In Breslau/Wrocław wurden im Frühjahr sowohl 
die Rekonstruktion der Engler-Orgel der Elisabethkir-
che als auch die Renovierung der Aula Leopoldina abge-
schlossen. 

Drodzy Przyjaciele  
śląskiej sztuki i kultury,  
drodzy Członkowie VSK,

Karin Thomas-Martin

w tym letnim numerze znajdziecie Państwo coś 
bardzo witalnego. Dr Grażyna Prawda opowiada pasjonują-
cą historię motyla niepylaka apollo w Karkonoszach i jego 
wskrzeszenia: wieloletnie starania o jego reintrodukcję 
w Karkonoskim Parku Narodowym zakończyły się sukce-
sem. Latem 2021 roku w obu miejscach lęgowych wykluło 
się 2529 larw motyli. Zatem niewykluczone, że już wkrótce 
niepylak apollo będzie nam trzepotał podczas wędrówek 
wokół Chojnika…

Dr. Hagenowi Hartmannowi nie dane było 
dożyć całkowitej rekonstrukcji kaplicy grobowej swojej 
rodziny na cmentarzu przy kościele pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Jeleniej Górze. Szczegółowe informacje 
o zmarłym znajdziecie Państwo na stronie 5.

Ernst-Günther v. Küster, ur. 14.06.1923 r. w pa-
łacu Łomnica, był jednym z najwcześniejszych członków 
VSK. Zmarł 24.04.2022 r. w wieku 98 lat w Wiesbaden-
-Medenbach.

Czym byłaby kultura śląska bez zaangażowania 
„nowych Ślązaków”?

W ostatnim numerze informowaliśmy o uhono-
rowaniu czterech polskich regionalistów z na dorocznym 
zebraniu członków w 2021 r. Jeden z nich, Marcin Waw-
rzyńczak, podjął kolejną inicjatywę doprowadzając do 
wzniesienia pomnika, z dwujęzyczną tablicą, ku pamięci 
Adolpha Traugotta von Gersdorfa w Pobiednie/Mef-
fersdorf, gdzie kiedyś mieszkał. Gersdorf był m.in. współ-
założycielem Górnołużyckiego Towarzystwa Naukowego. 
Ponadto właśnie ukazał się 2. tom pt. „Podróżnicy w Gó-
rach Olbrzymich” („Wanderer im Riesengebirge”) – histo-
ryczne relacje podróżnicze, wybrane przez Marcina Waw-
rzyńczaka i Agnieszkę Bormann.

Robert Kotecki, urodzony w Szklarskiej Porębie/
Schreiberhau, od młodości zajmuje się poznawaniem jej 
okolic. Przedstawiamy jeden z jego projektów – tablicę in-
formacyjną przy dawnym pomniku Moltkego.

Arndt Bretschneider przekazuje informacje 
o Domu Tetzela w Giebułtowie/Gebhardsdorf, który 
dzięki zaangażowaniu małżeństwa Alchimowiczów ma 
stać się miejscem spotkań. Dom jest również przykładem 
renowacji domu przysłupowego.

Ciekawi nas również, które „wskrzeszone” domy, 
dzięki naszemu tegorocznemu Konkursowi Ochrony Za-
bytków, wydobyte zostaną jesienią na światło dzienne.

We Wrocławiu/Breslau wiosną ukończono re-
konstrukcję organów Englera w kościele pw. św. Elżbiety 
oraz renowację Auli Leopoldina.
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Nicht nur der VSK hat im Hirschberger Tal Hil-
fe für ukrainische Flüchtlinge geleistet. Im Rahmen der 
Partnerschaft des Freundeskreises Erftstadt mit Hirsch-
berg wurden von Erftstadt aus mehrere LKW-Ladungen 
mit Hilfsgütern im Wert von weit über 100 000 Euro nach 
Hirschberg gebracht, um die Stadt bei der Bewältigung 
der Aufnahme und Betreuung der ca. 2000 ukrainischen 
Flüchtlinge zu unterstützen. 

In Zeiten des Angriffskrieges gegen die Ukrai-
ne über Bauten und Gedenktafeln zu berichten, fühlt sich 
eigentlich nicht angemessen an. Doch die Initiative von 
Pfarrer Erich Busse aus Dresden für eine Gedenktafel am 
Geburtshaus von Jochen Klepper im niederschlesischen 
Beuthen a. d. Oder/Bytom Odrzański zeigt, wie aktuell 
und fruchtbar die Auseinandersetzung über die gemeinsa-
me Geschichte von Deutschen und Polen sein kann. Auch 
deshalb drucken wir die bemerkenswerte Predigt, die Pfar-
rer Busse auf Polnisch gehalten hat, hier ab.

Wir alle wünschen uns zutiefst, dass bald wieder 
Frieden in Europa einkehrt. 

Ein besonders prächtiges Zeugnis eines Friedens-
schlusses ist das Tuch zum Hubertusburger Frieden, das im 
Beitrag von Ullrich Junker über die schlesische Damast-
weberei zu bestaunen ist. 

Nie tylko stowarzyszenie VSK udzieliło pomo-
cy ukraińskim uchodźcom w Kotlinie Jeleniogórskiej. 
W ramach partnerstwa Koła Przyjaźni Jeleniej Góry 
w Erftstadt przywieziono z Erftstadt do Jeleniej Góry 
kilkanaście ciężarówek z pomocą materialną o wartości 
ponad 100 tys. euro, aby pomóc miastu w przyjęciu około 
2 tys. ukraińskich uchodźców i opiece nad nimi.

Relacje o budynkach i tablicach pamiątkowych 
w czasach agresji na Ukrainę wydają się być raczej nie-
stosowne. Jednak inicjatywa pastora Ericha Bussego 
z Drezna dotycząca umieszczenia tablicy pamiątkowej 
na domu urodzenia Jochena Kleppera, w dolnośląskim 
Bytomiu Odrzańskim/Beuthen, pokazuje, jak aktualna 
i owocna może być dyskusja o wspólnej historii Niemców 
i Polaków. Dlatego też drukujemy tutaj niezwykłą homi-
lię, jaką w języku polskim wygłosił pastor Busse.

My wszyscy głęboko pragniemy, aby pokój po-
nownie powrócił do Europy.

Szczególnie wspaniałym świadectwem zawar-
cia pokoju jest serweta wykonana z okazji pokoju w Hu-
bertusburgu, którą można podziwiać w artykule Ullricha 
Junkera na temat śląskiego tkactwa adamaszku.

Meffersdorf Gedenkstein 
für Adolf Traugott von Gersdorf. Foto: Wawrzyńczak 

Pobiedna, kamień pamiątkowy ku czci 
Adolfa Traugotta von Gersdorfa. Zdjęcie: Wawrzyńczak

Wiedererrichtete Engler-Orgel in St. Elisabeth, Breslau. 
Foto: Thomas-Martin

Odbudowane organy Englera w kościele św. Elżbiety 
we Wrocławiu. Zdjęcie: Thomas-Martin
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Jeszcze dwa uzupełnienia do numeru 67:
Artykuł o Wilhelmie Bölschem, autorstwa Gra-

żyny Prawdy, (str. 37) mogliśmy wydrukować za uprzejmą 
zgodą kwartalnika „Karkonosze. Czasopismo Sudetów Za-
chodnich”, ukazał się on tam w numerze 2/2021.

Nasze podziękowania kierujemy do Dyrekcji 
Karkonoskiego Parku Narodowego, która zapewniła trans-
port dla uczestników uroczystości przy pomniku ku czci 
leśnika Freya w październiku 2021 r.

Oto moja osobista propozycja kulturalna, na wy-
padek gdybyście Państwo tego lata nie byli na Śląsku, ale 
w Monachium:

W Kunsthalle w Monachium możecie Państwo 
obejrzeć wspaniałą wystawę „Cisi buntownicy. Polski 
symbolizm ok. 1900 roku”. Znajduje się tu między inny-
mi obraz Wlastimila Hofmanna (1881–1970). Po II wojnie 
światowej Hofmann mieszkał w Szklarskiej Porębie, obec-
nie w tamtejszym Muzeum Hauptmannów można obejrzeć 
poświęconą mu wystawę.

Życzę Państwu dużo radości
podczas czytania tego numeru.
Wasza Karin Thomas-Martin

Noch zwei Nachträge zu Heft 67:
Den Artikel über Wilhelm Bölsche von Grażyna 

Prawda (Seite 37) durften wir mit freundlicher Genehmi-
gung der Vierteljahresschrift „Karkonosze Czasopismo Su-
detów Zachodnich” abdrucken, er ist dort in der Nr. 2/2021 
erschienen.

Unser Dank gilt der Nationalparkverwaltung des 
„Karkonoski Park Narodowy”, die bei der Einweihung des 
Förster-Frey-Denkmals im Oktober 2021 für den Transport 
der Teilnehmer gesorgt hat.

Und ein persönlicher Kulturtipp von mir, falls 
Sie im Sommer nicht in Schlesien, sondern in München sein 
sollten:

In der Kunsthalle München können Sie bis 7. Au-
gust die großartige Ausstellung „Stille Rebellen. Polni-
scher Symbolismus um 1900” sehen. Unter anderem ist 
auch ein Bild von Wlastimil Hofmann (1881–1970) dabei. 
Hofmann lebte nach dem 2. Weltkrieg in Schreiberhau, im 
dortigen Hauptmann-Museum können Sie derzeit eine Aus-
stellung über ihn besuchen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen
Ihre Karin Thomas-Martin
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Vorläufiges Programm der Jahrestagung 
des VSK 2022 

Freitag, 30.09.2022: Anreise 
18.00 Uhr Begrüßung und Abendessen 
im Alten Stall im Gutshof Lomnitz
Abendveranstaltung

Samstag, 1.10.2022: 
11.00 Uhr Mitgliederversammlung mit Neuwahl
14.00 Uhr Einweihung der Persiusbank 
Abendessen in Buchwald

Sonntag, 2.10.2022: 
10.00 Uhr Abfahrt Lomnitz 
Exkursion: Auf den Spuren der Familie Hochberg 
in Niederschlesien 
(Rohnstock/Roztoka, Waldenburg/Wałbrzych, 
Fürstenstein/Książ u.a.)

Änderungen vorbehalten!

Wstępny program dorocznego zebrania
stowarzyszenia VSK w roku 2022

Piątek, 30.09.2022 r.: przyjazd
18.00 Powitanie i kolacja w Starej Stajni 
w folwarku w Łomnicy 
Spotkanie wieczorne

Sobota, 1.10.2022 r: 
11.00 Walne zebranie członków oraz nowe wybory
14.00 Uroczyste odsłonięcie ławki Persiusa
Kolacja w Bukowcu

Niedziela, 2.10.2022 r.: 
10.00 Wyjazd z Łomnicy 
Wycieczka: 
Śladami rodu Hochbergów na Dolnym Śląsku 
(Roztoka/Rohnstock, Wałbrzych/Waldenburg, 
Książ/Fürstenstein i inne)

Zastrzega się możliwość zmian!
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Neues vom Moltke-Felsen  
und dem Moltke-Denkmal  
bei Schreiberhau
Wolfgang Schubert, 82, Mitglied des VSK und des Riesenge-
birgsvereins hat Anfang Oktober 2021 den Moltke-Felsen 
(686 m) und die Reste des ehemaligen Denkmals von 1896 
für Generalfeldmarschall Helmuth von Moltke besichtigt:

Ich war noch nie auf dem Moltke-Felsen – meine wahr-
scheinlich letzte Wanderung im Riesengebirge

Wolfgang Schubert

Trotz meiner unzähligen Aufenthalte im Riesen-
gebirge hatte ich noch nie den Moltke-Felsen in Nieder-
Schreiberhau/Szklarska Poręba Dolna zu sehen bekom-
men, der in allen deutschen Reiseführern beschrieben 
wird. Auf polnischen Kartenwerken wird er als Zbójeckie 
Skały (Räuberfelsen) bezeichnet.

Während der Jahrestagung 2021 fand ich Zeit, 
dorthin zu fahren. Am Bahnübergang Nieder-Schreiber-
hau stellte ich mein Auto ab. 

Der Weg zum Moltke-Felsen ging heftig berg-
auf. Das Laufen fiel mir ziemlich schwer, vor allem, als ich 
daran dachte, diesen 1,5 km langen und steilen Weg auch 
wieder zurück zu müssen.

Mich überholte eine junge polnische Familie mit 
zwei Kindern. Ich sprach sie an, ob ich auf dem richtigen 
Weg sei. In gutem Deutsch antwortete der junge Mann und 
ich erfuhr von ihm, dass oben eine neue Aussichtsplatt-
form sei, wie sie heute an verschiedenen Stellen aus Stahl 
und Holz errichtet werden. Das trieb mich an, diesen Fern-
blick auch sehen zu wollen.

Die Familie lief schnell voran und ich folgte 
langsam mit Ruhepausen.

Am Weg stand das monumentale – leider etwas 
ruinierte – Denkmal von 1896 neben der Stelle, wo früher 
auch die Moltkebaude gestanden hatte. In der Mitte ein 
großes Loch, in dem sich früher im Zentrum eines Reichs-
adlers der metallene Kopf von Moltke befunden hatte.

Endlich erreichte ich die neue Aussichtsplatt-
form und traf wieder auf die polnische Familie, mit der ich 
die sehr gute Aussicht genoss. Der Abstieg bis zu meinem 
Auto fiel mir sehr schwer, so dass ich einen Stock zurecht 
machte, mit dem ich mich stützen konnte.

Einweihung der Informationstafel
am Moltke-Denkmal am 19.11.2022

Kurz nach dem Besuch von Wolfgang Schubert wurde die 
Denkmalruine dank einer Initiative von Robert Kotecki auf-
gewertet. Dieser leidenschaftliche Entdecker der deutsch-
polnischen Historie rund um seine Heimatstadt lebt seit 

Nowinki dotyczące Skały 
Moltkego i pomnika Moltkego 
koło Szklarskiej Poręby
Wolfgang Schubert, lat 82, członek stowarzyszenia VSK i To-
warzystwa Karkonoskiego (Riesengebirgsverein), na począt-
ku października 2021 r. odwiedził Skałę Moltkego (686 m) 
i pozostałości dawnego pomnika feldmarszałka Helmutha 
von Moltke z 1896 r.

Nigdy nie byłem na Skale Moltkego – to zapewne moja 
ostatnia wędrówka po Karkonoszach

Wolfgang Schubert

Mimo moich licznych pobytów w Karkonoszach 
nigdy nie zobaczyłem Skały Moltkego w Szklarskiej Porębie 
Dolnej/Nieder-Schreiberhau, opisywanej we wszystkich 
niemieckich przewodnikach. Na polskich mapach nosi na-
zwę Zbójeckie Skały (Räuberfelsen).

W roku 2021, podczas odbywającego się co roku 
zebrania członków stowarzyszenia, znalazłem czas, aby 
tam pojechać. 

Zaparkowałem samochód przy przejeździe kole-
jowym w Szklarskiej Porębie Dolnej. Droga do Skały Molt-
kego prowadziła ostro pod górę. Wchodzenie sprawiało mi 
sporo trudności, myślałem już o tym, że tę 1,5-kilometrową 
stromą drogę będę musiał znów pokonać przy schodzeniu. 
Wyprzedziła mnie młoda polska rodzina z dwójką dzieci. 
Zapytałem ich, czy jestem na właściwej drodze. Młody czło-
wiek udzielił mi odpowiedzi, posługując się dobrym nie-
mieckim. Dowiedziałem się wówczas od niego, że na górze 
jest nowa platforma widokowa, jakie dziś buduje się ze stali 
i drewna w różnych miejscach. To zachęciło mnie do obej-
rzenia również tej rozległej panoramy. Rodzina szła szybko 
przodem, a ja powoli, robiąc przerwy na odpoczynek.

Przy drodze stał okazały – niestety nieco znisz-
czony – pomnik z roku 1899, obok miejsca, gdzie dawniej 
stało też schronisko Moltkebaude. W środku widniał duży 
otwór, w którym kiedyś znajdował się orzeł Cesarstwa Nie-
mieckiego, w jego centralnej części umieszczono metalową 
głowę Moltkego. 

W końcu dotarłem do nowej platformy widoko-
wej i ponownie spotkałem polską rodzinę, z którą podzi-
wiałem piękny widok. Schodzenie do samochodu sprawiało 
mi dużą trudność, więc zrobiłem sobie kij, którym mogłem 
się podpierać.

Odsłonięcie tablicy informacyjnej 
przy pomniku Moltkego 19.11.2022 r.

Niebawem po wizycie Wolfganga Schuberta, dzięki inicjaty-
wie Roberta Koteckiego, ruiny pomnika zyskały na znaczeniu. 
Ten zamiłowany odkrywca polsko-niemieckiej historii wokół 
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seiner Geburt in Schreiberhau, ist Stadtrat und Vorsitzender 
der Freunde Schreiberhaus.

Bereits 2010 regte Kotecki an, mit einer Infor-
mationstafel über die Geschichte des Ortes zu informie-
ren. Doch erst nachdem die neue Aussichtsterrasse am 
„Räuberfelsen” (früher auch Moltke-Felsen oder „Flei-
scherfelsen” genannt) gebaut war, erreichte er mit seinen 
Mitstreitern vom Verein der Freunde Schreiberhaus, dass 
eine Tafel mit ausführlichen Informationen zur Geschichte 
des Ortes am ehemaligen Denkmal angebracht wurde. Die 
Kosten für die Tafel spendete Kotecki, die Montage über-
nahm die örtliche Forstverwaltung.

Aus seiner Rede zur Einweihung:

Die Idee, die Tafel anzubringen, wurde bereits bei 
der Einrichtung des wallonischen Wanderwegs im Jahr 2010 
vorgeschlagen, aber der Vorschlag blieb unbeantwortet. Die 
Stadtverwaltung betrachtete uns damals eher als Konkur-
renz denn als potenziellen Partner, so dass nichts daraus 
wurde. (…) Ich bin froh, dass es uns nun dank der Unterstüt-
zung des Bürgermeisters von Schreiberhau Mirosław Graf 
gelungen ist, alle erforderlichen Genehmigungen zu erhal-
ten, und die Gedenktafel bereits angebracht ist. (…)

Seit einiger Zeit beobachten wir einen positiven 
Trend. Immer mehr Menschen, die zu uns in den Urlaub kom-
men, sind wissbegierige Touristen, die bereit sind, sich vor 
Ort und nicht nur im Internet zu informieren. Gerade solche 
Punkte wie der, den wir hier gerade geschaffen haben, pas-
sen gut zu den Erwartungen der Touristen.

Szklarskiej Poręby mieszka od urodzenia w Szklarskiej Porę-
bie, jest radnym miejskim i prezesem Towarzystwa Przyjaciół 
Szklarskiej Poręby. 

Już w 2010 r. Kotecki zainicjował pomysł rozpro-
pagowania historii tego miejsca przez umieszczenie tabli-
cy informacyjnej. Jednak dopiero po wybudowaniu nowego 
tarasu widokowego przy Zbójeckich Skałach (dawniej zwa-
nych też Skałą Moltgego/Moltke-Felsen lub Fleischerfelsen) 
udało mu się wraz ze sprzymierzeńcami z Towarzystwa 
Przyjaciół Szklarskiej Poręby doprowadzić do umieszcze-
nia na dawnym pomniku tablicy ze szczegółowymi infor-
macjami o historii tego miejsca. Kotecki pokrył koszty 
wykonania tablicy, a za jej montaż odpowiedzialne było 
nadleśnictwo Szklarskiej Poręby. 

Z przemówienia wygłoszonego 
podczas odsłonięcia tablicy:

Z pomysłem na montaż tablicy występowałem już 
przy okazji wytyczania Szlaku Walońskiego w 2010 roku ale 
propozycja pozostała bez odzewu. Ówczesne władze miasta 
traktowały nas jednak bardziej jako konkurencję a nie poten-
cjalnych partnerów, więc nic z tego nie wyszło. No nic było, mi-
nęło. Cieszę się, że teraz, dzięki wsparciu burmistrza Szklar-
skiej Poręby, Pana Mirosława Grafa, udało uzyskać wszystkie 
niezbędne zgody i tablica jest już na miejscu. Dziękuję przy 
tej okazji przedstawicielom Nadleśnictwa Szklarska Poręba 
za okazaną pomoc i życzliwość, kierownikowi i pracownikom 
MZGK za fachowy montaż oraz Referatowi Promocji za po-
moc w sprawach proceduralnych. (…)

Od dłuższego czasu obserwujemy pewien pozytyw-
ny trend. Coraz więcej bowiem osób przyjeżdżających do nas 
na wypoczynek, to turyści dociekliwi, chętni na poszukiwanie 
informacji właśnie w terenie a nie tylko w internecie. Więc 
myślę, że akurat tu się takie punkty jak ten, który właśnie 
stworzyliśmy, dobrze wpisują się w oczekiwania turystów.

Aussichtsplattform Räuberfelsen; Foto: Schubert 
Platforma widokowa Zbójeckie Skały; Zdjęcie: Schubert 

Denkmal mit Infotafel. Links im Hintergrund 
die Aussichtsplattform; Foto: Kotecki

Pomnik z tablicą informacyjną. Po lewej stronie w tle 
platforma widokowa; zdjęcie: Kotecki
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Der Text der Informationstafel am Moltke-Denkmal

Robert Kotecki 

Zbójeckie Skały/Räuberfelsen (früher Fleischer-
steine) ist eine große, etwa 100 Meter lange Felsgruppe. 
Sie liegt auf der Höhe von 660–686 m ü. NN. über dem so 
genannten Mönchhain/Mniszy Las in Nieder-Schreiberhau 
oberhalb der Eisenbahnlinie Petersdorf–Schreiberhau/
Piechowice–Szklarska Poręba. Dies ist die letzte höchste 
Erhebung des östlichen Hohen Iserkamms. Über die Jahre 
hinweg wurde diese Stelle mehrmals umbenannt. Sie hieß 
früher u.a. Moltke-Ecke und Grunwald.

Zunächst war es hauptsächlich eine Bergbaure-
gion. Vom Ende des 18. bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts wurde hier zur Herstellung von Schwefelsäure 
Pyrit abgebaut. Man suchte auch nach Magnetit-Erz und 
schließlich nach Uran. Am 1. Mai 1868 wurde für den Ab-
bau von Pyrit und Magnetit das Grubenfeld „Am Schwar-
zenberg Nr. IV” abgesteckt und bewilligt. Die Einrichtung 
des Grubenfeldes war berechtigt, denn bedeutende Ab-
weichungen der Magnetnadel bei Begehung des Terrains 
deuteten auf das Vorhandensein von Magneteisenstein im 
Boden hin. Die Spuren zahlreicher Stollen sind hier noch 
heute erhalten. Die meisten Stollen sind jedoch eingestürzt 
und deswegen schwer zugänglich. Eine Erkundung ist sehr 
gefährlich. Der am besten erhaltene und am leichtesten zu-
gängliche Stollen befindet sich auf der Höhe der Überreste 
des Denkmals für Generalfeldmarschall von Moltke. Des-
sen ursprünglicher Eingang ist ebenfalls erhalten geblie-
ben, da er nicht gesprengt wurde, wie es nach Einstellung 
des Abbaus üblich war. 

Auf den Bergbaukarten wurde der Stollen mar-
kiert, aber mit keinem Namen versehen. Er liegt etwa 
651 m ü. NN und verläuft an einer tektonischen Spalte ent-
lang, welche die Kontaktzone von Hornfelsen und dahin-
ter liegenden Graniten durchschneidet. Die Nachbarschaft 
dieser Felsen ist an Stollenstößen gut zu sehen. Es handelt 
sich wahrscheinlich um die älteste Bergbauanlage in der 
Region der Räuberfelsen. 

Der Abbau von Magnetit (dem reichsten Ei-
senerz) wurde hier bis etwa 1880 betrieben. Wegen der 
schlechten Qualität des Erzes hat man die Förderung 
schließlich eingestellt.

Danach entwickelte sich das Gebiet zu einem 
beliebten Ausflugsziel, es galt insbesondere als Aussichts-
punkt. Von den Felsen oberhalb der Bergbaufolgeland-
schaft, in der die meisten Bäume während der Förderar-
beiten entfernt worden waren, bot sich ein herrlicher Blick 
auf das Riesengebirge, die Burg Kynast, Kiesewald und das 
Hirschberger Tal.

Aufgrund der wachsenden Beliebtheit dieses 
Ortes bei Bergwanderern wurde das Gebiet der Fleischer-
steine, wie sie damals genannt wurden, als Naturdenkmal 
ausgewiesen.

Nach dem Deutsch-Französischen Krieg (1870–
71) wurde Generalfeldmarschall Helmuth von Moltke, Chef 

Tablica informacyjna przy pomniku Moltkego 
    

Robert Kotecki

Zbójeckie Skały (dawniej Fleischersteine – Rzeź-
nickie Kamienie) to rozległa grupa skalna o długości około 
100 metrów. Wznoszą się na wysokości 660–686 m n.p.m. 
nad tzw. Mniszym Lasem w Szklarskiej Porębie Dolnej, nad 
linią kolejową Piechowice – Szklarska Poręba. To ostatnia 
kulminacja wschodniego Grzbietu Izerskiego. Miejsce to na 
przestrzeni lat wielokrotnie zmieniało nazwę. Były jeszcze 
m.in. Zakątkiem Moltkego i Grunwaldem.

Początkowo był to rejon przede wszystkim gór-
niczy. Od końca XVIII wieku do II-ej połowy XIX wieku wy-
dobywano tu piryt na potrzeby produkcji kwasu siarkowe-
go. Poszukiwano tutaj również rudy magnetytu i wreszcie 
uranu. Dnia 1.05.1868 r. wytyczono i wyznaczono tutaj 
pole górnicze „Am Schwarzenberg Nr IV”, dla kopalni piry-
tu i magnetytu. Uzasadnieniem dla wytyczenia pola górni-
czego były znaczne odchylenia igły magnetycznej podczas 
penetracji w terenie, wskazujące na obecność magne-
tycznego kamienia. Ślady licznych sztolni zachowały się 
tu do dziś. Większość jednak w związku z zawałami jest 
trudno dostępna a ich ewentualna eksploracja jest bardzo 
niebezpieczna. Najlepiej zachowana i najłatwiej dostępna 
jest sztolnia znajdująca się na wysokości resztek pomni-
ka feldmarszałka Moltkego. Zachował się też oryginalny 
wlot, nie został bowiem odstrzelony jak to zwykle bywało 
po zakończeniu eksploatacji. Na planach górniczych ozna-
czono ją jako bezimienną sztolnię. Jest zlokalizowana na 
wysokości około 651 m n.p.m. Ma długość około 38 m i bie-
gnie wzdłuż szczeliny tektonicznej, przecinającej strefę 
kontaktu hornfelsów i leżących za nimi granitów. Sąsiedz-
two tych skał jest dobrze widoczne na ociosach sztolni. To 
prawdopodobnie najstarszy obiekt górniczy rejonu Zbójec-
kich Skał.

Eksploatacja magnetytu (najbogatszej rudy 
żelaza) prowadzona była w opisywanej sztolni do około 
1880 roku. Wydobycia ostatecznie zaniechano ze względu 
na niską jakość rudy.

Kiedy zaprzestano górniczego wydobycia, te-
ren bardzo zyskał na turystycznej popularności, przede 
wszystkim jako punkt widokowy. Ze skał wznoszących 
się nad pogórniczym terenem z którego usunięto podczas 
prac wydobywczych większość drzew, roztaczał się wspa-
niały widok na Karkonosze, Zamek Chojnik, Michałowice 
i Kotlinę Jeleniogórską.

W związku z rosnącą popularnością tego miejsca 
wśród górskich wędrowców rejon Rzeźnickich Skał, jak je 
wówczas nazywano, ustanowiono pomnikiem przyrody.

Po wojnie prusko-francuskiej (1870–71) bohate-
rem narodowym Niemiec stał się szef sztabu generalnego 
pruskiej armii, feldmarszałek Helmut von Moltke. Ponad 
50 jego pomników powstało w Niemczech w XIX i na po-
czątku XX wieku; niektóre zostały zniszczone podczas 
II wojny światowej i później, wiele pozostało do dziś. Je-
den z takich obelisków stanął właśnie u stóp zbójeckich 
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des Generalstabs der preußischen Armee, zum deutschen 
Nationalhelden. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert ent-
standen in Deutschland mehr als 50 Denkmäler für ihn; 
einige wurden während des Zweiten Weltkriegs und da-
nach zerstört, viele sind heute noch erhalten geblieben. 
Einer dieser Obelisken wurde am Fuße des Räuberfelsens 
errichtet, der seitdem „Moltkefels” genannt wurde. Das 
Denkmal wurde 1896 auf einer Höhe von 685 m ü. NN er-
richtet. Seine wichtigsten Elemente, abgesehen von dem 
steinernen Rahmen, sind nicht erhalten geblieben.

Gleich daneben befand sich die „Moltkefels-
Baude”. Sie entstand durch die Umwandlung des Gasthau-
ses, welches das Ausschankrecht besaß. Die Baude hatte 
12 Unterkunftsplätze.

Oberhalb wurde ein Aussichtsturm und ein 
zweites größeres Baudengebäude errichtet. Beide Gebäu-
de wurden als eine Einheit betrieben. Im unteren Haus 
wurden die Unterkünfte aufgelöst. Im oberen gab es keine 
Gaststätte, sondern nur Übernachtungsplätze, deren Zahl 
sich in der Blütezeit auf etwa 50 Betten belief. Die Baude 
wurde bis 1945 betrieben.

Ende der 1940er Jahre wurde in dem Gebäude 

skał, które od tego czasu nosiły nazwę: Moltkefels, czyli 
dosłownie „Kamień Moltkego”. Pomnik wzniesiono na wy-
sokości 685 m.n.p.m. w 1896 roku. Do dnia dzisiejszego nie 
zachowały się już jego najważniejsze elementy, poza ka-
miennym obramowaniem.

Tuż obok znajdowało się schronisko „Moltkefels-
baude” – powstałe z przekształcenia gospody z prawem 
wyszynku. Miało 12 miejsc noclegowych. Wyżej postawiono 
wieżę widokową i drugi większy budynek schroniska. Oba 
budynki działały jako jedna całość. W dolnym budynku zli-
kwidowano noclegi, a w górnym nie było bufetu tylko miej-
sca noclegowe, których w szczytowym okresie było około 
50. Schronisko działało do 1945 roku.

Z końcem lat czterdziestych w budynku otwarto 
Dom Kolonijny „Grunwald”, który funkcjonował do połowy 
lat 60 ubiegłego wieku. Obsuwanie się ściany zewnętrznej 
budynku sprawiło, że został on zamknięty i wyłączony 
z użytkowania. Prawdopodobnie miało to związek z powa-
dzonymi tu wówczas ponownie pracami górniczymi.

Występujące tu anomalia sprawiły, że po II woj-
nie światowej teren ponownie znalazł się w kręgu górni-
czych zainteresowań. W 1950 roku Zakłady Przemysłowe 

Moltkedenkmal 1910; Abbildung Sammlung Robert Kotecki 
Pomnik Moltkego 1910; ilustracja, kolekcja Robert Kotecki 
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das Kinderferienheim „Grunwald” eröffnet. Da die Außen-
wand des Gebäudes wahrscheinlich wegen Wiederaufnah-
me der Bergbauarbeiten einstürzte, wurde es Mitte der 
1960er Jahre geschlossen und nicht mehr genutzt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg weckte das Gebiet 
wegen der Anomalien, die hier auftraten, bei Bergleuten 
wieder das Interesse. Bei der Suche nach Uranerzen im 
Jahre 1950 machten die Industriebetriebe R-1 aus Schmie-
deberg/Kowary Strahlungsaufnahmen in der Region. 

Auf den festgestellten Anomalien wurden 22 de-
taillierte Segmente gebildet, die eine Uranmineralisierung 
aufwiesen. Im folgenden Jahr legte man zwei Erkundungs-
stollen mit kurzen, insgesamt 571 Meter langen Querstra-
ßen an. Untersuchungen hatten ergeben, dass die erhöhte 
Radioaktivität auf Felsen zurückzuführen ist, die einen 
hohen Biotitgehalt (Gneise und Biotitschiefer) aufweisen, 
sowie auf Granite, die mit diesem Mineral angereichert 
sind. Die Arbeiten wurden unter strenger sowjetischer 
Aufsicht durchgeführt, doch der polnischen Seite wurden 
keine ausführlichen Protokolle über diese Erhebungen zur 
Verfügung gestellt.

Im Jahr 1969 wurde das obere, unbeaufsichtigt 
gelassene Gebäude in Brand gesetzt und danach vollstän-
dig abgerissen. Ein Jahr später wurde auch das kleinere, 
unten stehende Gebäude abgerissen.

Im Jahr 2021 entstand eine neue Aussichtsplatt-
form. Diese Investition wurde von der Europäischen Uni-
on im Rahmen des Programms INTERREG V-A Tschechi-
sche Republik-Polen gefördert. Das Hauptziel des Projekts 
besteht darin, den Fremdenverkehr im tschechisch-pol-
nischen Grenzgebiet in der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa 
steigern und das Potenzial des Isergebirges und des west-
lichen Teils des Riesengebirges zu nutzen. 

R-1 z Kowar poszukując rud uranu wykonały zdjęcia ema-
nacyjne w tym rejonie. Na wykrytych anomaliach utwo-
rzono 22 odcinki detalizacyjne, gdzie stwierdzono mine-
ralizację uranową. W następnym roku wykopano dwie 
sztolnie poszukiwawcze z krótkimi przecznicami o łącznej 
długości 571 m. Badania wykazały, że podwyższona radio-
aktywność związana jest ze skałami charakteryzującymi 
się dużą zawartością biotytu (gnejsami i łupkami biotyto-
wymi) oraz granitami wzbogaconymi o ten minerał. Prace 
były prowadzone pod ścisłym nadzorem Rosjan a stronie 
polskiej nie udostępniono żadnych bardziej szczegółowych 
protokołów tych badań.

W 1969 roku, pozostawiony bez opieki górny 
obiekt został podpalony i po pożarze całkowicie rozebra-
ny. Rok później rozebrano także stojący niżej mniejszy bu-
dynek.

W roku 2021 oddano do użytku nowy taras wi-
dokowy. Inwestycja została współfinansowana ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG 
V-A Republika Czeska-Polska. Głównym celem projektu 
jest zwiększenie ruchu turystycznego na polsko-czeskim 
pograniczu w Euroregionie Nysa poprzez wykorzystanie 
potencjału Gór Izerskich i zachodniej części Karkonoszy.
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Wohnte Ablassprediger Tetzel 
in einem Umgebindehaus  
in Gebhardsdorf/Giebułtów?

Arndt Bretschneider

Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den 
Himmel springt! Das ist der sicher bekannte Ausspruch des 
Ablasspredigers Johann Tetzel. Geboren wahrscheinlich 
1465 in Pirna hielt dieser sich ab 1508 eine kurze Zeit in 
Gebhardsdorf auf und stiftete dort eine Kirche. 

Gebhardsdorf, im Vorland des Isergebirges gele-
gen, entwickelte sich von einer Bauernsiedlung im 14. Jahr-
hundert zu einem regen Industrie- und Handelsort, der 
nicht zu Unrecht „Klein Leipzig” genannt wurde. Mitten 
darin ein Umgebindehaus mit besonderer Historie – Tetzel 
soll dort gewohnt haben. 2018 entstand bei den Hausbesit-
zern Danuta und Antoni Alchimowicz der Wunsch, das Um-
gebindehaus stilgerecht zu sanieren und darin eine Begeg-
nungsstätte im Geiste der christlichen Lehre zu eröffnen. 

Um zu erkunden, ob aus der Tetzel-Zeit noch 
Spuren im Haus zu finden sind, gründete sich 2019 ein 
Verein. Das polnisch-deutsche Kollektiv forschte, durch 
den Kleinprojektfond Interreg Polska-Sachsen 2014–2022 
gefördert, zum Thema: „Das Tetzelhaus in Giebułtów – 
Aufbau einer deutsch-polnischen Begegnungsstätte 
in einem historischen Oberlausitzer Umgebindehaus”. 
Die dendrochronologischen Messungen ergaben leider eine 
jüngere Entstehungszeit. Weder an Balken noch in einem 
der Keller fanden sich Hinweise auf die Tetzel-Zeit.

Im Mai 2021 besuchten beim „Tag des offenen 
Umgebindehauses” das Tetzelhaus viele Interessierte. Das 
„Projekt Tetzelhaus” wird hoffentlich in andere Dörfer der 
Region ausstrahlen, denn noch sind dort viele Umgebinde-
häuser unter einer dicken Putzschicht verborgen.

Czy Tetzel, kaznodzieja 
handlujący odpustami, 
mieszkał w domu przysłupowym 
w Giebułtowie/Gebhardsdorf?

Arndt Bretschneider

Gdy tylko pieniądz zadźwięczy w szkatule, dusza 
uleci ku niebiosom! Jest to z pewnością znane powiedzenie 
kaznodziei Johanna Tetzela. Urodzony prawdopodobnie 
w 1465 r. w Pirnie, od 1508 r., przebywał przez krótki czas 
w Giebułtowie/Gebhardsdorf i ufundował tam kościół. 

Giebułtów, położony na Pogórzu Izerskim, z osa-
dy rolniczej przekształcił się w XIV wieku w tętniącą ży-
ciem miejscowość przemysłową i handlową, którą nie bez 
powodu nazywano „małym Lipskiem”. Pośrodku stoi dom 
przysłupowy o szczególnej historii – mieszkał w nim po-
noć Tetzel. W roku 2008 właściciele domu, Danuta i Anto-
ni Alchimowiczowie, zapragnęli dokonać renowacji owego 
domu przysłupowego z zachowaniem jego zabytkowego 
charakteru i otworzyć w nim miejsce spotkań w duchu na-
uki chrześcijańskiej. 

Dla ustalenia, czy w budynku znajdują się jesz-
cze ślady z okresu Tetzela, w roku 2019 ukonstytuowało 
się stowarzyszenie. Ten polsko-niemiecki zespół prowa-
dził badania związane z tematem: „Dom Tetzela w Gie-
bułtowie – utworzenie polsko-niemieckiego miejsca 
spotkań w historycznym domu przysłupowym”, finan-
sowane w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg 
Polska – Saksonia 2014–2022. Pomiary dendrochronolo-
giczne wykazały, niestety, młodszą datę powstania. Ani 
na belkach, ani w jednej z piwnic nie znaleziono żadnych 
śladów z okresu Tetzela.

W maju 2021 r. w ramach „Dnia Otwartych Do-
mów Przysłupowych” wiele zainteresowanych osób od-
wiedziło Dom Tetzela. Miejmy nadzieję, że projekt „Dom 
Tetzela” będzie oddziaływał na inne wsie w regionie, po-
nieważ nadal jest tam wiele domów przysłupowych ukry-
tych pod grubą warstwą tynku.

Tetzelhaus Gebhardsdorf; Zeichnung Horst Pinkau 
Dom Tetzela, Giebułtów; rysunek Horst Pinkau
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Ehrung für Jochen Klepper 
in Beuthen an der Oder/
Bytom Odrzański

Fast genau 80 Jahre ist es her, als im Dezember 
1942 der Dichter und Journalist Jochen Klepper mit seiner 
Familie den Freitod suchte, um einer Deportation ins KZ zu 
entgehen. Auf Anregung von Pfarrer Erich Busse, Dresden, 
wurde am 25.09.2021 am Geburtshaus von Jochen Klepper in 
Beuthen eine zweisprachige Gedenktafel enthüllt. Hier nun 
Auszüge aus seinem Bericht:

Erich Busse

Jochen Klepper wurde 1903 in Beuthen/Oder 
geboren. Sein Buch „Der Vater” über den „Soldatenkönig” 
machte ihn in Deutschland berühmt. Sein literarisches 
Schaffen betrachtete er als Gebet. Von seinen religiösen 
Gedichten finden wir heute viele als Lieder in den evan-
gelischen und katholischen Gesangbüchern wieder. Das 
bekannteste ist „Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist 
nicht mehr fern”.

Die evangelische Bethauskirche in Beuthen, in 
der Jochen Klepper durch seinen Vater getauft und konfir-
miert worden war, war nach dem 2. Weltkrieg dem Verfall 
preisgegeben.

Im Sommer 2019 entdeckte ich, dass die Kirche 
wiederhergestellt wurde.

Mein Vorschlag, aus der Wiedereinweihung des 
ehemaligen Kirchengebäudes am 25.09.2021 eine große 
polnisch-deutsche, katholisch-evangelische Ehrung für Jo-
chen Klepper zu machen, fiel bei der Stadt auf fruchtbaren 
Boden.

Die Feierlichkeiten wurden mit einem ökumeni-
schen Gottesdienst in der katholischen Hieronymus-Kirche 
eröffnet. Dabei waren Persönlichkeiten aus der evangeli-
schen Kirche Berlin-Brandenburg-Lausitz, der katholi-
schen Diözese Grünberg/Zielona Góra und der evangeli-
schen Diözese Breslau/Wrocław.

Die musikalische Gestaltung übernahm Kantor 
Johannes Leue mit dem Chor der Johanneskirchengemein-
de Hoyerswerda, natürlich mit Liedern von Jochen Klepper. 
Zum Abschluss wurde das Lied „Unfrieden herrscht auf der 
Erde/Ciągły niepokój na świecie” zweisprachig gesungen. 
Es ist das einzige religiöse Lied, das es aus Polen nach 
Deutschland geschafft hat. 

Nach dem Gottesdienst wurde am Geburtshaus 
von Jochen Klepper, genau zwischen Marktplatz und evan-
gelischer Kirche gelegen, in Gegenwart von Bürgermeister 
Jacek Sauter von Ryszard Szczygieł eine Gedenktafel ent-
hüllt. Szczygieł erforscht seit seiner Jugend alles, was mit 
der Geschichte Beuthens verbunden ist.

Bürgermeister Sauter zeigte den Gästen die 
evangelische Kirche, künftig das Soziokulturelle Zentrum 

Uczczenie Jochena Kleppera 
w Bytomiu Odrzańskim/Beuthen

Minęło niemal dokładnie 80 lat od chwili, gdy po-
eta i dziennikarz Jochen Klepper w grudniu 1942 r. wraz 
z rodziną popełnił samobójstwo, aby uniknąć wywiezienia do 
obozu koncentracyjnego. Z inicjatywy pastora Ericha Busse 
z Drezna, 25 września 2021 r. w miejscu urodzenia Jochena 
Kleppera w Bytomiu Odrzańskim odsłonięto dwujęzyczną 
tablicę pamiątkową. Poniżej zamieszczamy fragmenty jego 
przemowy.

Erich Busse

Jochen Klepper urodził się w 1903 r. w Beuthen 
nad Odrą. Sławę w Niemczech przyniosła mu książka „Der 
Vater” („Ojciec”) o „królu żołnierzy”. Swoją twórczość li-
teracką traktował jak modlitwę. Dziś wiele z jego wierszy 
religijnych możemy znaleźć wśród pieśni w śpiewnikach 
protestanckich i katolickich. Najbardziej znana jest pieśń 
„Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern”. 

Protestancki kościół modlitwy w Bytomiu, 
w którym Jochen Klepper został ochrzczony i konfirmo-
wany przez swojego ojca, po II wojnie światowej uległ 
zniszczeniu. 

Latem 2019 r. odkryłem, że kościół został od-
restaurowany.

Moja propozycja, aby podczas ponownego po-
święcenia budynku dawnego kościoła w dniu 25 wrze-
śnia 2021 r. złożyć wielki polsko-niemiecki, katolicko-
-protestancki hołd ku czci Jochena Kleppera, trafiła na 
podatny grunt w mieście. 

Uroczystości rozpoczęły się od nabożeństwa 
ekumenicznego w kościele katolickim pw. św. Hieronima. 
Obecne były osobistości Kościoła Ewangelickiego Berli-
na-Brandenburgii-Łużyc, diecezji katolickiej z Zielonej 
Góry/Grünberg oraz diecezji ewangelickiej we Wrocła-
wiu/Breslau.

Oprawę muzyczną zapewnił kantor Johannes 
Leue wraz z chórem z Hoyerswerdy, prezentując oczywi-
ście pieśni Jochena Kleppera. Na zakończenie zaśpiewa-
no w dwóch językach pieśń „Ciągły niepokój na świecie” 
(„Unfrieden herrscht auf der Erde”). Jest to jedyna pieśń 
religijna, która trafiła z Polski do Niemiec.

Po nabożeństwie, w obecności burmistrza Jacka 
Sautera, Ryszard Szczygieł odsłonił tablicę pamiątkową 
na domu, w którym urodził się Jochen Klepper, położo-
nym dokładnie między rynkiem a kościołem ewangelic-
kim. Od młodzieńczych lat Szczygieł bada wszystko, co 
wiąże się z historią Bytomia.

Burmistrz Sauter pokazał gościom kościół 
ewangelicki, a w przyszłości centrum społeczno-kultu-
ralne „Schönaichianum”, nazwane tak na cześć Georga 
Freiherra von Schönaicha, który w 1601 r. założył i sfi-
nansował w Bytomiu Odrzańskim uniwersytet, hołdujący 



18

„Schönaichianum”, benannt nach Georg Freiherr von Schö-
naich, der 1601 in Beuthen eine Universität gegründet und 
finanziert hat, die dem Gedanken der religiösen Toleranz 
verpflichtet war. 

Für die Sanierung der Kirche hat die Europäi-
sche Union Mittel zur Verfügung gestellt.

Jacek Sauter dankte an dieser Stelle allen, die 
dazu beigetragen haben, dass die Kirche „aus Ruinen wie-
derauferstanden” ist.

Der Bürgermeister sagte später in einem Inter-
view, dass die Predigt von Erich Busse eine der schönsten Re-
den eines Deutschen gewesen sei, die er je gehört habe. Des-
halb sei er sehr froh, dass dieser Gottesdienst stattgefunden 
habe:

Predigt von Pfarrer Erich Busse 
(Matthäus 10, 28) Und fürchtet euch nicht vor de-

nen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können.

Wir haben die Worte aus dem Matthäus-Evangeli-
um gehört. Es sind klare Worte. Es sind harte Worte.

Wir hängen doch alle am Leben, auch wenn es 
manchmal schwer, manchmal bitter ist.

Was fange ich mit diesen Worten an?
Ich stehe als Deutscher hier in Polen in einer sehr 

alten Kirche, weil wir an Jochen Klepper erinnern wollen, der 
in dieser Stadt geboren wurde.

idei tolerancji religijnej.
Na renowację kościoła zapewniono środki z Unii 

Europejskiej.
Jacek Sauter w tym miejscu podziękował wszyst-

kim, którzy przyczynili się do tego, że kościół „powstał 
z ruin”. 

Burmistrz powiedział później w wywiadzie, że 
homilia Ericha Bussego była jednym z najpiękniejszych wy-
stąpień przedstawiciela niemieckiego narodu, jakie słyszał. 
Dlatego tak cieszy się, że do tego nabożeństwa doszło.

Kazanie Ericha Bussego
28 Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz 

duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który dusze 
i ciało może zatracić w piekle.

Drodzy Siostry i bracia,
Słyszeliśmy słowa z ewangelii Mateusza. Te słowa 

są jasne. Lecz są to również twarde słowa.
Wszyscy jesteśmy przywiązani do życia, nawet je-

śli jest ono czasami trudne, a nawet gorzkie.
Jak ja mam je rozumieć?
Stoję przed wami jako Niemiec, tu w tym bardzo 

starym kościele, ponieważ chcemy sobie przypomnieć uro-
dzonego w tym mieście Jochena Kleppera.

Mam świadomość tego, że jestem członkiem nie-
mieckiego narodu, który przyniósł innym śmierć i zagładę. 

Ehemalige Evangelische Kirche Beuthen a.d.O. 2018; Foto: Małgorzata Borowiecka
Dawny kościół ewangelicki Bytom Odrzański 2018 r; Zdjęcie: Małgorzata Borowiecka
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W Polsce wiele miejsc pamięci przypomina o tym.
Ja, urodziłem się po wojnie, mógłbym powiedzieć 

to mnie nie dotyczy.
Ale znam słowa: „Nie bójcie się tych, którzy zabija-

ją ciało, lecz duszy zabić nie mogą…”
Próbuję pojąć, jak było to możliwe, że została po-

pełniona tak wielka zbrodnia?
Było wielu przekonanych zwolenników Hitlera. Ale 

większość narodu niemieckiego bała się o swoje życie. Milio-
ny żołnierzy, urzędników, policjantów bało się o własne życie, 
i tak oni stali się narzędziem wojny i mordercami.

Strach opanował też Kościoły wszystkich wyznań!
Jochen Klepper zapisał 20. kwietnia 1939 roku 

w swoim pamiętniku: „Kościół bardziej boi się państwa niż 
Boga…”.

Dodam tu, że patriotyzm, tak zwana miłość ojczy-
zny uczyniła Kościół ślepym. 

I dlatego posłuszeństwo najwyższym władzom 
i bezwarunkowe wypełnianie rozkazów zostały postawione 
ponad Jezusowe przykazania miłości bliźniego.

We wrześniu 1935 roku ogłoszone zostały przez 
reżim Hitlera ustawy Norymberskie. Zgodnie z tymi ustawa-
mi małżeństwo zawarte miedzy Niemcem lub Niemką, a Ży-
dem lub Żydówką było nieważne. 

Mogło ono zostać rozwiązane przez jedną ze stron.

Ich trage mit mir das Wissen, dass im Namen des 
deutschen Volkes Tod und Verderben in viele Länder getragen 
worden ist. Unzählige Stellen in Polen erinnern daran, wie 
sehr auch Polen unter deutschem Größenwahn gelitten hat.

Ich bin nach dem Krieg geboren, ich könnte sagen, 
mich geht das nichts an.

Aber da sind die Worte „Und fürchtet euch nicht 
vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten kön-
nen…”

Ich versuche zu verstehen, wie es sein konnte, dass 
ein so großes Verbrechen möglich wurde.

Es hat viele gegeben, die überzeugte Hitler-Anhän-
ger waren. Aber die meisten hatten Angst um ihr nacktes Le-
ben. Millionen Soldaten, Beamte und Polizisten hatten Angst 
um ihr nacktes Leben und sind so zum Werkzeug von Krieg 
und Völkermord geworden.

Diese Angst hat auch die Kirchen erfasst.
Jochen Klepper schrieb am 20. April 1939 in sein 

Tagebuch: Die Kirche hat mehr Angst vor dem Staat als vor 
Gott.

Ich füge hinzu, der Patriotismus, die sogenannte 
Vaterlandsliebe hat die Kirche blind gemacht. Deshalb haben 
sie Obrigkeitsgehorsam und die bedingungslose Befehlserfül-
lung über das Gebot Jesu zur Nächstenliebe gestellt.

Im September 1935 hat das Hitler-Regime die 
Nürnberger Gesetze verkündet. Nach diesen Gesetzen war 
die Ehe zwischen einem Deutschen und einem Juden ungül-
tig. Sie konnte einseitig aufgelöst werden. Ohne Standesamt, 
ohne Gerichtsurteil.

Den Kirchen war die Ehe heilig. Eine Scheidung 
war eine große, große Sünde.

Die Kirchen haben nicht protestiert. Sie haben ge-
schwiegen. Warum? Warum haben sie nicht laut gesagt: Für 
uns steht die Taufe über Blut und Rasse. Warum haben sie 
nicht gesagt: Vor Gott haben alle Menschen das gleiche Recht 
auf Leben und Würde.

Es hat viele Menschen gegeben, die sich dem Wahn-
sinn Hitlers in den Weg gestellt haben. Probst Lichtenberg 
hat zum Gebet für alle Verfolgten, auch für die Juden aufge-
rufen. Er starb auf dem Weg ins KZ. Dietrich Bonhoeffer hat 
sich dem Widerstand angeschlossen. Er wurde im April 1945 
hingerichtet. Hermann Stöhr hat konsequent den Waffen-
dienst in Hitlers Armee verweigert. Er wurde 1940 in Berlin 
hingerichtet.

Alle drei waren Deutsche. Alle drei wurden im heu-
tigen Polen geboren.

Insgesamt waren es Zigtausende, die ihr Leben 
in die Waagschale geworfen haben für Nächstenliebe und 
Wahrheit gegen die Todesangst. Aber es waren zu wenige. 
Viel zu wenige, um den Wahnsinn aufzuhalten.

So wurden das deutsche Volk und auch die Kirchen 
in Deutschland zum Werkzeug eines Verbrechens, das in sei-
ner Größenordnung und der deutschen Gründlichkeit, mit der 
es organisiert wurde, einmalig ist in der Weltgeschichte.

Das Schweigen der Kirchen in Deutschland hatte 
tödliche Konsequenzen für die Völker Europas, aber auch für 
die Familie von Jochen Klepper.

Bürgermeister Jacek Sauter, Erich Busse und Ryszard Szczygieł 
beim Enthüllen der Gedenktafel am Haus Kirchstr. 1/Kościelna 1, 

in dem Jochen Klepper fast 20 Jahre lang gelebt hat. 
Foto: Piotr Woźniak

Burmistrz Jacek Sauter, Erich Busse i Ryszard Szczygieł odsłaniają 
tablicę pamiątkową na domu przy Kirchstr. 1/ul. Kościelna 1, 

w którym Jochen Klepper mieszkał przez prawie 20 lat. 
Zdjęcie: Piotr Woźniak
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Bez Urzędu Stanu Cywilnego, czy wyroku sądu.
Małżeństwo było dla Kościołów sprawą świętą. 

Rozwód był wielkim, wielkim grzechem.
Lecz Kościoły nie protestowały. Milczały.
Dlaczego?
Dlaczego nie mówiły głośno: „Dla nas chrzest jest 

ważniejszy niż pochodzenie i rasa”.
Dlaczego nie powiedziały:
Przed Bogiem wszyscy ludzie mają takie samo 

prawo do życia i do godności.
Było wielu ludzi, którzy przeciwstawiali się obłę-

dowi Hitlera. 
Proboszcz katedry w Berlinie Lichtenberg nawo-

ływał do modlitwy za prześladowanych, również za Żydów. 
Umarł w drodze do obozu koncentracyjnego. Dietrich Bon-
hoeffer dołączył do ruchu oporu. Został stracony w kwietniu 
1945 roku. Hermann Stoehr konsekwentnie odmawiał wstą-
pienia do armii. Został stracony w 1940 roku w Berlinie. 

Wszyscy trzej byli Niemcami. Wszyscy trzej uro-
dzili się na terenie dzisiejszej Polski.

Łącznie było ich dziesiątki tysięcy, ludzi którzy 
położyli swoje życie na szali miłości bliźniego i prawdy prze-
ciwko śmierci. 

Ale było ich za mało, o wiele za mało aby po-
wstrzymać obłęd.

W ten sposób niemiecki naród, a także Kościoły 
w Niemczech stały się narzędziem zbrodni, która w swoim 
wymiarze organizowana z niemiecką dokładnością nie miała 
sobie równej w historii świata.

Milczenie Kościołów w Niemczech miało śmiertel-
ne konsekwencje dla narodów Europy, a także dla rodziny 
Jochena Kleppera.

J. Klepper poślubił we Wrocławiu w 1931 roku 
wdowę, Żydówkę, która miała dwie córki.

W 1942 r. jego żona i córka miały zostać skiero-
wany do obozu koncentracyjnego. Rodzina Klepperów wie-
działa, że obozy koncentracyjne są częścią hitlerowskiego 
przemysłu śmierci.

Klepper mógł unieważnić swoje małżeństwo. Mógł 
uratować własne życie. Ale on był głęboko wierzącym ewan-
gelicznym chrześcijaninem. Podczas swojego ślubu w koście-
le przysięgał: „…aż śmierć nas rozłączy…” Ta przysięga była 
dla niego święta…

Dlatego razem z żona i córką postanowił odebrać 
sobie życie.

I tak stał się świadkiem wiary i świadkiem miłości.
Dlatego jesteśmy dziś tu razem. Przypominamy so-

bie czas, kiedy śmierć w niemieckich uniformach szła przez 
Europę i zbierała bogate żniwo.

Ale myślimy też z wdzięcznością o ludziach, którzy 
wówczas ukrywali Żydów, uchylali się od wstąpienia do ar-
mii, i o tych którzy dobrze traktowali polskich robotnikach 
przymusowych i rosyjskich jeńców. Wszyscy oni winni być dla 
nas przykładem.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim ludziom, którzy 
działali na rzecz pojednania w Europie już po wojnie.

Z Polski wyszły też ważne impulsy. Mam na myśli 

Er hatte 1931 in Breslau eine jüdische Witwe mit 
zwei Töchtern geheiratet.

1942 sollten Frau und Tochter ins KZ. Die Familie 
Klepper wusste, dass die KZs Teil der Mordindustrie Hitlers 
waren.

Klepper hätte die Ehe auflösen können. Er hät-
te sein Leben retten können. Aber er war ein tiefgläubiger 
evangelischer Christ. Bei der kirchlichen Trauung hatte er 
versprochen: „…bis der Tod euch scheidet…” Dieses Verspre-
chen war ihm heilig…

Deshalb ist er gemeinsam mit Frau und Stieftoch-
ter in den Tod gegangen.

So wurde er zum Zeugen des Glaubens und zum 
Zeugen der Liebe.

Deshalb sind wir heute hier zusammen. Wir erin-
nern uns an eine Zeit, als der Tod in deutschen Uniformen 
durch Europa marschierte und reiche Ernte hielt.

Aber wir denken auch dankbar an die Menschen, 
die damals Juden versteckt, die den Waffendienst verweigert 
haben, die polnische Zwangsarbeiter und russische Kriegs-
gefangene behandelt haben wie Mitmenschen. Sie sollen uns 
heute Vorbild sein.

Und wir sind dankbar für alle Menschen, die nach 
dem Krieg dafür gewirkt haben, dass in Europa Versöhnung 

Renovierte Kirche Herbst 2021, jetzt „Schönaichianum”; 
Foto: Małgorzata Borowiecka

Wyremontowany kościół, jesień 2021, obecnie „Schönaichianum”; 
Zdjęcie: Małgorzata Borowiecka
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möglich wurde. Von Polen sind dafür wichtige Impulse ausge-
gangen. Ich denke an das Wort der polnischen Bischöfe von 
1965:

„Wir vergeben und wir bitten um Vergebung.”
Das sind Worte, die in ihrer Klarheit einzigartig 

sind in Jahrhunderten Kirchengeschichte.
Aber es gibt auch viele kleine Beispiele in Polen. 

In Seifershau/Kopaniec gibt es eine Schule, die nach Caspar 
David Friedrich benannt ist, der mit seinen Bildern die Men-
schen zur Achtsamkeit vor der Natur und zum Vertrauen zu 
Gottes Güte aufrief.

In Wollstein/Wolsztyn gibt es ein Denkmal für Ro-
bert Koch, den Nobelpreisträger, der Beuthen so geliebt hat, 
dass er die Hälfte der Baukosten für den Brunnen auf dem 
Markt übernahm.

Seit vielen Jahren gibt es den gemeinsamen 
deutsch-polnischen Pilgerweg von Magdeburg nach Gnesen/
Gniezno.

Es ist unmöglich, alle Brücken und Zeichen der 
Freundschaft und Versöhnung zwischen Polen und Deutsch-
land aufzuzählen. Sie finden leider sehr wenig Beachtung in 
den Medien. Aber es gibt sie und sie machen uns Mut.

Auch Klepper kannte die Angst. Die Angst war in 
der Nazizeit allgegenwärtig. Aber er hat gegen diese Angst 
jeden Tag das tiefe Vertrauen in Gottes Liebe gesetzt. So 
konnte er Gedichte schreiben, die heute als Kirchenlieder da-
von künden, dass Gott in den Schwachen stark werden will. 
So konnte er mit Frau und Tochter zusammen den schweren 
Weg in den Tod gehen.

Ich hatte das Glück, mehrmals dem späteren Papst 
Johannes Paul II. zu begegnen, als er noch Kardinal in Krakau 
war.

Er bat mich, weiter für die deutsch-polnische Ver-
söhnung zu arbeiten. Das habe ich ihm gern versprochen. 
Und er sagte, ohne Frieden und Vertrauen zwischen Deutsch-
land und Polen kann es keinen Frieden in Europa geben. Dazu 
brauchen wir die Vergebung und den Mut zur Wahrheit, auch 
zur dunklen, zur bitteren Wahrheit. Nur so kann die Seele von 
Menschen und Völkern gesund werden.

Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Amen.

słowa polskich biskupów z 1965 roku: 
„Przebaczamy i prosimy o przebaczenie.” 
To są słowa, które w swej wymowie są szczególny-

mi w kilkusetletniej historii Kościoła.
Ale jest wiele innych przykładów w Polsce. W Ko-

pańcu jest szkoła imieniem Caspara Davida Friedricha, tego 
który przez swoje obrazy nawoływał o respekt wobec natury 
i ufność w dobroć Boga. 

W Wolsztynie jest pomnik Roberta Kocha, noblisty, 
który tak kochał Bytom że pokrył z własnej kieszeni polowe 
kosztów studni miejskiej na rynku.

Od wielu lat odbywa się wspólna polsko-niemiecka 
pielgrzymka na trasie Magdeburg-Gniezno.

Jest sprawą nie możliwą, aby wymienić tu wszyst-
kie oznaki przyjaźni i pojednania między Niemcami i Pola-
kami. Szkoda, że nie znajdują one należytego uznania w me-
diach. Ale one mają miejsce i dodają nam odwagi.

Również Klepper bał się. Strach w czasach nazi-
zmu był wszechobecny. Ale on przeciwstawiał mu każdego 
dnia wiarę w głębokie zaufanie Bożej miłości. I tak mógł pi-
sać słowa, które głoszą nam, że Bóg chce przekazać ludziom 
słabym dużo siły. I mógł razem z żona i córką skazać się na 
śmierć.

Miałem szczęście, wielokroć spotykać się z później-
szym papieżem Janem Pawłem II, gdy był jeszcze kardynałem 
w Krakowie.

Oczywiście rozmawialiśmy o sprawach polsko-
-niemieckich. Prosił mnie, abym dalej pracował dla sprawy 
polsko-niemieckiego pojednania. I to mu chętnie obiecałem.
Powiedział mi, że w Europie pokój nie będzie możliwy bez 
pokoju i zaufania między Polakami i Niemcami. Do tego po-
trzebne jest nam przebaczenie i odwaga do wyrażania praw-
dy, nawet tej ciemnej i gorzkiej prawdy. Tylko w ten sposób, 
można uzdrowić dusze ludzi i narodów.

Tak sądzę i nie mam tu nic do dodania.
AMEN

Tłumaczenie:
Barbara Krzeszewska-Zmyślony
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Heimkehr ins Riesengebirge:
Parnassius Apollo 
— ein geflügelter Mythos

Grażyna Prawda

Der prächtige Schmetterling ist einer der größten 
und schönsten in Polen, mit einer Flügelspannweite von rund 
8 cm und weißer Färbung mit charakteristischen roten Fle-
cken in schwarzer Umrahmung. In den Sudeten wurde der 
Parnassius apollo zuletzt 1892 gesehen. Die Art ist weltweit 
streng geschützt. Nach der erfolgreichen Einbürgerung im 
Pieniny-Gebirge in den 1990er Jahren kommt er dort mit ei-
nigen hundert Exemplaren vor. Seit einigen Jahren ist man 
bemüht, diesen Roten Apollo auch im Riesengebirge wieder 
anzusiedeln.

Die erste Zeichnung dieses ungewöhnlichen 
Schmetterlings wurde von Thomas Moufet in Insectorum 
sive minimorum animalium Theatrum von 1590 angefer-
tigt. Jan Krzysztof Kluk stellte den „Deutschen Apollo” in 
seinem Werk von 1780 erstmals genauer dar.

1754 fertigte Jacob Christian Schäffer die erste 
60-seitige Monographie dieses Schmetterlings an, in der er 
ihn auch in Farbe abbildete. 

Schäffer, Jacob Christian, Neuentdeckte Theile 
an Raupen und Zweyfaltern nebst der Verwandlung der 
Hauswurzraupe zum Schönen Tagvogel mit rothen Augen-
spiegeln, 1754, S. 63.

Vier Jahre später katalogisierte Carl von Lin-
né den Schmetterling in Systema naturæ (1758, S. 465) 
unter dem Namen apollo, und Pierre André Latreille 
fügte 1804 in Tableau méthodique des Insectes (Vol. 24, 
s. 129–200) den Namen parnassius hinzu. Mit dem Verweis 
auf den Parnass, wo der mythologische Gott Apollo sein 
Hauptquartier hatte, wollte er den „bergigen” Ursprung 
und die Schönheit dieses Schmetterlings betonen. Ein ähn-
licher Vergleich wurde von Maksymilian Siła-Nowicki in 
Motyle Galicyi [Schmetterlinge Galiziens] 1865 (S. 9) ver-
wendet:

Es hat etwas entzückend Charmantes, den Apollo 
dabei zu beobachten, wie er von seinem Olymp aus mit er-
hobenen Flügeln regungslos in der Luft fliegt, inmitten der 
wellenden Hitze über den glühenden Trachytsteinen, als wäre 
die sengende Juli-Mittagssonne nichts für ihn und er widmete 
sich der Betrachtung, was es eigentlich ist, das die zahlrei-
chen Tiere an die kühlen schattigen Wälder oder an die kal-
ten und windigen Gipfel des Hochgebirges bindet…. 

(…) Körper zottig, Fühler kurz, mit einem langen 
und dicken Kopf beringt, der Saugrüssel abstehend, ein we-
nig aufsteigend, mit einem deutlichen apikalen Endglied, die 
Unterseite zottig. Flügel weiß, oben mit schwarzen Flecken, 
unten mit zwei roten Augen.

Powrót w Karkonosze 
Niepylak apollo — skrzydlaty mit

Grażyna Prawda

Ten okazały motyl jest jednym z największych 
i najpiękniejszych w Polsce, o rozpiętości skrzydeł około 
8 cm i ubarwieniu białym z charakterystycznymi czerwo-
nymi plamkami w czarnej otoczce. W Sudetach widziano go 
ostatni raz w roku 1892. Gatunek jest ściśle chroniony. Po 
udanej restytucji w Pieninach w latach 90. XX w. występuje 
tam w liczbie kilkuset osobników. Od kilku lat podejmowane 
są wysiłki zmierzające do przywrócenia go także w Karko-
noszach.

 
Pierwszy rysunek tego niezwykłego motyla 

wykonał Thomas Moufet w Insectorum sive minimorum 
animalium Theatrum z roku 1590. Jan Krzysztof Kluk 
przedstawił bardziej precyzyjnie „Apolla Niemieckiego” 
w swym dziele z roku 1780.

Jacob Christian Schäffer pokusił się w roku 
1754 o pierwszą w dziejach 60-stronicową monografię 
tego motyla, w której zamieścił jego kolorowy wizerunek.

Cztery lata później Carl von Linné (Karol Linne-
usz) skatalogował go w Systema naturæ pod nazwą Apollo 
(1758, s. 465), a Pierre André Latreille w roku 1804 w Ta-
bleau méthodique des Insectes (Vol. 24, s. 129–200) dodał 
nazwę Parnassius. Odwołując się do Parnasu, gdzie swoją 
siedzibę miał mitologiczny bóg Apollo, chciał podkreślić 
„górskie” pochodzenie i urodę tego motyla. Podobnego 
porównania użył Maksymilian Siła-Nowicki w Motylach 
Galicyi z roku 1865 (s. 9):

Jest w tem coś zachwycająco uroczego patrzeć 
na Apolla, jak ze swego Olympu z wzniesionemi do góry nie-
ruchomie skrzydłami płynie powietrzem wśród falującego 
ciepła ponad rozpalonemi żwirami trachitowemi, jak gdyby 
doskwierające południowe słońce lipcowe dlań niczem nie 
było i oddawał się rozmyślaniu nad tem, co właściwie liczną 
Fauna dziatwę wiąże do chłodnych cienistych lasów lub też 
do zimnych i wietrznych szczytów gór wysokich. (…)

(…) ciało kosmate, różki krótkie, obrączkowane 
z długą i grubą główką, głaszczki wystające, trochę wzno-
szące się, z wyraźnym, wierzchołkowym członkiem kończa-
stym, ze spodu kosmate. Skrzydła białe, górne o czarnych 
plamach, dolne o dwóch okach czerwonych.

Nazwa polska niepylak nawiązuje do „nie-pyle-
nia”, bo po dotknięciu skrzydeł nie zostawia on typowe-
go dla innych motyli pyłku na palcach. Dzieje się tak za 
sprawą rzadko ułożonych łusek, przez co motyl wydaje się 
przezroczysty.

W niemieckojęzycznych źródłach występuje kil-
kanaście nazw tego motyla, wśród nich osobliwe jak Letni 
ptak (Sommervogel) czy Serwatkowy złodziej (Molcken-
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dieb), używane przez ludność zamieszkałą okolice Kłodz-
ka. Nazwy te przytoczył śląski farmaceuta i pierwszy 
w dziejach lekarz miejski (Stadtphysicus) Jeleniej Góry 
Caspar Schwenckfeldt w swym „Theriotropheum Silesiæ, 
in quo animalium, hoc est, quadrupedum, reptilium” 
z roku 1603. Ostatecznie zdefiniował on tego motyla pod 
nazwą Lustrzany dwuskrzydł (Gespiegelter Zwiespalter) 
(s. 547–548).

Innej ciekawej nazwy Motyl rozchodnikowy 
[Hauswurzfalter], nawiązującej do jednej z roślin żywiciel-
skich gąsienicy rozchodnika białego [sedum album], użył 
Ignaz Schiffermüller w Systematisches Verzeichnis der 
Schmetterlinge der Wiener Gegend z roku 1766 (s. 161), 
a J.A.V. Weigel w roku 1806 w Geographische, naturhi-
storische und technologische Beschreibung des souvera-
inen Herzogthums Schlesien (10. Teil, s. 224) dodatkowo 
wskazał jako miejsce pojawu Sudety i okolice zamku Książ 
k. Wałbrzycha.

Najbardziej przyjęła się nazwa Czerwone oczko 
(dosł. czerwona źrenica oka) lub Czerwony apollo [Roter 
Augenspiegel lub Roter Apollo], która pojawiła się w En-
tomologische beyträge zu des Ritter Linné J.A.C. Goeze-
go w roku 1779 (s. 90). (Dla odróżnienia Czarne oczko lub 
Czarny apollo (Schwarzer Augenspiegel lub Schwarzer 

Der polnische Name niepylak bedeutet „Nicht-
Bestäuber”, weil er nach dem Berühren seiner Flügel – im 
Gegensatz zu anderen Schmetterlingen – keinen Staub an 
den Fingern hinterlässt. Das liegt an den spärlich angeord-
neten Schuppen, was den Roten Apollo auch transparent 
erscheinen lässt.

In deutschsprachigen Quellen finden sich mehre-
re Namen dieses Schmetterlings, darunter auch so eigen-
artige wie Sommervogel oder Molckendieb im Dialekt der 
Bewohner der Umgebung von Glatz. Diese Namen wurden 
von Caspar Schwenckfeldt, einem schlesischen „Apotheker 
und dem ersten Stadtphysicus von Hirschberg, in seinem 
Theriotropheum Silesiæ, in quo animalium, hoc est, quad-
rupedum, reptilium” von 1603 zitiert. Er selber definierte 
diesen Schmetterling als Gespiegelten Zwiespalter (S. 547–
548).

Ein weiterer interessanter Name Hauswurzfal-
ter, der sich auf eine der Futterpflanzen der Raupe, nämlich 
Sedum album bezog, wurde 1766 von Ignaz Schiffermül-
ler im Systematischen Verzeichnis (S. 161) der Schmet-
terlinge der Wiener Gegend verwendet. J.A.V. Weigel gab 
1806 in der Geographischen, naturhistorischen und tech-
nologischen Beschreibung des souverainen Herzogthums 
Schlesien (10. Teil, S. 224) zusätzlich die Sudeten und das 

Schäffer, Jacob Christian, Neuentdeckte Theile an Raupen und Zweyfaltern nebst der Verwandlung 
der Hauswurzraupe zum Schönen Tagvogel mit rothen Augenspiegeln, 1754 

Schäffer, Jacob Christian. Nowo odkryte części gąsienic i ćmy wraz z przemianą gąsienicy lelka domowego 
w pięknego ptaka dziennego z czerwonym okiem lusterka, 1754
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Apollo to inny gatunek – niepylak mnemozyna).
Dla historii niepylaka apollo w Karkonoszach 

kluczowa wydaje się relacja pastora A. R. G. Standfussa 
ze Szklarskiej Poręby z roku 1840 w Lepidopterologische 
Beiträge („Stettiner Entomologische Zeitung”, s. 381), ze 
stanowiska pojawu motyla przy Kruczym Kamieniu k. Lu-
bawki: 

Nie jest mi znane, by do tej pory ukazała się jakaś 
informacja o życiu tego górskiego mieszkańca. Na Śląsku wy-
stępuje on w kilku miejscach, gdzie tworzy jakby społeczność, 
poruszając się na małym terenie, ale w dużej liczbie. Natkną-
łem się na niego 3 sierpnia 1840 r. Było po południu i padał 
właśnie drobny deszcz, kiedy wkroczyłem na jego stanowi-
sko. U stóp zbocza góry leżała bez ruchu w trawie pewna 
ilość okazów z rozpostartymi skrzydłami. Inne siedziały na 
różnych kwiatach pilnie spijając ich nektar i nie zamierzały 
odlecieć. Gdy się wypogodziło, coraz więcej przybywało ich 
z góry ociężałym lotem, przez co też były bardzo łatwym łu-
pem. Na zboczu fruwały tylko na ograniczonym terenie i nie 
przekraczały go, mimo że wzdłuż zbocza panowały podobne 
warunki. Na łąkę u podnóża zbocza odważały się oddalić naj-
wyżej na dwadzieścia kroków i zaraz zawracały. W trakcie 
lotu, w szczególności kiedy złapany trzepoce się w siatce albo 
jak przyciśnie się mu tułów, słychać charakterystyczny sze-
lest, podobny do tego, gdy zgniata się w dłoni gruby papier; 
wydaje się, że jest to skutkiem drżących ruchów krawędzi 
skrzydeł, które nie mają pyłku. (…)

Motyla tego można złapać bardzo łatwo i w du-
żych ilościach, swą wielkością i urodą zwabia dzieciaków 
(w tym krótkim czasie, kiedy udało mi się złapać 46 osobni-
ków, czterech chłopców schwytało czapką 100, w tym jedną 
trzecią stanowiły samice) i dlatego na niektórych stanowi-
skach można go bez trudu wytrzebić. Wydaje się, że właśnie 
taki los spotkał go w często odwiedzanym Książu, który tylko 
dlatego, że motyl tam się wcześniej pojawiał, nadal podawa-
ny jest jako jego stanowisko.

Jedną z przyczyn wyginięcia niepylaka w Kar-

Gebiet von Fürstenstein bei Waldenburg als dessen Ver-
breitungsort an.

Am meisten konnte sich der Name roter Augen-
spiegel oder Roter Apollo durchsetzen, der 1779 in den 
Entomologischen Beyträgen zu des Ritter Linné (S. 90) 
von J.A.C. Goeze auftauchte. (Im Gegensatz dazu ist der 
Schwarze Augenspiegel oder Schwarze Apollo eine andere 
Gattung – Parnassius mnemosyne.)

Für die Geschichte des Apollofalters im Riesen-
gebirge scheint der Bericht von A.R.G. Standfuss, einem 
Pastor aus Schreiberhau, in den Lepidopterologischen Bei-
trägen („Stettiner Entomologische Zeitung”, S. 381) von 
1840 vom Fundort des Schmetterlings in der Nähe von Ra-
benstein bei Liebau/Lubawka entscheidend zu sein:

Es ist mir nicht bekannt, dass über die Lebenswei-
se dieses Gebirgsbewohners irgendwo ausführliche Auskunft 
gegeben wäre. Schlesien besitzt ihn an mehreren Orten, wo 
er in einer Art von Gesellschaftlichkeit lebt, indem er nur auf 
einem Raume von geringem Umfange, dort aber in grosser 
Menge sich aufhält. Ich traf ihn 1840, den 3. August, bei Lie-
bau am Rabenfels. Es war Nachmittag und hatte eben ein 
wenig geregnet, als ich sein Revier betrat, und am Fuße der 
Berglehne lagen eine Anzahl Exemplare mit ausgebreiteten 
Flügeln regungslos im Grase, andere sassen emsig saugend, 
auf verschiednen Blumen und vermochten nicht davonzu-
fliegen. Nachdem sich das Wetter aufgehellt hatte, kamen 
immer mehrere in schwerfälligem Fluge von der Höhe herab 
und wurden sehr leicht zur Beute. Nur in einem bestimmt be-
grenzten Raume hielten sie sich an der Berglehne auf; über 
diese Grenze hinaus, wiewohl der Bergzug noch viel weiter 
und unter gleichen Verhältnissen fortläuft, gingen sie nicht; 
auch auf die am Fusse der Lehne sich hinziehende Wiese wag-
ten sie sich höchstens 20 Schritt vor, dann kehrten sie um. 
Schon im freien Fluge, besonders aber, wenn er im Hamen  
(= Fangnetz) flattert und wenn man ihm die Brust eindrückt, 
lässt Ap. ein eigenthümliches Rascheln hören, ähnlich dem 
Knattern eines starken Papieres, welches man in der Hand 
zusammenballt: Er scheint es durch eine zitternde Bewegung 

Liebau – Rabenstein ca. 1920; 
Abbildung: Poloniae Amici polska-org.pl

Lubawka – Kruczy Kamień 1929; 
ilustracja: Poloniae Amici polska-org.pl

Sammlung F. W. Niepelt in Zirlau bei Freiburg i. Schl.; 
Abbildung: Poloniae Amici polska-org.pl

Kolekcja F. W. Niepelt w Cierniach k. Świebodzic na Śląsku; 
ilustracja: Poloniae Amici polska-org.pl
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konoszach, może nawet najważniejszą, był właśnie jego 
masowy odłów. 

Wiek XIX – „wiekiem badaczy przyrody”.
Wzrastające zainteresowanie szerokich mas 

zdobyczami intensywnie rozwijających się nauk przyrod-
niczych skutkowało kolekcjonowaniem fauny i flory. Kar-
konosze – „nowe” (od roku 1742) i najwyższe góry w kró-
lestwie Prus – stały się do tego wymarzonym miejscem. 
Kiedy w roku 1868 uruchomiono kolejowe połączenie 
z Berlina do Jeleniej Góry/Hirschberg, nastąpił gwałtowny 
napływ turystów. Z jednej strony dało to impuls do roz-
woju tego regionu, z drugiej – z braku dostatecznej wiedzy 
i świadomości człowieka – miało zgubne skutki dla śro-
dowiska. Pod koniec XIX w. słychać było krytyczne głosy, 
że turyści zadeptują góry, bezmyślnie wyrywają rośliny 
ogałacając całe łąki, głośnym zachowaniem płoszą zwie-
rzynę. Dziś trudno nam to sobie wyobrazić, ale gospodarz 
schroniska na Śnieżce witał i żegnał gości biciem w wer-
ble lub odpalał flintę. Turyści zachowywali się podobnie 
– podczas wspinaczki na szczyt pohukiwali, grali na trąb-
kach lub rogach. A na Śnieżce staczali głazy w przepaść, 
by usłyszeć huk i echo. Tym hałasowaniem oraz „tłokiem” 
w górach tłumaczono zresztą np. fiasko podjętej w roku 
1888 introdukcji płochliwej kozicy górskiej. 

Tworzenie herbariów czy zielników nie było już 
tylko przywilejem wyższych sfer. „Herboryzujący” turyści 
z kręgów mieszczaństwa czy nawet biedniejszych środo-
wisk, na przykład studenckich, prześcigali się w tworzeniu 
coraz to piękniejszych i bogatszych kolekcji. Niestety nie 
były one tylko obiektem podziwu wąskiego grona przyja-
ciół i znajomych czy wymiany z innymi badaczami-kolek-
cjonerami, lecz często po prostu dochodowym towarem. 
Jako przykład może posłużyć następująca „reklama”, za-
mieszczona w „Das Riesengebirge in Wort und Bild” z roku 
1881 (nr 1, s. 69): 

Herbaria. Przed nami leżą próbki herbariów, 
stworzonych przez nauczyciela W. Winklera ze Szklarskiej 
Poręby, które, jak informuje nas nadawca, spotkały się ze 

der unbestäubten Flügelränder hervorzubringen. (…)
Da der Falter so leicht und in grosser Masse erbeu-

tet wird, auch durch seine Grösse und Schönheit die Nachstel-
lungen der Kinder sich zuzieht, – ausser den 46 Exemplaren, 
die ich in kurzer Zeit fing, erhaschten zugleich mit mir 4 Kna-
ben in der Mütze etwa 100 Stück, zum Drittheil Weibchen, – 
so kann er an einzelnen Orten leicht ausgerottet werden. So 
scheint es ihm in dem vielbesuchten Fürstenstein ergangen 
zu sein, das wohl nur auf Grund früherer Nachrichten noch 
als Fundort angegeben wird. 

Einer der Gründe für das Aussterben des Apol-
lofalters im Riesengebirge, vielleicht sogar der wichtigste, 
war eben sein Massenfang.

Das 19. Jahrhundert war das „Jahrhundertder
Naturforscher”. 
Das wachsende Interesse der Allgemeinheit an 

den Errungenschaften der sich intensiv entwickelnden 
Naturwissenschaften führte u.a. zum Sammeln von Fauna 
und Flora. Das Riesengebirge – das „neue” (seit 1742) und 
höchste Gebirge im Königreich Preußen – wurde ein idea-
ler Ort dafür. Als 1868 eine Eisenbahnverbindung von Ber-
lin nach Hirschberg/Jelenia Góra eröffnet wurde, kam es 
zu einem massiven Zustrom von Touristen. Einerseits gab 
das den Impuls für die Entwicklung der Region, anderer-
seits hatte dieser – mangels ausreichenden Wissens und 
Bewusstseins der Menschen – verheerende Folgen für die 
Umwelt. Schon Ende des Jahrhunderts hörte man kritische 
Stimmen, dass Touristen die Berge zertrampeln, Pflan-
zen rücksichtslos ausreißen, ganze Wiesen zerstören und 
durch ihr lautes Verhalten Tiere verscheuchen würden. 
Heute ist es für uns schwer vorstellbar, aber der Koppen-
Wirt begrüßte und verabschiedete seine Gäste, indem er 
die Trommel schlug oder seine Flinte abfeuerte. Die Tou-
risten verhielten sich ähnlich – während sie auf den Gipfel 
stiegen, brüllten sie, bliesen Trompete oder Horn. Und auf 
der Schneekoppe rollten sie Felsbrocken in den Abgrund, 
um das Grollen und das Echo zu erleben. Dieser Lärm und 
das "Gedränge" in den Bergen war auch der Grund, warum 
die Einführung der scheuen Gämsen 1888 scheiterte. 

Das Anlegen von Herbarien war nicht mehr nur 
das Privileg der Oberschicht. „Herborisierende” Touristen 
aus bürgerlichen Kreisen oder auch aus ärmeren Milieus, 
z.B. der Studenten, konkurrierten miteinander, indem sie 
immer schönere und reichere Sammlungen anlegten. Lei-
der waren diese nicht nur ein Objekt der Bewunderung 
eines engen Freundes- und Bekanntenkreises oder des 
Austausches mit anderen Forscher-Sammlern, sondern 
oft einfach eine profitable Ware. Die folgende „Anzeige” 
im Riesengebirge in Wort und Bild vom 1881 (Nr. 1, S. 69) 
veranschaulicht das deutlich: 

 
Herbarien. Vor uns liegen einige Probeblätter aus 

den durch Lehrer W. Winkler in Schreiberhau zusammenge-
stellten Herbarien, welche, wie uns der Einsender mittheilt, 
durch das preußische Unterrichtsministerium besondere An-

Eier und frischgeschlüpfte Raupen
Jajeczka i świeżo wylęgłe gąsienice
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szczególnym uznaniem pruskiego ministerstwa nauki i na-
grodzono je na Dolnośląskiej Wystawie Rzemiosła w roku 
1880. Wyróżnienie to nie dziwi nas, bo starannie umieszczo-
ne na papierze kartonowym rośliny zostały w tak doskonały 
sposób spreparowane, że zachowały świeżość kolorów i wy-
dają się jak żywe, a poszczególne ich elementy zostały uło-
żone w wyjątkowo dekoracyjny sposób. Herbaria zawierają 
najpiękniejsze rośliny Gór Izerskich i Karkonoszy i można je 
nabyć od pana Winklera w cenie 5, 10 i 20 marek; pojedyncze 
karty kosztują 20 fenigów. Kolekcje te polecamy wszystkim 
przyjaciołom naszej flory górskiej; mogą one być np. prezen-
tem bożonarodzeniowym… 

Podobnie działo się z motylami. Wprawdzie ich 
odłów był trudniejszy, ale i tu nie brakowało chętnych. 
Polowali na nie zarówno badacze, jak i zwykli handlarze. 
Przy sprzyjającej pogodzie udawało się schwytać nawet do 
1000 szt. dziennie krewniaka apolla – niepylaka mnemo-
zynę. Kiedy pojawił się on w katalogu pod nazwą „forma 
silesiaca” za 1 markę, interweniowała sama księżna Da-
isy von Pless, pani na Książu, zakazując nie tylko odłowu, 
ale wręcz wstępu w miejsca pojawu („Der Wanderer im 
Riesengebirge”, 1915/395, s. 77). Niepylaka apollo spo-
tkał podobny los. Kiedy poszła fama, że motyl ten jest na 
wymarciu, odłów się nasilił, a cena poszybowała w górę. 
Nierzadko w miejscu pojawu było więcej poławiaczy niż 
samych motyli – twierdził prof. Ferdinand Albin Pax, dy-
rektor Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu, w swoim wy-
kładzie w roku 1915, wygłoszonym podczas Zgromadzenia 
Ogólnego Towarzystwa Śląskiej Entomologii (Verein für 
schlesische Insektenkunde). W rezultacie ostatnie osob-
niki w śląsko-pruskiej części Karkonoszy widziane były 
w latach 70. XIX w. W roku 1892 odnotowano definityw-
nie ostatniego niepylaka w masywie czeskiego Wysokiego 
Jesionika (cz. Hrubý Jeseník, niem. Altvatergebirge). 

Relacja Maksymiliana Siły-Nowickiego w Mo-
tylach Galicyi (1865, s. 9) doskonale unaocznia, jak obcho-
dzono się z niepylakiem:

Będąc r. 1864 na wycieczce w Tatrach i wybraw-
szy się stąd na parę dni w Pieniny, zawadziłem z Krościenka 
o Szczawnicę i wyszedłem 30 lipca na Brejarkę z przewod-
nikiem Walą i botanikiem Dr. Kehmanem. Pod szczytem nad 
lużnemi piorgami ustawiliśmy się na przeciwnych stronach 
i padał ofiarą jeden za drugim Apollo, aż uroczyście naresz-
cie zawoła Wala: „Teraz juz mi ani jednego więcej niełapcie 
egzemplaza, bo coz zostanie na rozpłodek; a prawda, ze nie 
każecie nam wygzebywać świstaków i bić kozicek, a dlacegoz 
sami wyłapujecie Hapolka co do nóżki!” Zawstydzony pod-
dałem się, dla dobrego przykładu, rozkazowi mego znakomi-
tego przewodnika, który zachwycony świetnością bożka po 
raz pierwszy widzianego, nie mógł długo wyjść z zadziwienia 
i tylko pomrukiwał: „Ale cemuz go nikany w Tatrach niema? 
I za prawdę!”

Sami badacze, choć niewątpliwie przyczynili się 
do lepszego poznania życia motyli, nie byli więc też bez 

erkennung gefunden haben und auf der Niederschlesischen 
Gewerbe-Ausstellung im Jahre 1880 prämiert wurden. Wir 
staunen nicht über diese Auszeichnung, denn die auf Carton-
papier sauber aufgezogenen Pflanzen sind so vorzüglich prä-
parirt, daß man meint, lebende Exemplare vor sich zu sehen, 
zumal dieselben ihre Farbenfrische behalten haben und ihren 
Theilen eine günstige decorative Anordnung gegeben wurde. 
Die Herbarien enthalten die schönsten Pflanzen des Iser- und 
Riesengebirges und sind von Herrn Winkler zum Preise von 
5, 10 und 20 Mark zu beziehen; einzelne Blätter kosten 20 Pf. 
Wir empfehlen diese Sammlungen allen Freunden unserer 
Gebirgsflora; namentlich zu Weihnachtsgeschenken dürften 
dieselben geeignet sein...

Das Gleiche geschah mit Schmetterlingen. Ob-
wohl das Fangen von Schmetterlingen schwieriger war, 
hat es an Interessierten nicht gefehlt. Gejagt haben sowohl 
Forscher als auch Händler. Bei gutem Wetter war es mög-
lich, bis zu 1000 Exemplare pro Tag von einem Verwand-
ten des Apollo – Parnassius mnemosyne – zu fangen. Als 
dieser im Katalog unter dem Namen „forma silesiaca” für 
eine Mark erschien, griff sogar die Fürstin Daisy von Pless, 
die Herrin auf Fürstenstein, ein, und verbot nicht nur den 
Fang, sondern auch den Zutritt zu den Orten ihrer Verbrei-
tung („Der Wanderer im Riesengebirge”, 1915/395, S. 77). 
Ähnliches geschah früher mit dem Apollofalter. Als sich 
herumsprach, dass diesem das Aussterben droht, wur-
de verstärkt gefangen und der Preis schoss in die Höhe. 
Oft gab es mehr Fänger als Schmetterlinge – behauptete 
Prof. Ferdinand Albin Pax, Direktor des Botanischen 
Gartens in Breslau, in seinem Vortrag Über die Gefähr-
dung entomologischer Naturdenkmäler in Schlesien, ge-
halten 1915 in der Hauptversammlung für schlesische 
Insektenkunde. Infolgedessen wurden die letzten Exem-
plare im schlesisch-preußischen Teil des Riesengebirges 
in den 1870er Jahren gesichtet. Der letzte Falter wurde 
definitiv 1892 im tschechischen Altvatergebirge/Hrubý 
Jeseník nachgewiesen.

Raupen 
Gąsienice
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winy. Ich kolekcje obejmowały po kilka, a nawet kilkana-
ście tysięcy okazów. 

Jednym z karkonoskich kolekcjonerów-badaczy 
był uznany w środowisku entomologów Hugo Marschner 
(1870–1945?), który zgromadził w 58 gablotach 6300 mo-
tyli z Sudetów i wschodnich Alp. Od roku 1904 mieszkał 
w Jeleniej Górze przy ówczesnej Kaiser Friedrich-Strasse 6 
(dziś ul. Jana Matejki), gdzie pełnił najpierw funkcję asy-
stenta, a później inspektora poczty. Wkrótce po objęciu 
urzędu założył Karkonoskie Stowarzyszenie Entomolo-
giczne (Entomologische Vereinigung für das Riesengebir-
ge), któremu przewodniczył 26 lat. W roku 1909 w „Berli-
ner Entomologische Zeitschrift” (Bd. 54, S. 68–72) nadał 
on nazwę gatunkowi motyla żyjącego w śląskiej części 
Karkonoszy – Parnassius apollo silesianus, twierdząc, że 
wyróżnia się on wielkością skrzydeł, sięgających u sami-
cy nawet 8,8 cm. Sam Marschner też został uhonorowany, 
kiedy w roku 1911 Felix Bryk, austriacko-szwedzki ento-
molog (pochodzący z Kolbuszowej), nazwał na jego cześć 
jeden z podgatunków tego motyla, żyjącego w Norwegii, 
Parnassius marschneri. 

Marschner opublikował około 30 artykułów, 
w tym kilka o niepylaku. Uwieńczeniem jego badań nad 
karkonoskimi motylami była obszerna publikacja „Die 
Groß-Schmetterlinge des Riesengebirges” („Motyle wielkie 
Karkonoszy”) w „Entomologische Rundschau” (1934/51). 
Jego kolejnym obiektem badawczym stały się karkonoskie 
trzmiele („Societas entomologica” – 1927/42), a pod koniec 
życia porosty („Schlesische Gebirgszeitung”, 1930). Mar-
schner dał się też poznać jako pisarz, poruszający tematykę 
historyczną oraz kulturoznawczą. Najważniejszą pozycją 
jest jego książka z roku 1936 o protestanckich uchodźcach 
z austriackiej doliny Zillerthal, którzy w Kotlinie Jelenio-
górskiej znaleźli schronienie przed prześladowaniami za 

Der Bericht (Motyle Galicyi, 1865, S. 9) von Siła-
Nowicki illustriert deutlich, wie mit dem Apollo umgegan-
gen wurde:

Als ich im Jahre 1864 einen Ausflug in die Tatra 
machte und von dort für ein paar Tage nach Pieniny auf-
brach, kam ich von Krościenko über Szczawnica und fuhr am 
30. Juli mit dem Bergführer Wala und dem Botaniker Dr. Reh-
man nach Brejarka. In der Nähe des Gipfels, über dem losen 
Gesteinsschutt stellten wir uns auf die gegenüberliegenden 
Seiten und ein Apollofalter nach dem anderen wurde unser 
Opfer, bis Wala schließlich feierlich ausrief: „Nun fangen Sie 
mir doch kein einziges Exemplar mehr ein, denn was bleibt 
für die Zucht übrig; Sie befehlen uns doch, Murmeltiere nicht 
auszutreiben und Gämse nicht zu schlagen, und warum fan-
gen Sie selbst das Apollchen bis auf das letzte Stück!” Verle-
gen fügte ich mich, um ein gutes Beispiel zu geben, dem Be-
fehl meines ausgezeichneten Führers, der sich, entzückt von 
der Pracht des zum ersten Mal gesehenen Abgotts, lange von 
seinem Erstaunen nicht erholen konnte und nur murmelte: 
„Aber warum ist er nicht im Tatra-Gebirge?” 

Die Forscher selbst, obwohl sie zweifelsohne 
zu einem besseren Verständnis des Schmetterlingslebens 
beigetragen haben, waren also nicht schuldlos. Ihre Samm-
lungen umfassten oft mehrere tausend Exemplare.

Einer der Riesengebirgs-Sammler und -Forscher 
war Hugo Marschner (1870–1945?), ein geschätzter En-
tomologe, der in 58 Schaukästen 6.300 Schmetterlinge aus 
den Sudeten und den Ostalpen sammelte. Seit 1904 wohnte 
er in Hirschberg in der damaligen Kaiser-Friedrich-Straße 
6 (ul. Jana Matejki), wo er zunächst als Gehilfe und später 
als Postinspektor arbeitete. Bald nach seinem Amtsantritt 
gründete er die Entomologische Vereinigung für das Rie-
sengebirge, der er 26 Jahre lang vorstand. 1909 gab er in 
der „Berliner Entomologischen Zeitschrift” (Bd. 54, S. 68–
72) der im schlesischen Teil des Riesengebirges lebenden 
Schmetterlingsgattung einen Namen – Parnassius apollo 
silesianus und behauptete, dass sie sich durch die Größe 
ihrer Flügel auszeichnet, die bei einem Weibchen bis zu 
8,8 cm erreichen können. Marschner selbst wurde auch ge-
ehrt: 1911 benannte Felix Bryk, ein österreichisch-schwe-
discher Entomologe (stammend aus Kolbuszowa im Kar-
patenvorland), ihm zu Ehren eine in Norwegen lebenden 
Unterart dieses Schmetterlings – Parnassius marschneri.

Marschner veröffentlichte etwa 30 Artikel, dar-
unter auch mehrere über den Apollofalter. Der Höhepunkt 
seiner Forschungen über Riesengebirgsschmetterlinge 
war die umfangreiche Publikation Die Groß-Schmetter-
linge des Riesengebirges („Entomologische Rundschau”, 
1934/51). Sein nächster Forschungsgegenstand wurden 
die Riesengebirgshummeln („Societas entomologica” – 
1927/42, S. 33–34) und am Ende seines Lebens die Flechten 
(„Schlesische Gebirgszeitung”, 1930). Marschner war auch 
als Schriftsteller für Geschichte und Kultur bekannt. Sein 
wichtigstes Werk ist ein Buch über die protestantischen 
Glaubensflüchtlinge aus dem österreichischen Zillertal, 

Puppe
Poczwarka
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wstawiennictwem hrabiny Friederike von Reden z Bukow-
ca/Buchwald u króla pruskiego (Die Zillertaler und die 
Ursachen ihrer Auswanderung 1837–1937.). Ostatnia pu-
blikacja Marschnera ukazała się w roku 1940, potem słuch 
o nim zaginął. Nie wiadomo też, co się stało z jego bogatą 
kolekcją motyli i trzmieli, która m.in. obejmowała 300 oka-
zów z gatunku Parnassius z najciekawszym niepylakiem, 
schwytanym w roku 1853/54 w okolicy Kruczego Kamie-
nia k. Lubawki. Nabyciem tej kolekcji zainteresowany był 
jeszcze przed rokiem 1915 Uniwersytet Warszawski, jed-
nak z braku środków finansowych do transakcji nie doszło.

Wilhelm Bölsche (1861–1939), „ojciec” przy-
rodniczej książki popularno-naukowej w swoim domu 
w Szklarskiej Porębie/Schreiberhau z niezwykłą „czuło-
ścią” prezentował gościom gabloty z niepylakiem. Z mło-
dzieńczym zachwytem i dumą odkrywcy pokazywał plastycz-
ne czerwone lub niebieskie kółeczka na niektórych skrzydłach 
motyli: pełne kunsztu i wyczucia perspektywy dzieła Twórcy 
wszystkich rzeczy. („Der Wanderer…”, 1940/7).

Nie można też nie wspomnieć o Friedrichu Wil-
helmie Niepelcie (1862–1936), naturaliście i handlarzu 
motyli. Mieszkał w willi Atalanta w Cierniach/Zirlau, dziś 
część Świebodzic. Obok niej miał „entomologiczny warsz-
tat” i specjalistyczny sklep. Jego największym dziełem było 
Lepidoptera Niepeltiana z roku 1914, a kolekcja motyli eg-
zotycznych licząca około 13 tys. okazów znajduje się w Mu-
zeum Historii Naturalnej Uniwersytetu Wrocławskiego 
(w większości była to jego darowizna jeszcze za życia).

Innym kolekcjonerem z Karkonoszy, mieszkają-
cym w Miedziance/Kupferberg, był Paul Sintenis (1837–
1907), przyrodnik i zawodowy podróżnik. Odbył on dwie 
wyprawy botaniczne na Cypr i Kaukaz, które sfinansowane 
były zamówieniami na okazy przez botaników, entomolo-
gów czy zoologów. Zbiory Sintenisa po jego śmierci odkupił 
Hermann Wutzdorff (1843–1909), przedsiębiorca budow-
lany z Wrocławia, zapalony entomolog i podróżnik. W wy-
budowanej przez siebie eleganckiej willi w Janowicach 
Wielkich często gościł przyjaciół z Towarzystwa Śląskiej 
Entomologii z Wrocławia, którego był członkiem. W miłej 
atmosferze, okraszonej smacznym poczęstunkiem, prezen-
tował swoje bogate zbiory motyli egzotycznych – jak ujął to 
we wspomnieniu pośmiertnym jego kolega entomolog Ru-
dolph Dittrich („Zeitschrift für Entomologie Breslau” – JH 2: 
XXXII-XXXIII.)

To właśnie członkowie tego Towarzystwa, naj-
pierw w roku 1880, a potem 1910 jako pierwsi zaczęli roz-
ważać przywrócenie niepylaka w Karkonoszach. W tym 
celu na prywatnych polach posiali nasiona, a nawet posa-
dzili kilkadziesiąt tysięcy sadzonek roślin żywicielskich 
rozchodnika białego i wielkiego (sedum album i telephium). 
Wcześniejsze próby wyhodowania motyla z jaj nie powio-
dły się, podobnie - z alpejskich gąsienic. Prof. Pax miał też 
innego rodzaju wątpliwość wobec całego przedsięwzięcia, 
bo reintrodukowany obcy, „nie-śląski” gatunek, mógł dla 
poważnych kolekcjonerów być bezwartościowy. („Jahre-
sheft des Vereins für Schlesische Insektenkunde”, 1910, 
Heft 4, VI) Wszystkie próby restytucji niepylaka do roku 

die durch die Fürsprache der Gräfin Friederike von Re-
den aus Buchwald/Bukowiec beim preußischen König, im 
Hirschberger Tal Schutz vor Verfolgung fanden. (Die Ziller-
taler und die Ursachen ihrer Auswanderung 1837–1937.) 
Marschners letzte Veröffentlichung erschien 1940, danach 
hörte man nie wieder etwas von ihm. Unbekannt ist auch, 
was mit seiner reichen Sammlung von Schmetterlingen und 
Hummeln geschah, darunter 300 Exemplaren der Art Par-
nassius mit dem interessantesten Exemplar, das 1853/54 
beim Rabenstein in der Nähe von Liebau gefangen wurde. 
Schon vor 1915 war die Universität Warschau am Erwerb 
dieser Sammlung interessiert, aber wegen fehlender Mittel 
kam die Transaktion nicht zustande.

Wilhelm Bölsche (1861–1939), der „Vater” 
des populärwissenschaftlichen Naturkundebuches, prä-
sentierte den Gästen in seinem Haus in Schreiberhau die 
Schaukästen mit dem Apollo mit ungewöhnlicher „Zärt-
lichkeit”. In jugendlicher Begeisterung, ja voller Entdecker-
stolz, zeigte er uns die plastisch wirkenden roten und blauen 
Kügelchen auf manchen Schmetterlingsflügeln: kunstgerech-
te perspektivische Zeichnungen des Schöpfers aller Dinge. 
(„Der Wanderer …”, 1940/7).

Auch Friedrich Wilhelm Niepelt (1862–1936), 
ein Naturalist und Schmetterlingshändler, darf hier nicht 
unerwähnt bleiben. Er wohnte in der Villa Atalanta in 
Zirlau/Ciernie, heute Teil von Freiburg/Świebodzice. Ne-
benan hatte er eine "entomologische Werkstatt" und ein 
Fachgeschäft. Sein größtes Werk war Lepidoptera Niepelti-
ana von 1914. Seine Sammlung exotischer Schmetterlinge, 
die etwa 13 Tsd. Exemplare umfasste, befindet sich heute 
im Naturhistorischen Museum der Universität Breslau/
Wrocław (den größten Teil davon hatte er noch zu Lebzei-
ten geschenkt).

 Ein weiterer Sammler aus dem Riesengebirge, 
der in Kupferberg/Miedzianka lebte, war Paul Sintenis 
(1837–1907), ein Naturforscher und Berufsreisender. Er 
unternahm zwei botanische Expeditionen nach Zypern 
und in den Kaukasus, die durch Bestellungen von Präpa-
raten durch Botaniker, Entomologen oder Zoologen finan-
ziert wurden. Nach seinem Tod wurde Sintenis' Sammlung 
von Herrmann Wutzdorff (1843–1909) erworben, einem 
Bauunternehmer aus Breslau und begeisterten Entomo-
logen und Reisenden. In seiner eleganten Villa in Groß-
Jannowitz/Janowice Wielkie lud er oft seine Freunde vom 
Verein für schlesische Insektenkunde aus Breslau ein, des-
sen Mitglied er war, zu einer Besichtigung seiner Sammlung, 
wobei die Bewirtung nicht wenig zur Gemütlichkeit beitrug, 
wie sich sein Vereinskollege R. Dittrich im Nachruf erin-
nerte („Zeitschrift für Entomologie Breslau” – JH 2: XXXII-
XXXIII).

Es waren die Mitglieder dieses Vereins, die zu-
erst 1880 und dann 1910 begannen, über die Wiederein-
bürgerung des Apollo im Riesengebirge nachzudenken. 
Zu diesem Zweck säten sie auf privaten Feldern Samen 
aus und pflanzten sogar zehntausende der Raupen-Fut-
terpflanzen Sedum album und Sedum telephium (Mauer-
pfeffer). Frühere Versuche, einen Schmetterling aus Eiern 
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1917 nie odniosły żadnego skutku.
W roku 1920 przyszła mocno spóźniona usta-

wa rządu pruskiego o całkowitej ochronie niepylaka. Dla 
porównania – w Bawarii niepylaka objęto ochroną w roku 
1835. Stosowne rozporządzenie pruskich władz przewidy-
wało karę grzywny do 150 marek lub ograniczenia wolno-
ści w przypadku nielegalnego odłowu, kłusownictwa czy 
handlu.

Dziś wiemy, że samo wysianie lub zasadzenie 
rośliny żywicielskiej nie wystarcza. Człowiek przyczynił 
się do zniszczenia naturalnego środowiska niepylaka, zale-
siając w końcu XIX w. Karkonosze na potrzeby gwałtownie 
rozwijającego się przemysłu. Siedliska niepylaka po prostu 
zarosły. Motyl ten lubi „górskie” warunki klimatyczne na 
wysokości od 400 do 2000 m n.p.m. Fruwa więc i w Alpach, 
i na nizinach północy w Karelii. W Karkonoszach upodo-
bał sobie Kruczy Kamień, który mierzy 681 m n.p.m. Żyje 
w małych gromadach na niewielkim obszarze, przez co nie 
miesza się z innymi gatunkami, a taki „chów wsobny” może 
prowadzić do degradacji genetycznej i wymarcia. Owad ten 
przechodzi typowe dla gatunku cztery cykle życia: od jaja, 
czarnej gąsienicy z czerwono-pomarańczowymi plamkami, 
sinoniebieskiej poczwarki o kształcie przypominającej ma-
łego daktyla, aż po dojrzałego osobnika w postaci pięknego 
motyla. Gąsienice żywią się wspomnianym rozchodnikiem, 
który winien z rzadka porastać strome, nasłonecznione 
zbocze. Po przepoczwarzeniu najpierw dojrzewają sam-
ce, a po około 2-3 tygodniach wykluwają się samice. Jeżeli 
w tym czasie zdarzy się niekorzystna pogoda z niską tem-
peraturą i długotrwałym deszczem, rozwój samicy może 
się opóźnić, a wtedy zachodzi ryzyko, że nie spotka się 
z samcem. Motyle bowiem żyją ok. 2-4 tygodni. Kolejnym 
zagrożeniem jest brak pożywienia dla motyla. Blisko miej-
sca, w którym motyl się wykluł, musi być łąka z ulubiony-
mi przez niego nektarowymi kwiatami. Są to m.in. chaber, 
ostrożeń (oset) i szczeć. Jeżeli na łące zbyt wcześnie roz-
pocznie się wypas lub koszenie, populacji grozi wyginięcie. 

Po pojawieniu się samicy na świecie, czyli w Kar-
konoszach – w połowie czerwca, natychmiast dochodzi do 

oder Raupen aus den Alpen aufzuziehen, waren geschei-
tert. Auch Professor Pax stand dem ganzen Unterfangen 
skeptisch gegenüber, da die wiedereingeführten fremden, 
„nicht-schlesischen” Arten für ernsthafte Sammler dem-
nach wertlos seien. („Jahresheft des Vereins für Schlesi-
sche Insektenkunde”, 1910, Heft 4, VI). Alle Versuche, den 
Apollo bis 1917 wiederanzusiedeln, blieben erfolglos.

1920 kam das viel zu späte Gesetz der preußi-
schen Regierung zum vollständigen Schutz des Apollo. 
Zum Vergleich: In Bayern wurde der Falter schon ab 1835 
geschützt. Die entsprechende preußische Verordnung sah 
bei illegalem Fang, Wildern oder Handeln eine Geldstrafe 
bis zu 150 Mark oder eine Freiheitsstrafe vor.

Heute wissen wir, dass es nicht ausreicht, nur 
eine Futterpflanze auszusäen oder aufzuziehen. Ende des 
19. Jh. trug der Mensch durch Aufforstung im Riesenge-
birge für den steigenden Bedarf der sich schnell entwi-
ckelnden Industrie zur Zerstörung des natürlichen Le-
bensraums dieses Insektes bei. Seine Lebensräume waren 
einfach zugewachsen. Der Rote Apollofalter liebt bergige 
Klimabedingungen in Höhenlagen von 400 bis 2000 m 
ü.d.M. Er fliegt in den Alpen und im nördlichen Tiefland 
von Karelien. Im Riesengebirge hat er Gefallen am Raben-
stein gefunden, der 681 m ü.d.M. liegt. Er lebt in kleinen 
Gruppen in einem kleinen Gebiet, so dass er sich nicht mit 
anderen Arten vermischen kann. Diese „Inzucht” kann zu 
genetischer Degeneration und zum Aussterben führen. 
Das Insekt durchläuft vier arttypische Lebenszyklen: vom 
Ei, einer schwarzen Raupe mit rotorangen Flecken, über 
eine bläuliche Puppe, die wie eine kleine Dattel geformt 
ist, bis hin zum Schmetterling. Die Raupen ernähren sich 
von Mauerpfeffer, der an steilen, sonnigen Hängen wächst. 
Nach der Metamorphose reifen zuerst die Männchen und 
nach etwa 2-3 Wochen schlüpfen die Weibchen. Wenn zu 
dieser Zeit ungünstiges Wetter mit niedrigen Temperatu-
ren und anhaltendem Regen herrscht, kann sich die Ent-
wicklung des Weibchens verzögern, und es besteht gar die 
Gefahr, dass es nicht auf das Männchen trifft. Dies liegt 
daran, dass Schmetterlinge nur etwa 2-4 Wochen lang le-

Männchen
Samiec

Weibchen
Samica
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ben. Eine weitere Bedrohung ist der Mangel an Nahrung 
für den Schmetterling. In der Nähe des Ortes, an dem der 
Schmetterling geschlüpft ist, muss es eine Wiese mit sei-
nen bevorzugten nektarreichen Blumen geben. Dazu gehö-
ren die Kornblume, die Distel und die Karde. Beginnt die 
Beweidung oder die Mahd zu früh auf der Wiese, ist die 
Population vom Aussterben bedroht.

Nach dem Schlüpfen des Weibchens – im Riesen-
gebirge ist es etwa Mitte Juni – findet sofort der „Liebes-
flug” statt, bei dem die Männchen eine Art Tasche auf dem 
Körper des Weibchens bauen, die sog. „Sphragis”, und sie 
schließlich versiegeln, was das Weibchen daran hindert 
mit einem anderen Männchen zu kopulieren. Nach 2-3 Wo-
chen, spätestens aber Ende August, „spuckt” das Weibchen 
die Eier aus der Tasche auf den Geröllhang mit Mauerpfef-
fer aus, wo sie bis zum nächsten Frühjahr warten.

Nach Versuchen der Wiederansiedlung im Rie-
sengebirge in den 1990er Jahren flog der Falter bis etwa 
2004-2005. 2016 erhielt die Lebendige Genbank des Na-
tionalparks Riesengebirge in Agnetendorf/Jagniątków 
ein Quantum von Parnassius apollo frankenbergeri mit 
Hilfe der Pieniny-Population von Herrn Jerzy Budzik, ei-
nem Amateur und dem besten Experten für Apollo-Zucht 
in Polen. Leider kann die sogenannte „schlesische Rasse” 
nicht mehr rekonstruiert werden, sie ist für immer verlo-
ren gegangen. Nach drei Jahren Vorbereitungszeit wurde 
die erste Partie von jeweils 300 Exemplaren in der Nähe 
von Kynast/Chojnik und im Rabenstein-Tal/Krucza Doli-
na ausgesetzt. Zu diesem Zweck hat die Forstinspektion 
Landeshut/Kamienna Góra den Hang des Rabensteins ge-
lichtet und dafür den notwendigen Pflegeschnitt durchge-
führt. Und so kehrte der Falter nach mehr als 100 Jahren 
wieder „heim” ins Riesengebirge. Die Wiederansiedlung, 
die von einem Team unter der Leitung von Dariusz Kuś, ei-
nem Experten des Nationalparks Riesengebirge, durchge-
führt wird, soll mehrere Jahre dauern und darin bestehen, 
die „wilde” Zucht durch die in Agnetendorf kontrollierte 
zu ergänzen.

Wem es nicht vergönnt ist, einen lebenden Apol-
lo am Rabenstein oder in der Forschungsstation des Na-
tionalparks Riesengebirge in Agnetendorf zu sehen, sollte 
ihn gegenüber, im „Haus Wiesenstein” von Gerhart Haupt-
mann, suchen. In der beeindruckenden Paradieshalle 
„fliegt” er auf einem polychromen Gewölbe, das Johannes 
Maximilian Avenarius 1922 für den Schriftsteller und 
Nobelpreisträger Gerhart Hauptmann anlässlich seines 
60. Geburtstags geschaffen hat.

Die verschiedenen Entwicklungsstadien des Apollofalters. 
Fotos: Nationalpark Riesengebirge

Unser besonderer Dank für die Unterstützung an: 
Dariusz Kuś
Naturschutzabteilung 
Nationalpark Riesengebirge

Übersetzung
Grażyna Prawda

„lotu miłości”, podczas którego samce budują na odwłoku 
samicy rodzaj kieszeni, tzw. sphragis, na koniec zasklepia-
jąc ją, co uniemożliwia samicy kopulację z innym samcem. 
Po 2-3 tygodniach, ale najpóźniej do końca sierpnia, samica 
„wypluwa” z kieszeni jaja na owo piargowe zbocze z roz-
chodnikiem, gdzie czekają do kolejnej wiosny.

Po próbach przywrócenia niepylaka w Kar-
konoszach w latach 90. XX w. motyl fruwał do około roku 
2004-2005. W roku 2016 roku Żywy Bank Genów Karkono-
skiego Parku Narodowego w Jagniątkowie otrzymał partię 
podgatunku P. a. frankenbergeri, wyhodowaną na zrębach 
populacji pienińskiej przez p. Jerzego Budzika, amatora 
i najlepszego znawcy hodowli niepylaka w Polsce. Niestety 
tzw. „rasy śląskiej” nie da się już odtworzyć, przepadła na 
zawsze. Po trzech latach przygotowań wypuszczono pierw-
szą partię po 300 szt. pod Chojnikiem i w Kruczej Dolinie. 
Nadleśnictwo Kamienna Góra „prześwietliło” w tym celu 
zbocze Kruczego Kamienia, dokonując niezbędnych cięć 
pielęgnacyjnych. I tak niepylak po ponad 100 latach powró-
cił „do domu” w Góry Krucze. Reintrodukcja prowadzona 
przez zespół pod kierownictwem specjalisty Karkonoskie-
go Parku Narodowego p. Dariusza Kusia, ma trwać kilka 
lat i polega na zasilaniu „dziko” wypuszczonej hodowli 
przez tę kontrolowaną w Jagniątkowie.

Jeśli jednak nie uda się zobaczyć żywego niepyla-
ka pod Kruczym Kamieniem lub w stacji badawczej Karko-
noskiego Parku Narodowego w Jagniątkowie, to warto po-
szukać go naprzeciwko, w Domu Gerharta Hauptmanna. 
W imponującej Hali Rajskiej „fruwa” on na polichromicz-
nym sklepieniu, stworzonym dla pisarza-noblisty z okazji 
jego 60. urodzin przez Johannesa Maximiliana Avenariu-
sa w roku 1922. 

Różne stadia rozwojowe motyla niepylaka apollo. 
Zdjęcia: Karkonoski Park Narodowy

Szczególne podziękowania za wsparcie kierujemy do:
Dariusz Kuś 
Dział Ochrony Przyrody
Karkonoski Park Narodowy

Tłumaczenie
Grażyna Prawda

Apollofalter am Rabenstein 
Niepylaki w Kruczym Kamieniu
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„Die schönen Gärten, welche 
Hirschberg rings umgeben…”

Andreas Klose

Die Stadt Hirschberg/Jelenia Góra war, wie vie-
le Städte Deutschlands und Europas, im 18. und bis in die 
Mitte des 19. Jahrhunderts von zahlreichen Gärten umge-
ben. Und da Hirschberg mit seinen Schleierherren zu den 
wohlhabenden Städten gehörte, waren dies oftmals sehr 
prächtige Gärten. Bereits Lucae erwähnt 1689 „die schönen 
Vorstädte mit ihren Lust- und Obstgarten”. 1743 schreibt 
der Hirschberger Arzt und Ratsmitglied Dr. Caspar Gottlieb 
Lindner (1705–1769) in einem Gedicht über „Das Lob der 
Deutschen und besonders der Schlesischen Gärten” unter 
namentlicher Nennung einer Reihe von Gartenbesitzern:

Doch besonders thut sich Hirschberg, 
theils mit seiner Gärten Flor,

Theils mit seiner Gärten Nutzung oder Seltenheit hervor,
Und erweist auch solcher Art, 

daß es nur von Müh und Fleiße,
Den die Klugheit unterstützt, 

das berühmte Hirschberg heiße.
Ich verschweige hier die Gärten, 

welcher Kretschmern einst ergötzt,
Welchen Glafey, welchen Jäger unter sein Vergnügen setzt,
Welcher Hüneln angehört, welcher Böhmern so beliebet,

Dem die Gottfried so viel Putz und so vieles Ansehn giebet;
Nur mit Kurzem will ich melden, daß mir der voraus gefällt,
Den des Herr von Buchses Anstalt so gar kostbar unterhält. 
Ordnung, Fleiß, Natur und Kunst, Artigkeit und Seltenheiten

Suchen? nein! sie mühn sich recht 
um den Vorzug hier zu streiten.

Seht! ihr Griechen! solche Gärten, die euch völlig unbekannt,
Die ihr kaum im Traum erblicket, seht! 

die hat das Deutsche Land,
Seht! die zeuget Schlesien, seht! 

die läßt euch Hirschberg schauen…

Der Hirschberger Chronist Hensel führte 1797 
aus: Unter diesen Vorstädten ist die größte oder weitläufigste, 
die vor dem Burgthore, die schönste aber, die vor dem Schil-
dauerthore, theils wegen der breiten, lebhaften, zur evangeli-
schen Schule und Kirche führenden Schildauergasse, die auch 
mehrere ansehnliche Wohnhäuser, und an manchen Stellen 
eine vortreffliche Aussicht nach Morgen und Mitternacht zu 
hat, theils wegen der vielen Gärten und Gartenhäuser, die an 
der Schützengasse und dem Schillergraben, (dem Theil des 
Stadtgrabens zwischen dem Schildauer- und Langgassentho-
re,) und auch auf der äussersten Schildauergasse gelegen sind, 
und von wo aus man meistens eine freie Aussicht ins hohe Ge-
bürge findet. Zwar sind auch vor dem Langgassenthore einige 
nicht unbedeutende Gärten nebst Gartenhäusern, unter an-
dern der große von Buchsische Garten angelegt; doch ist ihre 

„Piękne ogrody otaczające 
Jelenią Górę…”

Andreas Klose

Miasto Jelenia Góra/Hirschberg, jak wiele innych 
miast w Niemczech i Europie, w XVIII i do połowy XIX wieku 
otoczone było licznymi ogrodami. A ponieważ Jelenia Góra 
ze swoimi kupcami cienkich woali, tzw. Schleierherren, 
należała do najzamożniejszych miast, były to często rów-
nież wspaniałe ogrody. Już w roku 1689 Lucae wymienia 
„piękne przedmieścia z ich ozdobnymi ogrodami i sadami”. 
W roku 1743 jeleniogórski lekarz i członek rady dr Caspar 
Gottlieb Lindner (1705–1769) pisze wiersz pt. „Das Lob der 
Deutschen und besonders der Schlesischen Gärten” („Po-
chwała niemieckich, a w szczególności śląskich ogrodów”) 
wymieniając szereg nazwisk właścicieli ogrodów:

Wszelako Hirschberg wyróżnia się zwłaszcza to urokiem 
swoich ogrodów,

to ich przeznaczeniem, czy wyjątkowością,
I dowieść może tego, że tylko przez trud i pracowitość,

Mądrości wsparcie, słynny Hirschberg jest.
Przemilczę tu ogrody, które kiedyś Kretschmera radowały,

Które Glafeyowi, Jägerowi rozrywki dostarczały,
Które do Hünela należały, 

które Böhmerowi tak odpowiadały, 
Któremu Gottfried tak wiele elegancji i sławy przydaje;

Jedynie pokrótce chcę donieść,
Że ten z przodu mnie zachwyca, 

Który pan Buchs tak wspaniale utrzymuje.
Porządku, pracowitości, przyrody i sztuki, 

szlachetności i wyjątkowości
Szukać? Nie! każdy może ubiegać się o pierwszeństwo. 

Spójrzcie! wy, Grecy! takie ogrody, 
są wam zupełnie nieznane,

Które ledwie w swoich snach ujrzycie, spójrzcie! 
posiada je Niemiecki kraj,

Spójrzcie! Śląsk daje o nich świadectwo, spójrzcie! 
Hirschberg pozwala je wam zobaczyć...

Jeleniogórski kronikarz Hensel wyjaśnia 
w 1797 roku: Wśród tych przedmieść, największe czy naj-
rozleglejsze jest to przed Bramą Zamkową/Burgtor, ale 
najpiękniejsze to przed Bramą Wojanowską/Schildauertor, 
częściowo ze względu na szeroką, tętniącą życiem ulicę Schil-
dauergasse prowadzącą do szkoły ewangelickiej i kościoła, 
która ma również wiele okazałych budynków mieszkalnych, 
a w niektórych miejscach roztacza się doskonały widok 
o poranku i w środku nocy, częściowo za sprawą wielu ogro-
dów i pawilonów ogrodowych, które znajdują się przy ulicy 
Schützengasse i przy Schillergraben (część fosy miejskiej po-
między Bramą Wojanowską a Bramą Ulicy Długiej), a także 
przy najbardziej na skraju położonej ulicy Schildauergasse, 
skąd roztacza się przeważnie swobodny widok na wysokie 
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Zahl bei weiten nicht so beträchtlich als vor dem Schildauer-
thore, vor dem Burgthore sind nur wenige von Bedeutung.

Über die Gärten teilte er mit, dass alle diese Gär-
ten […] zum Theil schon im vorigen [17.], oder im Anfange, 
meistens gegen die Mitte des gegenwärtigen [18.] Jahrhun-
derts, man möchte sagen, in den Zeiten des großen Wohlstan-
des, angelegt worden [sind]; nur wenige in den neuern Zeiten. 
Besonders ward durch die Anlagen auf dem Kavallierberge 
sehr die Lust zur Verschönerung der Privatgärten vermindert. 
Indessen ist doch durch dieselben unsre Stadt ringsherum von 
Gärten umgeben, und ihre Lage dadurch sehr angenehm ge-
macht worden; so wie auch diese Gärten das ihrige zur Versor-
gung der Stadt mit allerlei Gemüse, Früchten und Blumen, im 
ganzen Jahre, aber auch besonders im zeitigen Frühjahre und 
späten Herbste beitragen. In den Vorstädten stehn an mehre-
ren Orten zwar noch Scheunen an der Straße, doch meistens 
in Nebengassen, ausser auf dem Wege nach der Niedermühle 
und der Zuckerraffinerie; indessen sind diese von Stein und 
mit Ziegeln gedeckt, und ihr Ansehn ist nicht schlecht, und die 
Gasse ist im Grunde nur ein Fahrweg.

Der bedeutendste, wenngleich nicht der größte 
unter den Hirschberger Gärten war der der Familie Buchs, 
die 1731 in den böhmischen Adelsstand erhoben wurde. Er 
lag vor dem Langgassentor. In dem streng formal angeleg-
ten Garten waren Wasserbecken mit Fontainen, Lauben-
gänge und vieles mehr vorhanden. Der Garten war berühmt 
für seine großartige Orangerie und in den Gewächshäu-
sern wurden die exotischsten Pflanzen gezogen. Als ein-
zigem Hirschberger Garten lassen sich bei ihm schon im 
18. Jahrhundert die Zucht von Ananas, Pisang (Bananen), 

góry. Wprawdzie również przed Bramą Ulicy Długiej jest 
założonych kilka niemało znaczących ogrodów z budynkami 
ogrodowymi, m.in. duży ogród Buchsa; jednak ich liczba nie 
jest tak pokaźna jak przed Bramą Wojanowską, przed Bramą 
Zamkową jedynie kilka ma znaczenie. 

Na temat ogrodów poinformował, że wszystkie 
te ogrody [...] zostały założone częściowo już w poprzednim 
[XVII] wieku, albo na początku, na ogół w połowie bieżące-
go [XVIII] wieku, chciałoby się powiedzieć w czasach wiel-
kiego dobrobytu; tylko niewiele w czasach najnowszych. 
W szczególności chęć upiększania prywatnych ogrodów 
została znacznie ograniczona przez założenia na górze Ka-
vallierberg [dziś Wzgórze Kościuszki]. Jednakże dzięki nim 
nasze miasto jest otoczone ogrodami i jego położenie stało 
się przyjemniejsze; tak samo jak te ogrody, umożliwiające 
przez cały rok, ale w szczególności wczesną wiosną i póź-
ną jesienią, zaopatrywanie miasta we wszelkiego rodzaju 
warzywa, owoce i kwiaty. Na przedmieściach w kilku miej-
scach stoją wprawdzie jeszcze stodoły przy ulicy, ale głównie 
w bocznych uliczkach, z wyjątkiem drogi do dolnego młyna 
i cukrowni; są one jednakże pokryte kamieniem i dachówką 
i ich wygląd nie jest zły, a uliczka stanowi w gruncie rzeczy 
jedynie drogę przejazdową.

Do najważniejszych, choć nie największych je-
leniogórskich ogrodów należał ogród rodziny Buchs, któ-
ra w 1731 roku została podniesiona do czeskiego stanu 
szlacheckiego. Ogród znajdował się przed Bramą Ulicy 
Długiej/Langgassentor. W ogrodzie, założonym bardzo 
formalnie, znajdowały się zbiorniki wodne z fontanna-
mi, pergole i wiele innych obiektów. Ogród słynął ze swej 

Hirschberg 1747. Karte von Friedrich Bernhard Werner
Jelenia Góra 1747. Mapa Friedricha Bernharda Wernera
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Kaffeepflanzen, Kakteen, Aloen etc. nachweisen. Im großen 
Gartenhaus befand sich ein Naturalienkabinett. Um 1817 
verkaufte die Familie den Garten an den Arzt Dr. Johann 
Ernst Wilhelm Schubert (†1835), der ihn in der zweiten 
Hälfte der 1820er Jahren an den Handelsgärtner Weinhold 
verkaufte. Bis 1945 wurde auf dem Grundstück eine Han-
delsgärtnerei betrieben.

Die meisten Gärten der großen Kaufmannsfami-
lien befanden sich zwischen dem Langgassentor und dem 
Schildauer Tor zwischen Schillergraben, der späteren Pro-
menade, und der Hirtengasse, später Schützenstraße. Hier 
reihte sich ein Garten an den anderen. Aus einer Zeichnung 
Friedrich Bernhard Werners von 1747 haben wir Kenntnis 
über die Gestaltung dieser Gärten. Sie alle waren barock 
angelegt, die meisten hatten kleinere Wasserbassins mit 
Fontänen, viele ein kleines Lusthaus. Und für die meis-
ten von ihnen lassen sich, wenn auch manchmal erst im 
19. Jahrhundert, auch Orangeriepflanzen nachweisen. Alle 
diese Gärten wechselten in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts die Besitzerfamilien. In einem von ihnen entstand 
in den 1810er Jahren das Etablissement „Neu Warschau”, 
eine beliebte Ausflugsgaststätte mit großem Saal, in dem 
regelmäßig Konzerte stattfanden. Sie existierte bis etwa 
1860.

Auf der anderen Seite der Hirtengasse entstan-
den gleichsam in zweiter Reihe in der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts ebenfalls eine Reihe von Gärten, über die 
wir aber nur wenig wissen. Lediglich im Bereich zwischen 
der späteren Schmiedeberger Straße und der Schildauer 
Gasse (später Bahnhofstraße) waren schon in der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts zwei barocke Gärten vorhan-
den.

Mehrere große und im Barockstil angelegte 
Gärten befanden sich an der Südseite der Schildauer Gas-

wspaniałej oranżerii, a w szklarniach uprawiano najbar-
dziej egzotyczne rośliny. Istnieją dowody na to, że w tym 
jeleniogórskim ogrodzie jako jedynym już w XVIII wieku 
udało się wyhodować ananasy, banany, kawowce, kaktusy, 
aloesy etc. W dużym pawilonie ogrodowym znajdował się 
gabinet naturaliów. Około 1817 r. rodzina sprzedała ogród 
lekarzowi dr. Johannowi Ernstowi Wilhelmowi Schuber-
towi (†1835), który w drugiej połowie lat dwudziestych 
XIX w. sprzedał go ogrodnikowi – kupcowi Weinholdowi. 
Do roku 1945 na tym terenie prowadzone było ogrodnic-
two.

Większość ogrodów wielkich rodzin kupieckich 
znajdowała się pomiędzy Bramą Ulicy Długiej a Bramą 
Wojanowską, pomiędzy Schillergraben, późniejszą prome-
nadą, a Hirtengasse, późniejszą Schützenstraße. Tu jeden 
ogród sąsiadował z drugim. Rysunek Friedricha Bernhar-
da Wernera z 1747 roku pokazuje, jak były one zaprojekto-
wane. Wszystkie one były barokowymi założeniami, więk-
szość posiadała małe zbiorniki wodne z fontannami, wiele 
z nich miało pawilon ogrodowy (Lusthaus). W większości 
z nich, choć niekiedy dopiero w XIX wieku, można potwier-
dzić istnienie również roślin do oranżerii. W drugiej po-
łowie XIX wieku zmienili się właściciele wszystkich tych 
ogrodów. W jednym z nich w latach dziesiątych XIX w. po-
wstał popularny obiekt rozrywkowo-rekreacyjny „Nowa 
Warszawa”/„Neu Warschau” z dużą salą, gdzie odbywały 
się regularnie koncerty. Obiekt istniał do około 1860 roku.

Po drugiej stronie Hirtengasse, również w dru-
gim rzędzie, powstały w drugiej połowie XVIII wieku ogro-
dy, o których jednak niewiele wiemy. Jedynie na obszarze 
pomiędzy późniejszą Schmiedeberger Straße i Schildauer 
Gasse (później Bahnhofstraße) istniały już w pierwszej 
połowie XVIII wieku dwa ogrody barokowe.

Po południowej stronie ulicy Schildauer Gasse 

Der Tietze'sche Garten, Hintergrundausschnitt aus einem Portrait 
von Johann Gottfried Tietze, Mitte 18. Jahrhundert

Ogród Tietza, fragment tła z portretu Johanna Gottfrieda Tietze, 
połowa XVIII wieku

Blick auf den Kavalierberg um 1840, im Vordergrund 
der Linckhsche Garten; Foto: foto.polska.eu

Widok na górę Kavalierberg ok. 1840 r., 
na pierwszym planie ogród Linckh; Zdjęcie: foto.polska.eu
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se. Sie dürften schon am Ende des 17. Jahrhunderts ange-
legt worden sein und befanden sich nicht nur im Besitz 
von Kaufmannsfamilien, sondern auch von Adligen. In 
vielen von ihnen befanden sich auch Orangerien. Der be-
deutendste Garten an der Schildauer Gasse lag gegenüber 
der evangelischen Schule. Er gehörte in der ersten Hälf-
te des 18. Jahrhunderts dem Kaufmann Gottfried Haude 
(†1756). 1737 verkaufte Haude von seinem Lustgarten den 
hinteren Teil mit Glashaus, Fontäne und Scheune an den 
Kaufmann Johann Martin Gottfried (1685–1737), dessen 
Witwe später auch den vorderen Gartenteil mit dem an 
der Schildauer Gasse gelegenen prachtvollen Gartenhaus 
erwarb. In diesem Gartenhaus übernachtete König Fried-
rich II. von Preußen bei seinen Aufenthalten in Hirschberg 
in den Jahren 1759, 1766 und 1771. Der Garten kam durch 
Heirat zunächst an die Familie Smith und dann durch Erb-
schaft an den Kaufmann Heinrich Hess (1745–1802), der 
Direktor der Zuckersiederei in Hirschberg war. Ende der 
1790er Jahre wurde das Anwesen von dem 1793 gegründe-
ten „Gebirgs-Kommerzien- und Fabriken-Comité” erwor-
ben. Nachdem dieses aber 1802 aufgehoben wurde, kam 
der Garten an Karl Ignaz Maria Freiherr von Stillfried und 
Rattonitz (1759–1846).

Einer der bedeutenderen Gärten befand sich 

znajdowało się kilka dużych ogrodów, założonych w stylu 
barokowym. Mogły one powstać już pod koniec XVII wie-
ku i były własnością nie tylko rodzin kupieckich, ale tak-
że szlacheckich. W wielu z nich utrzymywane były rów-
nież oranżerie. Najważniejszy ogród przy ulicy Schildauer 
Gasse znajdował się naprzeciwko szkoły ewangelickiej. 
Należał on w pierwszej połowie XVIII wieku do kupca 
Gottfrieda Haude (†1756). W 1737 roku Haude sprzedał 
tylną część swojego ogrodu ozdobnego (Lustgarten) ze 
szklarnią, fontanną i stodołą kupcowi Johannowi Marti-
nowi Gottfriedowi (1685–1737), po którym wdowa nabyła 
później także przednią część ogrodu z okazałym pawilo-
nem ogrodowym, położonym przy ulicy Schildauer Gasse. 
W tym pawilonie ogrodowym nocował król pruski Fryde-
ryk II podczas swoich pobytów w Jeleniej Górze w latach 
1759, 1766 i 1771. Najpierw poprzez małżeństwo ogród 
trafił do rodziny Smith, a następnie poprzez odziedzicze-
nie spadku do kupca Heinricha Hessa (1745–1802), który 
był dyrektorem cukrowni w Jeleniej Górze. Pod koniec lat 
90. XVIII wieku majątek został zakupiony przez komitet 
„Gebirgs-Kommerzien- und Fabriken-Comité”, założony 
w 1793 roku. Jednak po jego likwidacji w 1802 roku ogród 
stał się własnością barona Karla Ignaza Marii von Still-
fried-Rattonitz (1759–1846).

Ausschnitt aus einem Stadtplan Hirschberg ca. 1830. Links oben das Langgassentor und rechts das Burgtor. 
Er zeigt den Bereich an der Stadtmauer von Süden bis Osten

Fragment planu miasta Jeleniej Góry ok. 1830 r. U góry po lewej stronie Brama Ulicy Długiej (Langgassentor), 
a po prawej stronie Brama Zamkowa (Burgtor). Ukazuje on obszar wzdłuż murów miejskich z południa na zachód 
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nördlich der Gnadenkirche zwischen dem Mühlgraben und 
dem Bober. Er lag mitten zwischen Bleichwiesen und war 
wohl schon um 1700 durch den späteren Bürgermeister 
Christian Kretschmer (1671–1738) angelegt worden. Er 
hatte eine Größe von etwa 50 mal 150 m und wurde etwa 
in der Mitte durch ein über nahezu die gesamte Grund-
stücksbreite gehendes Orangeriegebäude getrennt. 1738 
wurde dieser Garten „der fürtrefflichen Orangerie wegen” 
als bewunderungswürdig bezeichnet. Nach dem Tode von 
Kretschmers Witwe kam der Garten an Maria Elisabeth 
Freiin von Darcy geb. Janner und nach deren Tod an ihre 
Schwester Johanna Dorothea Rüffer geb. Janner, die schon 
1759 genannt wird. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde 
der Garten erheblich verkleinert und bestand nur noch aus 
dem vorderen Teil zwischen Gartenhaus und der Orangerie 
und wurde von einem Kunstgärtner genutzt.

Nähern wir uns wieder der Stadt. Zwischen dem 
Schildauer Tor und dem im Westen gelegenen Burgtor, also 
am Hirschgraben, später Hirschgrabenpromenade, lagen 
hinter den Häusern an der Mühlgrabengasse mehrere klei-
nere Gärten, über deren Anlage wir nichts und über deren 
Besitzer wir wenig wissen. Hier befand sich ein Garten, der 
barock angelegt war und in dem es auch Orangerie und Fei-
genbäume gab. Er gehörte in der Mitte des 18. Jahrhunderts 
der Kaufmannsfamilie Tralles und später, bis 1852, dem 
Kaufmann Lipfert bzw. seiner Witwe.

Im Westen der Stadt gab es zwar auch Gärten, 
aber deutlich weniger. Da sich hier die Bebauung direkt an 
der Stadtmauer hinzog, lagen sie hinter deren Hausgärten, 
gleichsam in zweiter Reihe. Sie waren auch nicht so bedeu-
tend wie die Gärten am Schillergraben und der Schildau-
ergasse. In mehreren von ihnen lassen sich aber ebenfalls 
Orangeriepflanzen nachweisen. Lediglich im Südwesten, 
Richtung Langgassentor, gab es wieder ein paar mehr Gär-
ten, die aber deutlich kleiner waren.

Noch 1828 wird in einem Reiseführer darauf 
hingewiesen, dass Hirschberg, unstreitig die schönste aller 
schlesischen Gebirgsstädte, mit stattlichen gartenreichen 
Vorstädten umgeben ist. Allerdings büßten die im 18. Jahr-
hundert berühmten Barockgärten ihre Pracht langsam ein. 
1849 wird von „einst berühmten Gärten” gesprochen. Und 
soweit man auf Grafiken aus dem 19. Jahrhundert erkennen 
kann, waren diese Gärten wohl in englische Landschafts-
gärten oder Nutzgärten umgewandelt worden. Nachdem 
1862 in Hirschberg die Stadtmauern niedergelegt worden 
waren, lagen diese Gärten nicht mehr außerhalb der Stadt 
und wurden zunehmend bebaut, so dass sie innerhalb we-
niger Jahre verschwanden.

Hinweis: 
Ein ausführlicher umfassender Beitrag des Autors über die ehemaligen 
Hirschberger Gärten, mit vielen historischen Abbildungen, wird im 
August 2022 im Jahrbuch für schlesische Geschichte und Kultur, dem 
fachwissenschaftlichen Periodikum der Stiftung Kulturwerk Schlesien 
veröffentlicht.

Jeden z ważniejszych ogrodów znajdował się 
na północ od Kościoła Łaski, pomiędzy Mühlgraben i rze-
ką Bóbr. Leżał on w środkowej części, pomiędzy łąkami 
bielarskimi i zapewne został założony około 1700 roku 
przez późniejszego burmistrza Christiana Kretschmera  
(1671–1738). Miał on wymiary około 50 x 150 m i był 
prawie pośrodku przedzielony budynkiem oranżerii, 
który rozciągał się niemal na całej szerokości działki. 
W 1738 roku ogród ten „ze względu na imponującą oran-
żerię” został uznany za godny podziwu. Po śmierci wdowy 
po Kretschmerze ogród przejęła Maria Elisabeth Freiin 
von Darcy z domu Janner, a po jej śmierci jej siostra Jo-
hanna Dorothea Rüffer z domu Janner, która wymieniana 
jest już w 1759 roku. Na początku XIX wieku ogród został 
znacznie pomniejszony, składał się jedynie z przedniej 
części pomiędzy pawilonem ogrodowym a oranżerią i był 
użytkowany przez ogrodnika – artystę.

Podejdźmy ponownie bliżej miasta. Pomiędzy 
Bramą Wojanowską a położoną na zachodzie Bramą Zamko-
wą, tzn. na Hirschgraben, późniejszej promenadzie Hirsch-
grabenpromenade, za budynkami przy ulicy Mühlgraben-
gasse znajdowało się kilka mniejszych ogrodów, o których 
rozplanowaniu i właścicielach niewiele wiemy. Znajdował 
się tu ogród, założony w stylu barokowym, w którym była 
również oranżeria i figowce. W połowie XVIII wieku nale-
żała do kupieckiej rodziny Tralles, a później, do 1852 roku, 
do kupca Lipferta lub wdowy po nim.

Wprawdzie w zachodniej części miasta również 
znajdowały się ogrody, ale było ich znacznie mniej. Ponie-
waż tutejsza zabudowa wiodła bezpośrednio wzdłuż mu-
rów miejskich, ogrody były położone za ogrodami przydo-
mowymi, niejako w drugim rzędzie. Nie były one również 
tak znaczące jak ogrody przy Schillergraben i ulicy Schil-
dauergasse. W wielu z nich można potwierdzić istnienie 
również roślin do oranżerii. Jedynie na południowym za-
chodzie, w kierunku Bramy Ulicy Długiej, znajdowało się 
jeszcze kilka ogrodów, ale były one znacznie mniejsze.

Jeszcze w 1828 r. w przewodniku turystycznym 
wskazywano na to, że Jelenia Góra jest bezsprzecznie naj-
piękniejszym ze wszystkich śląskich miast górskich, które 
otaczają okazałe przedmieścia, bogate w ogrody. Jednak 
słynne w XVIII wieku ogrody barokowe powoli traciły 
swoją świetność. W 1849 roku mówi się o „słynnych nie-
gdyś ogrodach”. I na tyle, na ile można zauważyć na dzie-
więtnastowiecznych grafikach, ogrody te zostały zapew-
ne przekształcone w angielskie ogrody krajobrazowe lub 
ogrody użytkowe. Po zburzeniu murów miejskich w Jele-
niej Górze w 1862 roku ogrody te nie znajdowały się już 
poza miastem i były coraz bardziej zabudowywane, tak że 
zniknęły w ciągu kilku lat.

Wskazówka: 
Szczegółowy, obszerny artykuł autora o dawnych jeleniogórskich 
ogrodach, z wieloma historycznymi ilustracjami, ukaże się wkrótce 
w roczniku dotyczącym śląskiej historii i kultury, naukowym 
periodyku fundacji Stiftung Kulturwerk Schlesien.
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Vom Harz ins Riesengebirge.
Auf den Spuren der Zisterzienser

Michael Reinboth

Am Beginn dieser Geschichte steht eine Erzäh-
lung meiner Mutter. Ihr haftet etwas Unwirkliches, längst 
Versunkenes an: Da war die Rede von einem sonntäglichen 
Fahrradausflug mit dem Vater aus Altweißbach/Stara 
Białka zum Kloster Grüssau/Krzeszów, durch den Wald. 
Da habe es eine Ausflugsgaststätte namens „Bethlehem” 
gegeben und viele Kreuzwegstationen. Mein Opa und mei-
ne Mutter waren zwar evangelisch, nahmen das katholi-
sche Umfeld von Grüssau aber mit Interesse wahr, ganz ty-
pisch für das gemischt-konfessionelle Schlesien mit seinem 
Nebeneinander von evangelischen und katholischen Orten. 
Jedenfalls wussten sie von der barocken Pracht der Klos-
terkirche zu erzählen, von den Wallfahrern, vom Glocken-
geläut und nicht zuletzt auch von der Gastronomie.

Weit weg, das alles. 1946 hatte es meine Großel-
tern mit Familie nach Walkenried im Südharz verschlagen. 
Da gab es immerhin eine kleine Verbindung, denn mein 
Opa rief, als der Lkw durch den Ort rollte, beim Anblick 
der Seifenfabrik Genzel & Co aus: Von hier also kam unsere 
Seife! Dass es noch ganz andere, festere Verbindungen von 
Walkenried in die alte Heimat gab, war ihnen damals nicht 
klar. 1951 hat meine Mutter geheiratet, und die Trauung 
fand im Kapitelsaal der noch vorhandenen Klausur des 
Klosters Walkenried statt – eben jenes Klosters Walken-
ried, welches, wenn auch über mehrere Klostergeneratio-
nen hinweg, auch am Beginn der Geschichte des Klosters 
Grüssau steht. Also, nicht ganz am Beginn, aber dazu an 
anderer Stelle mehr. Die Fäden, die sich von Walkenried 
nach Schlesien spinnen, wurden mir erst sehr viel später 
nach und nach deutlich.

Noch eine weitere Verbindung gibt es. Nahe Heil-
bronn, wo ich beruflich zu tun hatte, liegt Bad Wimpfen 
mit der höchst bemerkenswerten Stiftskirche Wimpfen im 
Tal, gleich am Neckar. Das zugehörige Kloster beherbergte 
nach 1945 viele Jahre den ehemaligen Konvent des Klos-
ters Grüssau. 1990 war das wohl schon nicht mehr der Fall, 
aber es wurde noch daran erinnert. 

Wo war ich stehengeblieben? Ach ja, Kloster 
Walkenried. Diese einst ob ihres reichen Besitzes be-
rühmte Zisterzienser-Abtei wurde, wie das bei diesem 
Benediktiner-Reformorden üblich war, nach der Stiftung 
1127 von einem Mutterkloster aus gegründet, in diesem 
Fall 1129 vom Kloster Altenkamp am Niederrhein, wel-
ches wiederum eine Gründung des Klosters Morimond 
war, immerhin eine der vier Primarabteien der Zisterzi-
enser. Kaum gegründet und besiedelt, entsandte Walken-
ried einige Mönche nebst Abt nach Sittichenbach bei Eisle-
ben und auch nach Pforta bei Naumburg. Und von Pforta, 
dem heutigen Schulpforta, aus erfolgte die Gründung des 
Klosters Leubus, heute Lubiąsź, an der Oder. Ja, und die-

Z Harzu do Karkonoszy.
Śladami cystersów 

Michael Reinboth

Na początku tej historii pojawia się opowieść 
mojej mamy. Ma w sobie coś nierealnego, odnoszącego się 
do dawnego, już nieistniejącego świata: dotyczyło bowiem 
niedzielnej wycieczki rowerowej z ojcem ze Starej Białki/
Altweißbach) do klasztoru w Krzeszowie/Grüssau, przez 
las. Znajdowała się tam gospoda „Betlejem” i wiele stacji 
drogi krzyżowej. Mój dziadek i moja mama byli wyzna-
nia ewangelickiego, ale ciekawiło ich katolickie otoczenie 
Krzeszowa, co było dość typowe dla mieszanego wyzna-
niowo Śląska, gdzie obok siebie funkcjonowały miejsco-
wości protestanckie i katolickie. W każdym razie potrafili 
snuć opowieści o barokowym przepychu kościoła klasz-
tornego, pielgrzymach, biciu dzwonów i wreszcie, co nie 
mniej ważne, o gastronomii.

Dawne to były czasy. W roku 1946 los rzucił mo-
ich dziadków wraz z rodziną do Walkenried w południo-
wej części Harzu. Wtedy odczuwano bodaj niewielką więź 
z dawnymi ojczystymi stronami. Gdy ciężarówka z napi-
sem Seifenfabrik Genzel & Co (fabryka mydła Genzel & Co) 
przejeżdżała przez miejscowość, mój dziadek, widząc to, 
wołał stąd więc pochodziło nasze mydło! Wówczas dziadko-
wie nie wiedzieli, że istnieją jeszcze inne, trwalsze związki 
miejscowości Walkenried z dawnymi rodzinnymi strona-
mi. W 1951 r. moja mama wyszła za mąż, a ślub odbył się 
w kapitularzu zachowanej klauzury klasztoru Walkenried 
– właśnie tego klasztoru Walkenried, który – od kilku 
pokoleń zakonnych – stoi u początków historii klasztoru 
w Krzeszowie. No, nie całkiem u początków, ale o tym wię-
cej w innym miejscu. Wątki, które splatają Walkenried ze 
Śląskiem, stawały się stopniowo dla mnie jasne dopiero 
znacznie później.

Istnieje jeszcze kolejny związek. W pobliżu Heil-
bronn, gdzie przebywałem w celach zawodowych, leży Bad 
Wimpfen z imponującą kolegiatą Wimpfen w dolinie, nad 
samą rzeką Neckar. Przez wiele lat po 1945 r. klasztor ten 
dawał schronienie dawnej kolegiacie klasztoru w Krzeszo-
wie. W roku 1990 zapewne już tak nie było, ale nadal o tym 
wspominano.

Na czym to stanęliśmy? Ach tak, klasztor Wal-
kenried. To cysterskie opactwo, słynące niegdyś z boga-
tych posiadłości, zostało założone, jak to było w zwyczaju 
tego zreformowanego zakonu benedyktyńskiego, przez 
macierzysty klasztor w roku 1127, w tym przypadku 
w 1129 r. przez klasztor Altenkamp nad dolnym Renem, 
który z kolei był fundacją klasztoru Morimond, jednego 
z czterech pierwotnych opactw cysterskich. 

Gdy tylko Walkenried został założony i zasie-
dlony, wysłał kilku mnichów i opata do Sittichenbach koło 
Eisleben, a także do Pforty koło Naumburga. A z Pforty, 
dzisiejszej Schulpforty, pochodziła fundacja klasztoru 
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ses Kloster wiederum entsandte Mönche einerseits nach 
Kamenz/Kamieniec Ząbkowicki und andererseits nach 
Heinrichau/Henryków. Letzteres entsandte dann einen 
Konvent nach Grüssau. Haben Sie mitgezählt? Walken-
ried – Pforta – Leubus – Heinrichau – Grüssau. Grüssau 
ist also ein Ururenkel von Walkenried! Das konnte nicht 
ohne Folgen bleiben… Inzwischen haben wir in Schlesien 
alle genannten Stätten aufgesucht. Familienhierarchisch 
gesehen wäre Kamenz ja eine Tante von Grüssau. Aber 
da muss man sowieso hin, allein schon wegen des unge-
wöhnlichen Schlosses, bei dem Karl Friedrich Schinkel 
seine Finger im Spiel hatte. 

Zurück zu den Klöstern. Grüssau selbst hat kei-
ne eigenen Töchter mehr aus der Taufe gehoben. Aber 
immerhin eine Gründung spielt bis heute eine erhebliche 
Rolle, nämlich die Propstei in Warmbrunn/Cieplice Zdrój. 
Wo Zisterzienser am Werk waren, gibt es eigentlich im-
mer Teiche, denn sie bzw. ihre Konversen, also Laienbrü-
der, waren berühmt für die Fähigkeit, sumpfiges Land 
urbar zu machen. Walkenried ist von reichlich Teichen 
umgeben, Warmbrunn benachbart gibt es sie in Form der 
Giersdorfer Teiche/Stawy Podgórzyńskie. Ohne zisterzi-
ensischen Einfluss gäbe es sie nicht.

Die vier Abteien in Niederschlesien, die sich auf 
Walkenried zurückführen lassen, haben alle ein unter-
schiedliches Schicksal gehabt. Klösterliches, wenngleich 
nicht zisterziensisches Leben gibt es nur noch – oder 
besser: wieder - in Grüssau. Aber seien wir gerecht: Das 
Kloster Walkenried hatte seine besten Zeiten schon weit 
hinter sich, als es 1525 von aufständischen Bauern geplün-
dert, beschädigt und danach von den Mönchen verlassen 
wurde, die sich allesamt der Reformation anschlossen, 
heirateten und eine Pfarrei in der Nachbarschaft über-
nahmen. Die prachtvolle Klosterkirche, zu ihrer Bauzeit 
immerhin die größte in Norddeutschland, wurde Stein-
bruch, und erst 1817 gelang es mit Mühe, die Reste zu 
konservieren. Erhalten blieb die schöne Klausur mit ih-
rem doppelten Kreuzgang, dem zweischiffigen Nordflügel 
und dem Kapitelsaal, der heute als evangelische Kirche 
dient. Inzwischen befindet sich hier eines der schönsten 
Museen dieses Genres in Deutschland, das Zisterzienser-
Museum Kloster Walkenried. Die Klosteranlage zählt seit 
einiger Zeit zum UNESCO-Weltkulturerbe. Klösterliches 
Leben ist aber nie wieder zurückgekehrt.

Das war im gemischt-konfessionellen Schlesien 
anders. Hier konnten sich die Konvente unter dem Schutz 
der Habsburger erholen und behaupten, und nicht nur 
das. Sie konnten sich prächtige, schlossartige Klosteran-
lagen bauen und erlebten in Barock- und Rokoko-Zeiten 
eine zweite, gegenreformatorische Blüte, die freilich dazu 
führte, dass die ursprüngliche zisterziensische Klarheit 
und Bescheidenheit vollkommen verdrängt wurde. Nicht 
anders übrigens als in Süddeutschland, wo fast alle Zis-
terzienser-Abteien überformt wurden oder gänzlich neu 
errichtet worden sind. In Schlesien setzte dem erst der 
„Alte Fritz” ein Ende. Er ließ die katholischen Abteien ge-
treu seiner Devise, dass in seinem Land jeder nach seiner 

w Leubus nad Odrą, dzisiejszego Lubiąża. No, a z kolei ten 
klasztor wysyłał zakonników, po pierwsze, do Kamieńca 
Ząbkowickiego/Kamenz i, po drugie, do Henrykowa/He-
inrichau. Ten ostatni wysłał następnie konwent do Krze-
szowa. Czy policzyliście Państwo ze mną? Walkenried – 
Pforta – Lubiąż – Henryków – Krzeszów. A więc Krzeszów 
jest praprawnukiem klasztoru z Walkenried! Nie mogło 
to pozostać bez konsekwencji. Tymczasem odwiedziliśmy 
wszystkie wymienione miejsca na Śląsku. Z punktu widze-
nia hierarchii rodzinnej Kamieniec byłby „ciotką” Krzeszo-
wa. Ale i tak trzeba tam pojechać, choćby ze względu na 
niezwykły zamek, do którego powstania przyłożył swoją 
rękę Karl Friedrich Schinkel.

Powróćmy do klasztorów. Sam Krzeszów nie 
powołał do życia własnych filii. Jednak przynajmniej jed-
na fundacja odgrywa do dziś znaczącą rolę, a mianowicie 
prepozytura w Cieplicach-Zdroju/Bad Warmbrunn. Tam, 
gdzie pojawiali się cystersi, zawsze były stawy, gdyż cy-
stersi, czy ich konwersi, tzw. świeccy bracia zakonni, sły-
nęli z umiejętności zagospodarowywania bagiennego te-
renu. Walkenried jest otoczony licznymi stawami, a obok 
Cieplic znajdują się Stawy Podgórzyńskie/Giersdorfer Te-
iche. Nie istniałyby one bez wpływu cystersów.

Cztery opactwa na Dolnym Śląsku, które wywo-
dzą się z Walkenried, doświadczyły różnych losów. Życie 
monastyczne, choć nie cysterskie, istnieje jeszcze jedynie 
– a raczej istnieje ponownie – w Krzeszowie. Ale bądźmy 
sprawiedliwi: klasztor Walkenried najlepsze czasy miał 
już dawno za sobą. W 1525 r. został splądrowany, zdewa-
stowany przez zbuntowanych chłopów, a następnie opusz-
czony przez mnichów, którzy przyłączyli się do reformacji, 
ożenili się i objęli parafię w sąsiedztwie. Okazały kościół 
klasztorny, który w czasach swojej budowy był najwięk-
szym klasztorem w północnych Niemczech, stał się ka-
mieniołomem i dopiero w roku 1817 udało się, z wielkim 
trudem, zabezpieczyć pozostałości. Zachowała się piękna 
klauzura z jej podwójnym krużgankiem, dwunawowym 
skrzydłem północnym i kapitularzem, który dziś służy za 
kościół ewangelicki. Obecnie mieści się tu jedno z najpięk-

Klosterkirche Walkenried 
Kościół klasztorny Walkenrieda
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Fasson selig werden könne, zwar am Leben, drückte ih-
nen aber so erhebliche Steuerlasten auf, dass die Zeiten 
prachtvoller Bauwerke vorbei waren. In Leubus, Kamenz, 
Heinrichau und Grüssau führten Verschuldung und staat-
licher Druck schließlich 1810 zur Säkularisierung, aus 
Kloster- wurden (viel zu große) Pfarrkirchen, die Klau-
suren wurden umgenutzt oder verfielen. 

Beginnen wollen wir in Leubus. Lubiąż liegt, 
wenn man eigentlich die schlesischen Berge als Ziel hat, 
ganz schön weit ab vom Schuss, nämlich an der Oder, noch 
dazu am anderen, also östlichen Ufer. Schon von wei-
tem kann man die riesenhafte Anlage erblicken: 223 m 
lang und 118 m tief. 1163 stiftete Piastenherzog Boles-
laus I. das Kloster und rief Zisterzienser aus Pforta ins 
Land. Es entstand eine große gotische Klosteranlage. Der 
– soll man sagen übliche? – Niedergang setzte im 15. Jahr-
hundert ein und dauerte bis nach dem 30jährigen Krieg 
an. Es folgte der Wiederaufstieg unter den Äbten Arnold 
Freiberger, der 1660 den Maler Michael Willmann nach 
Leubus holte, und Johannes Reich. 1681 bis 1720 wurde 
die riesige barocke, Prälatur und Konvent umfassende 
Klosteranlage errichtet. Die Kirche wurde barockisiert 
und unter anderem von Willmann ausgestattet. Die neue 
Blüte währte kaum 100 Jahre. Nach der Säkularisierung 
setzte die große Selbstbedienung bei den Kunstschätzen 
ein, man wurde Landesgestüt, ab 1823 psychiatrisches 
Krankenhaus. Nazi-, Kriegs- und Nachkriegszeit haben 
Leubus zusätzlich übel mitgespielt: 1936 zog ein Rüs-
tungsbetrieb ein, 1945-48 wurde Leubus Militärkranken-
haus der Roten Armee, danach Büchermagazin. Aber seit 
einigen Jahren setzt man die Anlage Zug um Zug wieder 
instand. Bei unserem Besuch waren beide Refektorien, 
die Bibliothek und der „Fürstensaal” komplett restau-
riert, die Klosterkirche freilich noch eine leere, aber gesi-
cherte Hülle. Von Michael Willmann, dem wohl berühm-
testen schlesischen Maler, der hier begraben ist, hat sich 
einiges im Sommerrefektorium erhalten.

Ein Besuch im heutigen Lubiąź, im Kreis 
Wohlau/Powiat Wołów gelegen, lohnt sich nicht nur we-

niejszych muzeów tego typu w Niemczech – Muzeum Cy-
stersów Klasztoru Walkenried. Od pewnego czasu zespół 
klasztorny znajduje się na liście światowego dziedzictwa 
UNESCO. Jednak życie monastyczne nigdy już tu nie po-
wróciło.

Inaczej było na Śląsku mieszanym wyznaniowo. 
Tutaj pod ochroną Habsburgów konwenty mogły wzrastać 
i utrzymywać się, ale nie tylko. Mogły one budować okaza-
łe zespoły klasztorne o charakterze pałacowym, a w cza-
sach baroku i rokoka doświadczyć drugiego, kontrrefor-
macyjnego rozkwitu, co oczywiście doprowadziło do tego, 
że całkowicie wyeliminowano pierwotną przejrzystość 
i prostotę. Swoją drogą nie inaczej było w południowych 
Niemczech, gdzie prawie wszystkie opactwa cysterskie 
były przekształcane lub budowane całkowicie od nowa. 
Na Śląsku położył temu kres „Stary Fritz” (Fryderyk II 
Wielki). Wierny swojej dewizie, że w jego kraju każdy 
może żyć według własnych poglądów, pozostawił wpraw-
dzie przy życiu katolickie opactwa, ale nałożył na nie tak 
olbrzymie obciążenia podatkowe, że okres okazałych bu-
dowli dobiegł końca. W Lubiążu, Kamieńcu Ząbkowickim, 
Henrykowie i Krzeszowie zadłużenia oraz presja państwa 
w końcu doprowadziły w roku 1810 do sekularyzacji, ko-
ścioły klasztorne stały się (o wiele za dużymi) kościołami 
parafialnymi, klauzury zmieniły swoje przeznaczenie lub 
popadły w ruinę.

Zacznijmy od Lubiąża/Leubus. Gdy za punkt 
odniesienia obierzemy pasma gór dolnośląskich, to Lu-
biąż położony jest dość daleko od nich, leży bowiem nad 
Odrą i to jeszcze na przeciwnym, wschodnim brzegu. Już 
z daleka ujrzeć można to ogromne założenie: 223 m dłu-
gości i 118 m szerokości. W roku 1163 książę piastowski 
Bolesław I ufundował klasztor i sprowadził do kraju cy-
stersów z Pforty. Powstał duży gotycki zespół klasztorny. 
Upadek – czy należy mówić o typowym upadku? – rozpo-
czął się w XV wieku i trwał aż do zakończenia wojny trzy-
dziestoletniej. Po tym okresie nastały czasu ponownego 
rozkwitu pod rządami opata Arnolda Freibergera, który 
w roku 1660 sprowadził do Lubiąża Michaela Willmanna 

 Kloster Leubus
Klasztor Lubiąż

Kloster Leubus. Fürstensaal
Klasztor Lubiąż. Sala Książęca
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gen der Klosteranlage, sondern auch wegen der wunder-
schönen Flusslandschaft der Oder. Aber wir wollen ja 
weiter zu den beiden Tochtergründungen von Leubus in 
Niederschlesien. Zunächst einmal suchen wir Kamenz/
Kamieniec Ząbkowicki auf. Dort verliefen die Dinge 
ähnlich wie in Grüssau. Ursprünglich siedelten sich hier 
nicht die Zisterzienser an, sondern um 1210 zunächst Au-
gustiner aus Breslau/Wrocław. Erst 1247, nach dem Mon-
goleneinfall 1241, übereignete der von 1232 bis 1268 am-
tierende Breslauer Bischof Thomas I. den Zisterziensern 
aus Leubus das Gebiet. Diese machten sich auch in Ka-
menz alsbald ans Werk und errichteten die bis heute er-
haltene Kirche, außen trotz barocker Verkleidung an der 
West- und Ostseite ein typischer Zisterzienserbau ohne 
Türme, aber mit Dachreiter, innen hingegen barockisiert, 
wobei einiges von der Ausstattung, darunter Gemälde 
von Michael Willmann, sowohl den Brand von 1817 als 
auch die spätere „Regotisierung” überstanden hat. Nicht 
so die Klausur, die 1817 abbrannte. Rund um die Kirche 
gruppieren sich Abtsgebäude, Kanzlei, Klosterschule und 
Speicher. An die frühere Klausur erinnern einige Frag-
mente im Boden und an den Wänden des Abtsgebäudes.

Von Kamenz ist es nicht allzu weit nach Hein-
richau. Henryków bietet sich uns als fast vollständig er-
haltene, wenngleich bis auf die Kirche dem Barock zuzu-
rechnende Klosteranlage dar, hervorragend gepflegt und 
bis heute u.a. als Priesterseminar des Bistums Breslau 
genutzt. Als wir eines verregneten Nachmittags dort auf-
tauchten, fand sich sofort jemand bereit, uns noch durch 
die üppig ausgestattete Klosterkirche zu führen. Die Ge-
schichte Heinrichaus ist freilich nicht frei von mehrfachen 
Besitzwechseln und in deren Folge entsprechenden Um-
bauten. 1228 stiftete Heinrich II., der Fromme, das Klos-
ter und übergab es einem Konvent aus Leubus. Er selbst 
fiel 1241 in der berühmten Mongolenschlacht bei Wahl-
statt/Legnickie Pole. Eben jene Mongolen verwüsteten 
im selben Jahr auch Heinrichau, welches aber umgehend 

oraz opata Johannesa Reicha. W latach 1681–1720 zbudo-
wano potężny barokowy zespół klasztorny wraz z prała-
turą i klasztorem. Kościół był barokizowany i zdobiony 
m.in. przez Willmanna. Ponowny rozkwit trwał zaledwie 
100 lat. Po sekularyzacji nastąpiła wśród skarbów sztuki 
wielka samowolka, mieściła się tu państwowa stadnina 
koni, od roku 1823 szpital psychiatryczny. 

W okresie nazistowskim, wojennym i powojen-
nym Lubiąż został ciężko doświadczony: w 1936 r. uloko-
wano tu fabrykę zbrojeniową, w latach 1945–48 w Lubiążu 
urządzono szpital wojskowy dla Armii Czerwonej, a na-
stępnie składnicę księgarską. Jednak od kilku lat kompleks 
jest krok po kroku odrestaurowywany. Podczas naszej 
wizyty zastaliśmy odrestaurowane całkowicie oba refek-
tarze, bibliotekę, „salę książęcą”, natomiast kościół klasz-
torny był jeszcze pustą, ale zabezpieczoną przestrzenią. 
W refektarzu letnim zachowało się kilka dzieł Michaela 
Willmanna, zapewne najsłynniejszego śląskiego malarza, 
który został tu pochowany.

Warto odwiedzić dzisiejszy Lubiąż, położony 
w powiecie wołowskim/Wohlau, nie tylko ze względu na 
zespół klasztorny, lecz także na piękny krajobraz rzeki 
Odry. Ale my chcemy udać się dalej do dwóch klasztorów 
filialnych Lubiąża na Dolnym Śląsku. Najpierw odwiedzi-
my Kamieniec Ząbkowicki/Kamenz. Tam sprawy poto-
czyły się podobnie jak w Krzeszowie. Pierwotnie nie osie-
dlili się tu cystersi, lecz w 1210 r. najpierw augustianie 
z Wrocławia. Dopiero w 1247 r., po najeździe mongolskim 
w 1241 r., biskup wrocławski Tomasz I, urzędujący w la-
tach 1232–1268, przekazał cystersom z Lubiąża teren na 
własność. Wkrótce rozpoczęli oni pracę w Kamieńcu i wy-
budowali kościół, który zachował się do dziś. Na zewnątrz, 
pomimo barokowego wykończenia po stronie zachodniej 
i wschodniej, jest to typowa budowla cysterska bez wież, 
ale z sygnaturką, wewnątrz barokizowana, przy czym, 
mimo pożaru w roku 1817, jak i późniejszej „regotyzacji”, 
ocalała część wyposażenia, w tym obrazy Michaela Will-
manna. Nie zachowała się klauzura, gdyż spłonęła w roku 
1817. Wokół kościoła skupione są: budynek opata, kancela-
ria, szkoła klasztorna i spichlerz. Kilka fragmentów w po-
sadzce i na ścianach budynku opata świadczy o istnieniu 
tu wcześniej klauzury. 

Z Kamieńca jest dość blisko do Henrykowa.
Heinrichau prezentuje się nam jako prawie całkowicie 
zachowany zespół klasztorny przypisywany, z wyjątkiem 
kościoła, stylowi barokowemu. Jest doskonale utrzymany 
i do dziś mieści się tu m.in. seminarium duchowne diece-
zji wrocławskiej. Gdy pewnego deszczowego popołudnia 
pojawiliśmy się tam, natychmiast znalazł się ktoś chęt-
ny, by oprowadzić nas po bogato wyposażonym kościele 
klasztornym. W swojej historii Henryków kilkakrotnie 
zmieniał właścicieli, co wiązało się z określonymi mo-
dyfikacjami budowlanymi. W 1228 r. Henryk II Pobożny 
ufundował klasztor i przekazał go konwentowi z Lubiąża. 
Sam poległ w słynnej bitwie pod Legnickim Polem/Wahl-
statt w 1241 r. W tym samym roku Mongołowie spusto-
szyli również Henryków, który niezwłocznie został odbu-

Kloster Kamenz
Klasztor Kamieniec Ząbkowicki
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dowany. W latach 1554–1577 klasztor rozbudowano, ale 
podczas wojny trzydziestoletniej, w latach 1621–1648, po-
nownie został zniszczony i opuszczony. Odbudowa w stylu 
barokowym pod kierownictwem opata Heinricha III Kah-
lerta, ucznia Bernharda Rosy, rozpoczęła się w roku 1681. 
Klasztor został również poddany kasacie w 1810 r., ale nie 
popadł w ruinę, lecz przeszedł na własność Fryderyki Lo-
uisy Wilhelminy z Prus, a w latach 1863–1945 był w posia-
daniu wielkich książąt Saksonii-Weimaru. Henryków ma 
również szczególne znaczenie historyczno-kulturowe dla 
narodu polskiego: W „Księdze henrykowskiej” (1268–73) 
zapisane jest pierwsze zdanie w języku polskim.

To, że zespół klasztorny zachował się w dosko-
nałym stanie, zawdzięczamy utworzonej tu w roku 1965 
szkole rolniczej oraz diecezji wrocławskiej, która przejęła 
obiekt w roku 1990. W murach klasztornych, oprócz se-
minarium, mieści się jeszcze liceum oraz dom opieki Cari-
tas. To, co jest charakterystyczne dla cystersów, to dostęp 
do wody – w pobliżu płynie bowiem rzeka Oława/Ohlau. 
Znajdują się tu również barokowe bramy, Brama Górna 
oraz Brama Dolna, klauzura, szkoła łacińska, a z okresu 
późniejszego pawilon ogrodowy, tzw. „Lusthaus”, w ogro-
dzie opata. Kościół jest budowlą zasługującą na uwagę, 
powstał na wzór opactwa „Morimond II” – na tę dawno 
już nieistniejącą budowlę wywarł wpływ, patrząc wstecz, 
klasztor potomek Morimondu, czyli Walkenried. W Hen-
rykowie cysterskie jest przede wszystkim prezbiterium 
zamknięte prostą ścianą z bocznymi kaplicami. Istnieje 
w każdym razie ewidentny związek architektoniczny po-
między Morimond, Walkenried i Henrykowem. Wewnątrz 
wyróżniają się przede wszystkim artyści barokowi, wśród 
nich ponownie Michał Willmann. Stalle są dziełem „henry-
kowskiego mistrza”.

Henryków położony jest w trochę zapomnianym 
zakątku Dolnego Śląska, ale nie tak daleko od Wrocławia. 
Kto chciałby zobaczyć niezniszczony zespół klasztorny 
i do tego cudownie wkomponowany w obszar zalewowy 

wieder aufgebaut wurde. 1554–1577 wurde das Kloster 
erweitert, dann aber im 30jährigen Krieg zwischen 1621 
und 1648 zerstört und verlassen. Der barocke Wieder-
aufbau unter Abt Heinrich III. Kahlert, einem Schüler von 
Bernhard Rosa, begann 1681. Das Kloster wurde eben-
falls 1810 aufgehoben, verfiel aber nicht, sondern ging in 
den Besitz von Friederike Louise Wilhelmine von Preu-
ßen über und befand sich von 1863 bis 1945 im Besitz der 
Großherzöge von Sachsen-Weimar. 

Henryków hat für die polnische Nation kultur-
geschichtlich eine besondere Bedeutung: Im „Buch von 
Heinrichau” (1268–73) steht der erste schriftlich nieder-
gelegte Satz in polnischer Sprache.

Dieser Tatsache, der Einrichtung einer Land-
wirtschaftsschule 1965 und der Übernahme durch das 
Bistum Breslau 1990 verdanken wir den ausgezeichneten 
Erhaltungszustand. Heute bergen die Klostermauern ne-
ben dem Priesterseminar noch ein Lyzeum und ein Pfle-
geheim der Caritas. Wie es sich für Zisterzienser gehört, 
gibt es Wasser in der Nähe, nämlich die Ohle/Oława, es 
gibt ein barockes Ober- und ein ebenso barockes Nieder-
tor, die Klausur, eine Lateinschule und als spätere Zuta-
ten im Abtsgarten ein „Lusthaus” und eine Orangerie. Die 
Kirche ist ein bemerkenswerter Bau vom Typ „Morimond 
II” – dieser längst verschwundene Bau wurde wiederum, 
quasi im Rückwärtsgang, vom Enkelkloster Morimonds, 
also von Walkenried, beeinflusst. Zisterziensisch ist in 
Heinrichau in erster Linie der gerade Chorschluss mit 
Seitenkapellen. Der bauliche Zusammenhang zwischen 
Morimond, Walkenried und Heinrichau jedenfalls ist un-
übersehbar. Innen haben sich vor allem Barockkünstler 
hervorgetan, darunter wiederum Michael Willmann. Im 
Chorgestühl hat sich der „Heinrichauer Meister” ver-
ewigt.

Heinrichau liegt in einem weniger stark beach-
teten Winkel von Niederschlesien, aber nicht wirklich 
weit weg von Breslau. Wer eine intakte, noch dazu wun-
derbar in die Ohleauen eingebettete Klosteranlage sehen 
möchte, sollte den Weg dorthin nicht scheuen. 

Kloster Heinrichau entsandte 1292 einen Kon-
vent nach Grüssau/Krzeszów, und zwar auf Basis ei-
ner 1289 erfolgten Stiftung durch Herzog Bolko I. von 
Schweidnitz-Jauer. Jener Piast und seine Nachfolger sind 
auch in Grüssau begraben. Es handelt sich jedoch um eine 
„Zweitgründung”, denn schon 1242 versuchte sich Her-
zogin Anna von Böhmen, die Witwe Heinrichs des From-
men, an einer entsprechenden Klostergründung „im Wald 
Cressobor”. Sie hatte sich aber Benediktinermönche aus 
Opatowitz in Böhmen ausgesucht, und denen war die Ge-
gend des heutigen Grüssau nicht genehm.

Bolko setzte zum Glück auf die tüchtigen Zister-
zienser, denen keine sumpfige Gegend zu schwierig war. 
Das Ziedertal entwickelte sich, die Landwirtschaft ge-
dieh, und mit ihr gediehen auch die Klostergebäude. Grüs-
sau wuchs zu einem der größten und bedeutendsten Klös-
ter in Niederschlesien heran, nicht zuletzt aufgrund von 
Schenkungen, und zählte zuletzt einige kleinere Städte 

Kloster Heinrichau
Klasztor Henryków
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rzeki Oławy, nie powinien zwlekać z odwiedzinami.
W roku 1292 klasztor w Henrykowie wysłał 

konwent do Krzeszowa/Grüssau w związku z przeję-
ciem fundacji przez księcia świdnicko-jaworskiego Bol-
ka I w roku 1289. Tenże Piast, jak również jego następcy, 
zostali pochowani w Krzeszowie. Jest to jednak „drugie 
założenie”, ponieważ już w 1242 r. księżna Anna Czeska, 
wdowa po Henryku II Pobożnym, usiłowała założyć odpo-
wiedni klasztor „w lesie Cressobor”. Wybrała jednak be-
nedyktynów z czeskich Opatovic, których nie zadowalały 
okolice dzisiejszego Krzeszowa.

Na szczęście Bolko I postawił na niestrudzonych 
cystersów, dla których żaden bagnisty teren nie był zbyt 
trudny. Dolina Zadrny rozwijała się, kwitło rolnictwo, 
a wraz z nim powstawały również budynki klasztorne. 
Krzeszów wyrósł, szczególnie dzięki nadaniom, na jeden 
z największych i najważniejszych klasztorów na Dolnym 
Śląsku i w jego posiadaniu ostatecznie znalazło się kilka 
mniejszych miasteczek, jak Lubawka/Liebau, Chełmsko Śl. 
/Schömberg oraz 42 wsie wokół samego Krzeszowa, także 
Wierzbna/Würben koło Świdnicy/Schweidnitz oraz Ciepli-
ce. W czasie wojny husyckiej opactwo doznało poważnych 
zniszczeń, prawie całkowicie zgładzono konwent; co praw-
da udało się w porę ukryć obraz Matki Boskiej Łaskawej, 
to epizod, który miał duże znaczenie w późniejszym okre-
sie. Również reformacja spowodowała zmiany, sąsiednia 
Kamienna Góra/Landeshut przeszła na protestantyzm, 
a w czasie wojny trzydziestoletniej ponownie doszło do 
poważnych zniszczeń. Po tym okresie, dzięki wsparciu 
kontrreformacji przez Habsburgów, ponownie nastąpił 
niemalże błyskawiczny rozkwit, związany z nazwiskami 
opatów Bernharda Rosy (1660–1696), Dominikusa Geyera 
(1696–1726), Innozenza Fritscha (1727–1734) i Benedyk-
ta Seidla (1734–1763). To właśnie Bernard Rosa położył 
fundament pod rozwój klasztoru. Notabene: dla takiego 
zagorzałego protestanta jak ja „kontrreformacja” wydaje 
się raczej podejrzana, z uwagi na działalność inkwizycji je-
zuickiej, a w Krzeszowie tę rolę spełniali cystersi, a to, co 
stworzyli, budzi nie tylko podziw w kontekście historycz-
no-artystycznym. Są różne opinie na temat opata Rosy, 
prześladował on jednak bezlitośnie protestantów na swo-
im terenie, wyznając zasadę: albo przejdą na katolicyzm, 
albo wyemigrują.

W artykule takim, jak ten, nie sposób godnie 
przedstawić wspaniałego bogactwa, jakie oferuje dzisiej-
szy Krzeszów. Kiedy przybyliśmy tu pierwszy raz, ukazała 
się przed nami ogromna fasada kościoła klasztornego, a po 
lewej stronie kościół św. Józefa, powiedzmy dobitnie – za-
parło nam dech w piersiach. Tymczasem Krzeszów odwie-
dzaliśmy chyba kilkanaście razy, łącząc pobyt tutaj z wi-
zytą w małej samoobsługowej kawiarence. Wracaliśmy do 
domu z zakupionym przewodnikiem, książką, płytą z mu-
zyką organową lub świeczką. Tu, zanim jeszcze o cokolwiek 
zapytasz, od razu jesteś zaszufladkowany jako przybysz 
z Niemiec, najpierw prowadzą cię do kościoła św. Józefa, 
a tam zamykają, aż dzwonkiem dasz znać, że chcesz wyjść. 
Zwiedzanie może jednak potrwać, bo freskom Willmanna 

wie Liebau/Lubawka und Schömberg/Chełmsko Sląskie 
sowie 42 Dörfer um Grüssau selbst, Würben/Wierzbna 
bei Schweidnitz/Świdnica und Warmbrunn zu seinem 
Besitz. Die Abtei erlitt im Hussitenkrieg schwersten Scha-
den, der Konvent wurde fast ausgerottet, ein Marienbild 
allerdings noch rechtzeitig versteckt, eine Episode, die 
später erhebliche Bedeutung erlangen sollte. 

Auch die Reformation verursachte Einschnit-
te, das benachbarte Landeshut/Kamienna Góra wandte 
sich der evangelischen Lehre zu, und im 30jährigen Krieg 
gab es abermals erhebliche Verwüstungen. Es folgte, ge-
schützt durch die um die Gegenreformation bemühten 
Habsburger, ein geradezu kometenhafter Wiederaufstieg, 
der mit den Namen der Äbte Bernhard Rosa (1660–1696), 
Dominikus Geyer (1696–1726), Innozenz Fritsch (1727–
1734) und Benedikt Seidel (1734–1763) verbunden ist. 
Besonders Bernhard Rosa legte den Grundstein zum Wie-
deraufstieg des Klosters. Nota bene: Einem in der Wolle 
gefärbten Protestanten, wie ich es nun einmal bin, ist „Ge-
genreformation” eher suspekt, vor allem dann, wenn die 
Jesuiten dabei inquisitorisch mitmischten, aber in Grüs-
sau waren es Zisterzienser, und was sie schufen, nötigt 
nicht nur kunstgeschichtlichen Respekt ab. Freilich: Über 
Rosa gehen die Meinungen schon auseinander, verfolgte 
er doch die Evangelischen auf seinem Territorium uner-
bittlich: Entweder katholisch werden oder auswandern…

Die überragende Fülle dessen, was das heutige 
Grüssau bietet, lässt sich in einem Beitrag wie diesem gar 
nicht würdigen. Als wir zum ersten Mal davorstanden, 
die gewaltige Fassade der Klosterkirche vor uns, die Jo-
sephskirche links daneben, blieb uns schon, etwas dras-
tisch formuliert, die Spucke weg. Inzwischen waren wir 
sicher ein Dutzend Mal dort, stets verbunden auch mit 
einem Besuch in dem kleinen Selbstbedienungs-Café und 
unter Mitnahme eines Führers, eines Buches, einer Orgel-
CD oder einer Kerze für daheim. Man wird umgehend als 
Besucher aus Deutschland eingestuft, noch bevor man 

Josefskirche Grüssau mit Abtshaus
Kościół św. Józefa Krzeszowskiego z domem opata
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należy się przyjrzeć dokładnie. Opat Rosa znalazł w osobie 
Willmanna znamienitego partnera do zrealizowania swo-
jego pomysłu pomalowania kościoła św. Józefa. Na ogląda-
nie fresków godzina to wcale nie za dużo czasu. 

Gdy się da znać dzwonkiem, że się chce opu-
ścić kościół, podchodzi miła pani z Obsługi Pielgrzyma, 
wypuszcza nas i prowadzi do pewnej bramy, otwiera ją 
i wskazuje kolejne atrakcje, a mianowicie kaplicę książęcą 
z grobami Bolka I i Bolka II oraz freskami G.W. Neunhertza 
(1736–1738) oraz kaplicę Marii Magdaleny z repliką Grobu 
Pańskiego, również namalowaną przez Neunhertza, wnu-
ka Michaela Willmanna, a także ostatnią stację na krze-
szowskiej drodze krzyżowej, o której opowiemy później. 
Gdy tak już się napatrzysz, możesz sam opuścić ten teren 
i udać się, otrzymawszy pozwolenie na fotografowanie, do 
kolejnej atrakcji – głównego kościoła klasztornego. Ko-
ściół wzniesiono w latach 1728–1735, pracowali przy nim 
tacy wybitni artyści, jak rzeźbiarze Ferdinand Maximilian 
Brokoff, Anton Dorasil i malarz Georg Wilhelm Neunhertz, 
pozostawiając po sobie bardzo interesujące dzieło. Kolej-
ne znane nazwiska to Felix Anton Scheffler, Johann Franz 
Hoffmann (obaj pracowali również w Kościele Łaski w Je-
leniej Górze/Hirschberg i Peter Brandl. Choć ta budowla 
z bogatym wyposażeniem stoi w sprzeczności z myślą 
cysterską, to symbolika od fasady po freski jest głęboko 
w niej zakorzeniona. Szczegółowe omówienie tej kwestii 
przekraczałoby znacznie ramy tego artykułu. Wspomnę 
jedynie o tym: freski na suficie w kościele nawiązują do 
słów proroka Izajasza 9,5: Nazwano Go imieniem: Prze-
dziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Poko-
ju… Każdemu polu sklepienia przypisane jest jedno z tych 
określeń. Wśród wyposażenia kościoła znajdują się rów-
nież wspaniałe organy Englera (1733–1736) oraz obraz 
Matki Boskiej Łaskawej, który – ukryty przed husytami 
– został odnaleziony w nienaruszonym stanie i dziś czyni 
Krzeszów wyjątkowym miejscem pielgrzymkowym die-
cezji legnickiej/Liegnitz. Chcemy jeszcze przejść kawałek 
dalej i pielgrzymować zaraz do tzw. krzeszowskiej drogi 
krzyżowej. 

etwas gefragt hat, und zunächst in die Josephskirche ge-
bracht und dort eingeschlossen, bis man sich per Klingel 
wieder bemerkbar macht. Das aber kann dauern, weil die 
Willmann-Fresken ja studiert sein wollen. Abt Rosa fand 
für seine Ideen zur Ausmalung der Josephskirche in Will-
mann einen überragenden Partner. Eine Stunde ist für die 
Betrachtung der Fresken kaum zu viel. 

Hat man sich freigeklingelt, führt einen eine 
nette Dame aus dem Pilgerbüro zu einer Pforte, schließt 
diese auf und verweist auf die nächsten Höhepunkte, 
nämlich die Fürstenkapelle mit den Tumben von Bolko I. 
und Bolko II. und den Fresken von G.W. Neunhertz (1736–
1738) und die Maria-Magdalena-Kapelle mit der Nach-
bildung des heiligen Grabes, auch diese von Neunhertz, 
übrigens einem Enkel von Michael Willmann, ausgemalt 
und letzte Station des Grüssauer Pilgerweges, auf den wir 
noch zu sprechen kommen. Hat man sich hier sattgese-
hen, kann man diesen Bereich eigenständig verlassen und 
sich, ausgestattet mit einer Lizenz zum Fotografieren, 
dem nächsten Höhepunkt, der eigentlichen Klosterkirche, 
zuwenden. Sie entstand 1728 bis 1735, an ihr haben be-
deutende Künstler wie die Bildhauer Ferdinand Maximi-
lian Brokoff, Anton Dorasil und der Maler Georg Wilhelm 
Neunhertz gearbeitet und ein hoch interessantes Werk 
hinterlassen. Weitere bekannte Namen sind Felix Anton 
Scheffler, Johann Franz Hoffmann (beide wirkten auch in 
der Hirschberger Gnadenkirche) und Peter Brandl. Wenn 
auch der üppig ausgestattete Bau so ziemlich das Gegen-
teil von zisterziensischen Ideen ist, so ist die Symbolik 
von der Fassade bis hin zu den Fresken zutiefst dem Ge-
dankengut des Zisterzienserordens verhaftet. Es würde 
zu weit führen, wollte man dies hier ausführen. Nur so 
viel: Die Deckenfresken in der Kirche orientieren sich an 
den Worten des Propheten Jesaja 9,5: und er heißt Wun-
der-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst… Je ein Gewöl-
befeld ist einem dieser Begriffe zugeordnet. Zur Ausstat-
tung der Kirche zählen auch die prächtige Engler-Orgel 
(1733–1736) und das Gnadenbild, also jenes Gemälde, 
welches, gerade noch vor den Hussiten versteckt, unver-
sehrt wieder aufgefunden wurde und heute Grüssau zu 
einer überragenden Pilgerstätte des Bistums Liegnitz/
Legnica macht. Ein Stück weit pilgern wollen wir dann 
auch gleich noch auf dem so genannten Grüssauer Kreuz-
weg. 

Dieser große Grüssauer Kreuzweg, nach einer 
Idee des Abts Bernhard Rosa bis 1678 angelegt, hat in-
klusive der später ergänzten Maria-Magdalena-Kapelle 
32 Stationen, von denen wir auf dem Weg nach Landeshut 
aber nur die ersten 5 aufsuchen können, wenn wir ab 
Bethlehem dorthin abbiegen. Früher waren viele dieser 
Stationen ebenfalls mit Fresken von Michael Willmann 
ausgestattet. Bis dahin waren wir übrigens, was „Beth-
lehem” betraf, noch skeptisch, aber alsbald fanden wir 
den Namen tatsächlich auf einem Wegweiser. Und dann, 
nach einigen Kurven auf kaum befahrener Straße, langten 
wir tatsächlich dort an, und beinahe alles war so, wie aus 
der Erinnerung beschrieben. Das Gasthaus mit Pavillon 

Grüssau Klosterkirche 
Kościół klasztorny w Krzeszowie



43

Ta duża krzeszowska droga krzyżowa powsta-
wała do roku 1678 według pomysłu opata Bernharda Rosy, 
ma 32 stacje, w tym dobudowaną później kaplicę Marii 
Magdaleny. Jedynie pierwsze 5 stacji możemy odwiedzić 
w drodze z Betlejem, skręcając do Kamiennej Góry. Wiele 
z tych stacji było dawniej udekorowanych również freska-
mi autorstwa Michaela Willmanna. Poza tym, jeśli chodzi 
o Betlejem, byliśmy sceptycznie nastawieni, ale wkrótce 
rzeczywiście zobaczyliśmy tę nazwę na drogowskazie. 
I wtedy, po kilku zakrętach na mało ruchliwej drodze, do-
tarliśmy na miejsce i prawie wszystko było tak, jak opi-
sywane z pamięci. Gospoda z pawilonem w ogrodzie jest 
teraz oczywiście pensjonatem i można tu spędzić urlop 
w środku lasu, ale wszystko inne pasowało: budynek, sta-
cje drogi krzyżowej, ogród, pawilon letni... Przed oczami 
mam mojego dziadka i moją mamę przybywających tu ro-
werem. Dziadek był zapewne w swoim odświętnym stroju, 
tak było w zwyczaju czynić też później w Walkenried.

Wyjeżdżając z Krzeszowa, nie bez kilkakrotnego 
rozglądania się, od razu wpadamy w zachwyt nad ukazują-
cym się śląskim krajobrazem. W lesie między Krzeszowem 
a Kamienną Górą otwiera się widok przez dolinę Bobru na 
Śnieżkę. Przy odrobinie szczęścia można usłyszeć dzwo-
ny kościoła klasztornego rozbrzmiewające nad doliną 
Zadrny... Ze wzgórz można dostrzec wieże kościoła klasz-
tornego, coraz bardziej rozmywające się w tle. Jest posta-
nowienie, żeby jeszcze raz tam wrócić, nawet jeśli zna się 
już freski Willmanna niemal na pamięć.

W ten sposób zamykają się kręgi, mały krąg 
wspomnień o Betlejem i duży krąg dziejów cystersów na 
Śląsku. Nie da się wystarczająco dobrze ocenić roli mni-
chów cysterskich w rozwoju Śląska, zarysowanej tutaj 
jedynie na podstawie czterech opactw, zarówno w pierw-
szym okresie rozkwitu w XIII i XIV w., jak i w drugim, 
w latach 1648–1810. Pod tym względem Walkenried stoi 
ponad Pfortą na początku tego rozwoju. To dobry powód, 
by zająć się linią łączącą Walkenried i Krzeszów, nawet je-
śli nie ma się dziadka, który kiedyś pojechał rowerem do 
Betlejem i którego życie zakończyło bieg w Walkenried...

Wszystkie zdjęcia: 
Michael Reinboth

im Garten ist heute freilich eine Pension, man kann hier, 
mitten im Wald, Urlaub machen, aber sonst passte alles: 
Gebäude, Kreuzwegstationen, Garten, Sommerpavillon… 
Vor meinem geistigen Auge kamen mein Opa und meine 
Mutter mit dem Fahrrad daher. Opa vermutlich im Sonn-
tagsstaat, so hielt er es später in Walkenried auch. 

Hat man Grüssau, nicht ohne sich mehrfach 
umzuschauen, hinter sich gelassen, nimmt einen sogleich 
wieder die schlesische Landschaft für sich ein. Im Wald 
zwischen Grüssau und Landeshut öffnet sich ein Blick 
über das Bobertal hinweg bis zur Schneekoppe. Mit etwas 
Glück kann man das Geläut der Klosterkirche wahrneh-
men, welches über das Ziedertal hinwegschallt… Von den 
Anhöhen kann man die Türme der Klosterkirche erken-
nen, immer weiter im Hintergrund verschwimmend. Ein-
mal noch, das nimmt man sich vor, möchte man dorthin 
zurück, auch wenn man die Willmann-Fresken nun schon 
fast auswendig kennt.

So schließen sich die Kreise, der kleine Kreis 
der Erinnerungen an Bethlehem und der große Kreis der 
Geschichte der Zisterzienser in Schlesien. Die Rolle der 
Zisterziensermönche bei der Entwicklung Schlesiens, 
hier anhand der vier Abteien allenfalls skizziert, kann 
nicht hoch genug bewertet werden, sowohl während ih-
rer ersten Blüte im 13. und 14. Jahrhundert als auch in 
ihrer zweiten Blüte von 1648 bis 1810. Insoweit steht 
Walkenried über Pforta am Beginn dieser Entwicklung. 
Ein guter Grund also, sich mit der Walkenried und Grüs-
sau verbindenden Linie auch dann zu befassen, wenn man 
keinen Opa hat, der einst mit dem Fahrrad nach Bethle-
hem gefahren ist und dessen Lebenskreis sich in Walken-
ried schloss…

Fotos: 
Michael Reinboth
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Schlesische Damastweberei
 Ullrich Junker

Damast (abgeleitet von „Damaskus”) ist ein Gewe-
be, in das figürliche Muster aller Art eingewebt werden kön-
nen. Die Kunst der Herstellung galt lange als Geheimnis und 
wurde nach ihrer Einführung in Sachsen 1666 durch Kurfürst 
Johann Georg II. (1656–1680) unter Staatsaufsicht gestellt. 
Zentrum der Damastweberei war Groß-Schönau. 1587 hatte 
Hertwig von Nostiz Groß-Schönau an den Zittauer Rat ver-
kauft. Es blieb für über 250 Jahre ein Ratsdorf der Stadt Zittau. 

Wie wichtig die Damastweberei war, zeigt z. B. die 
Befreiung der Weber vom Militärdienst oder auch die staatli-
che Unterstützung durch die Gewährung von Darlehen. Den 
Webern war es untersagt, auswärtige Lehrlinge anzunehmen 
oder in andere Orte zu ziehen.

Um die kunstvollen Bild-Damaste herzustellen, be-
nötigte man den Mustermaler, der nach Art eines Strickmus-
ters auf liniertem Papier die Angaben für den Weber erstellte. 
Für das Einlesen und die mühsame Übertragung dieses Mus-
ters war der Mustermacher zuständig. Die Arbeitsschritte wa-
ren Betriebsgeheimnis und wurden von der Landesobrigkeit 
stark überwacht.

1744 baten der Mustermaler David Christian 
Berndt und die Damastweber Chr. Berndt, Elias Mai, Andreas 
Lehmann, Adam Möller und Gottfried Mönch beim Zittauer 
Rat um Erlaubnis, nach Pförthen und Forste auszuwandern. 
Sie wurden aber im Bescheid vom 23. Nov. 1744 ermahnt, in 
der Gemeinde „als treue und fleißige Fabrikanten fernerhin 
zu verbleiben”. Trotz des Ausreiseverbots waren am Pfingsten 
1744 des Nachts 23 Personen nach Schmiedeberg ausgewan-
dert.

Erst nach der Niederlage Sachsens im 2. Schlesi-
schen Krieg gegen Preußen 1745 konnten etwa 270 Einwoh-
ner Groß-Schönau verlassen. Auf 116 Wagen wurden ihre 
Webstühle und ihr Hausrat unter Bewachung preußischer 
Soldaten nach Schlesien gebracht. Für diese Familien wurden 
Schmiedeberg/Kowary, Hirschberg/Jelenia Góra, Tiefhart-
mannsdorf/Podgórki, Liebenthal/Lubomierz und Greiffen-
berg/Gryfów Śląski die neue Heimat. 

Wie wichtig die Aussiedlung der Damastweber für 
den Preußenkönig Friedrich II. war, sehen wir daran, dass je-
der Damastweber ein Handgeld von 40 Talern bekam.

Der folgende Artikel erschien im „Wanderer im Riesen-
gebirge”, August 1935.  

Aus der Blütezeit der Damastweberei
Gebildweberei in schlesischen Seidendamasten 
des Rokoko.

Von Dr. Alfred Schellenberg 

Man frage jemanden nach den schönsten kunst-
gewerblichen Leistungen des Rokoko, so wird er je nach 

Tkactwo adamaszku na Śląsku 
Ullrich Junker

Adamaszek (wywodzący się od Damaszku) to tka-
nina, w którą można wplatać różnorodne wzory figuralne. 
Przez długi okres technika jego wytwarzania objęta była 
tajemnicą, a po jej wprowadzeniu w Saksonii w roku 1666 
przez elektora Jana Jerzego II (1656–1680) była kontrolowa-
na przez państwo. Głównym ośrodkiem tkactwa adamaszku 
była miejscowość Groß-Schönau. W roku 1587 Hertwig von 
Nostiz sprzedał Groß-Schönau radzie Żytawy (Zittau). Przez 
ponad 250 lat wieś ta podlegała radzie miasta Żytawa (Zit-
tau).

O tym, jak ważne było tkactwo adamaszku, świad-
czy na przykład fakt zwolnienia tkaczy ze służby wojskowej, 
czy także wsparcie państwa poprzez udzielanie pożyczek. 
Tkaczom nie wolno było przyjmować zagranicznych prakty-
kantów ani przenosić się do innych miejscowości.

W procesie wytwarzania kunsztownych wzorzy-
stych adamaszków niezbędny był projektant wzoru, który tak 
jak w przypadku schematów ściegów na drutach, przygoto-
wywał na papierze liniowym wzory dla tkacza. Za zgłębianie 
i żmudne przenoszenie tego wzoru był odpowiedzialny kre-
ślarz. Etapy pracy stanowiły tajemnicę zakładu i były ściśle 
nadzorowane przez władze krajowe.

W roku 1744 r. projektant wzorów David Christian 
Berndt oraz tkacze adamaszku Chr. Berndt, Elias Mai, Andreas 
Lehmann, Adam Möller i Gottfried Mönch zwrócili się do rady 
miasta Żytawa (Zittau) z prośbą o zgodę na przeprowadzkę 
do Pförthen i Forste. Jednak decyzją z 23 listopada 1744 r. 
upomniano ich, by pozostali w gminie „jako lojalni i pracowici 
fabrykanci”. Mimo zakazu emigracji, w noc Zielonych Świątek 
roku 1744 do Kowar (Schmiedeberg) wyemigrowały 23 osoby.

Dopiero po klęsce Saksonii w II wojnie śląskiej 
z Prusami w 1745 r. około 270 mieszkańców mogło opuścić 
Groß-Schönau. Ich krosna i sprzęty domowe wywieziono na 
Śląsk na stu szesnastu wagonach pod eskortą pruskich żoł-
nierzy. Kowary (Schmiedeberg), Jelenia Góra (Hirschberg), 
Podgórki (Tiefhartmannsdorf), Lubomierz (Liebenthal) i Gry-
fów Śl. (Greiffenberg) stały się nową małą ojczyzną dla tych 
rodzin. 

O tym, jak ważne dla króla Prus Fryderyka II było 
przesiedlenie tkaczy adamaszku, świadczy fakt, że każdy 
tkacz adamaszku otrzymał zadatek w wysokości 40 talarów.

Poniższy artykuł ukazał się w „Wanderer im Riesenge-
birge”, sierpień 1935. 

Z okresu rozkwitu tkactwa adamaszku
Tkactwo śląskich adamaszków jedwabnych 
w epoce rokoka.

dr Alfred Schellenberg
 

Gdy zapytamy kogoś o najpiękniejsze osiągnię-
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cia w rzemiośle artystycznym rokoka, będzie opowiadał, 
zależnie od swojego temperamentu, słowami pełnymi 
zachwytu czy ekscytacji – rokoko ożywia nawet najbar-
dziej trzeźwe umysły – o zachwycającym wdzięku figurek 
porcelanowych Kaendlera, o oszałamiających konturach 
zręcznie dociętych ram luster, o zwiewnym współgraniu 
okratowań, wykonanych z kutego żelaza, o konsolach pod-
śmiewujących się z każdej masywności, o malowanych 
tabakierach, o subtelnym kunszcie delikatnych koronek 
i wachlarzy i o wielu innych rzeczach, jak tryskająca żą-
dza życia, nastrój, luksus, elegancja, zapierające dech za-
uroczenie, ale w dziewięćdziesięciu dziewięciu przypad-
kach na sto zapomina się o tych barwnych adamaszkach 
jedwabnych, które należą do najbardziej uroczych produk-
tów najelegantszego okresu, jaki poznaliśmy w Europie. 
A dlaczego? Ponieważ stały się rzadkością i szybciej niż 
szkło i porcelana padły ofiarą niepewnych czasów, gdyż 
prawie całkowicie zniknęły z dawnych posiadłości rodzin-
nych, pojawiając się jeszcze sporadycznie jedynie w han-
dlu dziełami sztuki, a następnie znikając w ciemnych szu-
fladach muzeów. A to właśnie na Śląsku produkowano te 
piękne adamaszki w ich całej krasie. Tkactwo adamaszku 
sprowadzono do Niemiec z Holandii. Już w roku 1576 tkacz 
lnu, który „jako pierwszy przywiózł do Drezna sposób wy-
twarzania adamaszku”, został przyjęty do cechu tkackie-
go. W drugim dziesięcioleciu po wojnie trzydziestoletniej 
w Jawiszowie (Hennersdorf) koło Krzeszowa (Grüssau) na 
Śląsku znajdujemy tkaczy adamaszku, którzy jednak z po-
wodu prześladowań religijnych wyemigrowali do Saksonii 
i tam w 1666 r. położyli podwaliny pod saksońskie tkac-
two adamaszku w Großschönau, gdzie szybko nastąpił jego 
rozkwit. Zaledwie dwa pokolenia później działa tam ponad 
3700 krosien, a rada Żytawy (Zittau) wraz z rządem kraju 
saksońskiego dokłada wielkich starań, żeby tajemnica tej 
manufaktury nie wydostała się poza granice kraju. Surowe 
kary czekają na tego, kto sprzeda na zewnątrz krosna, na-
rzędzia lub projekty wzorów, a ten, kto nawet potajemnie 
wyemigruje, praktycznie zostaje skazany na dożywotnią 
banicję, ponieważ po powrocie do kraju czekają go surowe 
kary. Nieudolna polityka podatkowa rady w Żytawie (Zit-
tau), przede wszystkim wysoka koncesja na krosna oraz 
roczny czynsz za krosna, potęgowały z dekady na dekadę 
niezadowolenie saskich tkaczy adamaszku, toteż stosun-
kowo łatwo udało się negocjatorom Fryderyka Wielkiego 
w czasie drugiej wojny śląskiej, a także w dwóch kolejnych 
dekadach, poprzez składanie korzystnych obietnic, nakło-
nić kilkudziesięciu saskich mistrzów oraz ich rodziny do 
emigracji na Śląsk i zabrania ze sobą sprzętów. Pierwsze 
rodziny osiedlają się w Kowarach (Schmiedeberg), Jeleniej 
Górze (Hirschberg), Podgórkach (Tiefhartmannsdorf), Lu-
bomierzu (Liebenthal) i Gryfowie Śl. (Greiffenberg), a póź-
niej, czy to z powodu nowej imigracji z Saksonii, czy też na 
skutek przeprowadzki z wymienionych karkonoskich wsi, 
tkaczy adamaszku spotyka się także w Ścinawie (Steinau), 
Oławie (Ohlau), Bolesławcu (Bunzlau), Krzeszowie (Grüs-
sau), Kamiennej Górze (Landeshut), Szprotawie (Sprottau), 
Sosnówce (Seidorf) i innych miejscowościach. 

seinem Temperament in begeisterten oder doch be-
schwingten Worten – das Rokoko belebt auch das nüch-
ternste Hirn – von der entzückenden Grazie Kaendlerscher 
Porzellanfigürchen, vom berauschten Kontur kühn ge-
schnittener Spiegelrahmen, von dem luftigen Spiel schmie-
deeiserner Gitterwerke, von jeder Schwere lachenden 
Konsolen, von bemalten Tabatieren, von zarten Gedichten 
hauchfeiner Spitzen und Fächer und von vielen anderen, 
sprühende Lebenslust, Laune, Luxus, Eleganz, Verliebtheit 
atmenden Dingen plaudern, aber in neunundneunzig von 
einhundert Fällen wird es jene farbenprächtigen Seiden-
damaste vergessen, die zu den reizvollsten Erzeugnissen 
der elegantesten Zeit gehören, die wir in Europa kennenge-
lernt. Und warum? Weil sie selten geworden sind, rascher 
der zermürbenden Zeit zum Opfer fielen als Glas und Por-
zellan, weil sie fast ganz aus dem alten Familienbesitz ver-
schwunden sind, ganz vereinzelt nur noch im Kunsthandel 
auftauchen und dann in dunklen Schubladen der Museen 
verschwinden. Und gerade in Schlesien sind diese schönen 
Damaste in hoher Vollendung hergestellt worden.

Die Damastweberei ist aller Wahrscheinlichkeit 
nach von Holland aus in Deutschland eingeführt worden. 
Schon 1576 wird ein Leinenweber, der „die arth uf da-
maschken zu wirken erstlich gegen Dresden brachte”, in 
die Dresdner Weberinnung aufgenommen. Und im zweiten 
Jahrzehnt nach dem Dreißigjährigen Kriege finden wir im 
schlesischen Hennersdorf bei Grüssau Damastweber, die 
jedoch wegen der Religionsverfolgungen nach Sachsen 
auswanderten und dort im Jahre 1666 in Großschönau 
den Grund zu der rasch zu großer Blüte sich entwickelnden 
sächsischen Damastweberei legten. Schon zwei Menschen-
alter später sind dort über 3700 Zugstühle in Betrieb, und 
der Rat von Zittau achtet mit der sächsischen Landesre-
gierung strengstens darauf, daß das Geheimnis dieser 
Manufaktur nicht außer Landes geschleppt wird. Schwere 
Strafen erwarten den, der Zugstühle, Werkzeuge, Muster-
entwürfe nach auswärts verkauft, und wer gar heimlich 

Tuch „Stadt Hirschberg” nach 1763; Foto: Junker
Serweta „Miasto Jelenia Góra” po 1763 r.; Zdjęcie: Junker
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Pomimo tej nowej konkurencji Saksonia utrzy-
mała prowadzenie; nie przeszkodziło to jednak temu, 
aby niektórzy zręczni mistrzowie zarówno na Śląsku, jak 
i w Austrii, prócz grubych i średnio cienkich tkanin wy-
twarzali adamaszki jedwabne o wysokiej wartości arty-
stycznej, wśród których na pierwsze miejsce wysunęły się 
kolorowe, dekoracyjne „serwetki kawowe”. Były bardzo 
zróżnicowane pod względem jakości. Istniały takie z wąt-
kiem jedwabnym i półjedwabnym. Wydzielona biała lub 
szara osnowa lniana, wyróżniająca się na kolorowym tle, 
tworzyła właściwy wzór. Oferowano również serwetki ka-
wowe gorszej jakości, poprzez stosowanie zamiast wątku 
z jedwabiu wątku z kolorowego lnu. Cena za pojedynczy 
egzemplarz wynosiła od czterech do siedmiu talarów Rze-
szy. Większość serwet jest koloru czerwonego w różnych 
odcieniach: karminowym, liliowym, różowym i łososio-
wym. Serwety zielone i niebieskie również występują 
w różnych odcieniach; obrusy żółte, brązowe i w modnych 
kolorach są rzadsze, a bardzo sporadycznie pojawia się 
wspaniały odcień złota.

Motywy wzorów są bardzo różnorodne. W pierw-
szej połowie XVIII wieku najpopularniejszym motywem, 
oprócz przedstawień heraldycznych, jest motyw kosza 
z kwiatami. Charakterystyczna dla stylu tego pierwszego 
okresu jest szeroka bordiura, przedstawiająca najczęściej 
ornament kwiatowy oraz wstęgowo-cęgowy, gdzie poszcze-
gólne motywy są tak ściśle ze sobą związane, że kolorowe 
jedwabne tło schodzi na dalszy plan. Motywy są nadzwy-
czaj bogate. Oprócz samych bukietów kwiatów znajduje-
my przedstawienia muzyków, sceny myśliwskie, elementy 
stylu chinoiserie (w tym wizerunki Turków i innych ludów 
orientalnych), alegorie, widoki miast i inne.

Dziś znamy serwety z przedstawieniem oblę-
żenia Świdnicy (Schweidnitz), a także z widokami Görlitz 
i Jeleniej Góry (Hirschberg), które zostały wykonane na 
podstawie miedziorytów. Szczególnie urocze są różnorod-
ne lamówki na tych serwetach. Interesujący rozdział sta-
nowią tzw. serwety z alegoriami pokoju. Najstarsza, znana 
mi, serweta to ta, dotycząca pokoju w Dreźnie z roku 1745, 
która powstała w Gryfowie Śl. (Greiffenberg). Muzeum 
Rzemiosła Artystycznego w Dreźnie i Wrocławiu (Breslau) 
posiadają po jednym egzemplarzu, Muzeum Karkonoskie 
w Jeleniej Górze (Hirschberg) nawet dwa, różniące się od 
siebie kolorem, materiałem i rysunkiem. Jeśli chodzi o ser-
wety dotyczące pokoju w Hubertusburgu, to znam siedem, 
z których jedna przedstawiająca zamek w Hubertusburgu 
została wykonana w Kowarach (Schmiedeberg), a za wzór 
posłużył prawdopodobnie znany medal Oexlaina. Podczas 
gdy na kilku z nich przedstawione są trzy strony uczestni-
czące w zawarciu traktatu pokojowego: Fryderyk II, król 
Prus, August, elektor saski i król Polski oraz Maria Teresa, 
cesarzowa Austrii, same lub umieszczone powyżej wize-
runku Hubertusburga (na jednej serwecie pokazany rów-
nież z lotu ptaka), jedna ze śląskich serwet ukazuje nawet 
sześć osób zawierających pokój. Do trzech wymienionych 
już osób dołączyli Ludwik XV, Katarzyna Rosyjska i Adolf 
Fryderyk, król Szwecji. W bordiurach tych serwet zazwy-

auswandert, ist so gut wie lebenslänglich verbannt, da bei 
seiner Rückkehr in die Heimat ihn schwere Strafen erwar-
ten. Eine ungeschickte Steuerpolitik des Zittauer Rates, 
vor allem die hohe Stuhlkonzession und jährlicher Stuhl-
zins, steigern von Jahrzehnt zu Jahrzehnt die Unzufrieden-
heit der sächsischen Damastweßen, und so gelingt es den 
Unterhändlern Friedrichs des Großen im Zweiten Schlesi-
schen Kriege und auch in den beiden folgenden Jahrzehn-
ten verhältnismäßig leicht, in größeren Schüben mehrere 
Dutzend sächsische Meister mit ihren Familien und ihrem 
Mobiliar durch günstige Versprechungen zur Auswande-
rung nah Schlesien zu bewegen. Die ersten Familien wer-
den in Schmiedeberg, Hirschberg, Tiefhartmannsdorf, Lie-
benthal und Greiffenberg angesiedelt, später werden auch 
Damastweber, sei es durch Neueinwanderung aus Sach-
sen oder durch Verzug aus den genannten Riesengebirgs-
dörfern, in Steinau, Ohlau, Bunzlau, Grüssau, Landeshut, 
Sprottau, Seidorf und anderen Orten angetroffen.

Trotz dieser neuen Konkurrenz behielt Sachsen 
die Führung; das hinderte jedoch nicht, daß sowohl in 
Schlesien und Österreich außer grober und mittelfeiner 
Ware von einzelnen geschickten Meistern künstlerisch 
hochstehende Seidendamaste gewebt wurden, unter denen 
die bildgewirkten farbigen „Coffeeservietten” an erster 
Stelle stehen. Ihre Qualität war sehr verschieden. Es gab 
solche mit rein-seidenem und halbseidenem Schuß. Die 
ausgesparte, von dem farbigen Grund sich weiß oder grau 
abhebende Leinenkette bildete die eigentliche Zeichnung. 
Coffeeservietten gab es auch noch in einer geringeren Qua-

Tuch „Stadt Hirschberg” nach 1763; Foto: Junker
Serweta „Miasto Jelenia Góra” po 1763 r.; Zdjęcie: Junker

Friedenstuch zum Hubertusburger Frieden am 15. Februar 1763, 
wohl Schlesien, 2. Hälfte 18. Jahrhundert, Leinen- und 

Damastweberei; Foto: Schlesisches Museum zu Görlitz 
Serweta upamiętniająca pokój w Hubertusburgu 15 lutego 1763, 
zapewne Śląsk, II. połowa XVIII wieku, tkactwo lnu i adamaszku, 

zdjęcie: Schlesisches Museum w Görlitz
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czaj widnieją trofea wojenne lub alegoryczne przedstawie-
nia. W narożnikach znajdują się herby, zwierzęta heral-
dyczne lub wizerunki figuratywne, np. Merkury z boginią 
pokoju pod palmą lub, jak na serwecie z alegorią pokoju 
w Dreźnie, Sprawiedliwość i Pokój pod jednym baldachi-
mem.

Tym, co sprawia, że te serwety są szczególnie 
interesujące i włączają je również w obszar sztuki ludo-
wej, są poetyckie dodatki do tych obrazów. Poniżej kilka 
przykładów:

Tak widać niespodzianie trzech bogów tej ziemi
Dla dobra połowy świata z wrogów przyjaciółmi się stali.

Fryderyk zaprowadza pokój 
Mars musi się uspokoić.
(Pokój drezdeński 1745)

Dwaj cesarze i trzej królowie,
Zmęczeni już wojną,

Dlatego na boskie skinienie 
Z pruskim Fryderykiem zawierają pokój.

Któż nie pomyślałby w tym miejscu o powiązaniu z drugą 
strofą „Lenory” Bürgera?

Król i cesarzowa,
Zmęczeni długą waśnią

Zmiękczyli swe twarde umysły
I w końcu zawarli pokój.

Pokój jest pewny i taki pozostanie
Kocham Boga, królom jestem wierny.

Jakże przyjemnie stąpać po górach 
posłańcom głoszących pokój. 

W związku z pokojem cieszyńskim pojawiło 
się kilka serwet okolicznościowych, a identyczne wyroby 
zostały wyprodukowane nie tylko na Śląsku, lecz także 
w Groß-Schönau.

Najpiękniejsze śląskie serwetki kawowe powsta-
ły prawdopodobnie w ciągu dekady zakończonej zawar-
ciem pokoju w Hubertusburgu, mimo że rękodzielnictwo 
zmagało się wówczas z najgorszymi latami wojny. 

Rząd postępował z największą bezwzględno-
ścią. Jednym z ulubionych pomysłów Fryderyka Wielkie-
go było doprowadzenie śląskiego tkactwa adamaszku do 
rozkwitu. Po wojnie siedmioletniej kupcy, w szczególności 
z Kowar (Schmiedeberg) oraz z Jeleniej Góry (Hirschberg), 
musieli wciąż wykładać nowe sumy, aby utrzymać kowar-
ską fabrykę; każdy z nich musiał, czy tego chciał, czy nie, 
brać określoną liczbę nakryć stołowych od jednego lub kil-
ku przydzielonych mu tkaczy adamaszku; kto się uchylał, 
otrzymywał do domu strażnika policyjnego (egzekutora), 
dopóki nie wypełnił rozkazów rządu. Ponieważ produkcja 
przewyższała popyt, kowarska fabryka stale zmagała się 
z problemami finansowymi, aż do lat 80., kiedy to w końcu 

lität, indem an Stelle der Seide der Einschuß aus farbigem 
Leinen bestand. Der Preis betrug für das Einzelstück vier 
bis sieben Reichstaler. Die meisten Decken sind rot, das in 
verschiedenen Schattierungen: karmin, lilarosa, rosa und 
lachsfarben vorkommt. Auch grün und blau finden sich in 
verschiedener Abtönung; gelbe, braune und modefarbene 
Decken sind seltener, ganz vereinzelt taucht auch ein herr-
licher Goldton auf.

Die Bildmotive sind von reicher Mannigfaltig-
keit. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts ist neben 
Wappendarstellungen das Blumenkorbmotiv das belieb-
teste. Charakteristisch für den Stil dieser ersten Epoche 
ist der breite, meistens Blumen- und Bandelwerk zeigende 
Rand, bei dem die einzelnen Motive so eng miteinander 
verbunden sind, daß der farbige Seidengrund ganz hinter 
der Zeichnung zurücktritt. Die Motive sind außerordent-
lich reichhaltig. Neben reinen Blumenstücken finden wir 
Darstellungen mit Musikanten, Jagdszenen, Chinoiserien 
(wozu auch bildliche Darstellungen mit Türken und andern 
Orientalen gehören), Allegorien, Städteansichten u. a. Wir 
kennen heute Decken mit der Belagerung von Schweidnitz, 
ferner Ansichten von Görlitz und Hirschberg, die nach 
Kupferstichen in die Damasttechnik umgesetzt sind. Be-
sonders hübsch sind auf diesen Decken die verschiedenen 
Kantenlösungen. Ein interessantes Kapitel sind die soge-
nannten Friedensdecken. Die älteste mir bekannt gewor-
dene ist eine solche auf den Dresdner Frieden von 1745, 
die in Greiffenberg entstanden ist. Das Dresdner und Bres-
lauer Kunstgewerbemuseum besitzen je ein Exemplar, das 
Hirschberger Riesengebirgsmuseum sogar zwei, die in Far-
be, Material und Zeichnung voneinander abweichen. Von 
Decken auf den Hubertusburger Frieden kenne ich sieben, 
von denen eine mit dem Hubertusburger Schloß in Schmie-
deberg entstanden ist, und der zur Vorlage wahrscheinlich 
die bekannte Medaille von Oexlain gedient hat. Während 
auf mehreren die drei Konpaziszenten (Vertragsbeteilig-
ten): Friedrich II., König von Preußen, August, Kurfürst 
von Sachsen und König von Polen und Maria Theresia, 
Kaiserin von Österreich allein oder über der Ansicht des 
von Hubertusburg (das auf einer Decke auch aus der Vogel-
schau gesehen ist) dargestellt sind, zeigt eine schlesische 
Decke sogar die sechs Friedenschließenden. Zu den drei 
genannten schon haben sich noch Louis XV., Katharina von 
Rußland und Adolf Friedrich, König von Schweden gesellt. 
Die Kanten dieser Friedensdecken bringen gewöhnlich 
Kriegstrophäen oder allegorische Darstellungen. Die Eck-
lösungen zeigen entweder Wappen, Wappentiere oder auch 
figürliche Bildereien, z. B. Merkur mit der Friedensgöttin 
unter einer Palme, oder wie auf der Decke des Dresdner 
Friedens unter einem Baldachin Gerechtigkeit und Friede.

Was diese Friedensdecken besonders interes-
sant macht und sie auch in das Gebiet der Volkskunst ver-
weist, sind die poetischen Beigaben zu den Bildern. Es mö-
gen hier einige Proben folgen:

So sieht man unverhofft drey Götter dieser Erden
Der halben Welt zur Lust aus Feinden Freunde werden
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trafiła w ręce przedsiębiorcy Wachera, który w przekona-
niu całkowitej słuszności złożył w izbie głogowskiej m.in. 
wniosek, aby król nakazem zobowiązał każdą rodzinę 
w Berlinie, cechującą się dobrymi manierami, „po kupców, 
w tym żydowskich”, do zakupu co najmniej jednego nakry-
cia stołowego z kowarskiej fabryki, na okoliczność zawie-
rania małżeństw przez ich dzieci.

Wśród tkaczy adamaszku do najważniejszych 
i najbardziej szanowanych mistrzów należeli „malarze 
wzorów”. Uznawano ich za artystów. Spośród imigrantów 
saskich na Śląsku wymienia się dwóch.

Znamy z nazwiska tylko Heinricha Ulbricha, ten 
drugi, niejaki Berndt, przybył do Kowar (Schmiedeberg), 
uciekł do Bodenstein w Czechach. Przybył z kolei syn, Karl 
Heinrich Ulbrich, a uciekł w roku 1763; jego autorstwa 
jest zapewne większość projektów śląskich adamaszków 
jedwabnych tego okresu. Również jemu można przypisać 
piękną serwetę z widokiem Jeleniej Góry (Hirschberg). 

Tkanie serwety wymagało kilku miesięcy pracy 
z powodu nadzwyczaj żmudnego „wczytywania się” i przy-
gotowywaniu szablonów. Drugi egzemplarz szedł oczywi-
ście znacznie szybciej, ale poszczególne motywy tkano nie-

Friedrich führt den Frieden ein
Mars muß allhier ruhig seyn. 

(Dresdner Frieden 1745)

Zwey Kaiser und drey Könige
Sind nun des Krieges müde,

Drum machen sie auf Gottes Winck
Mit Preußen Friedrich steten Friede.

Wer dächte in diesem Zusammenhange nicht an die zweite 
Strophe in Bürgers Leonore?

Der König und die Kaiserin,
Des langen Haders müde,

Erweichten ihren harten Sinn
Und machten endlich Friede.

Der Friede Stehet fest, es bleibt dar bey
Ich liebe Gott, dem Könige bin ich threu.

Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße
Der Bothen die da Friede verkündigen.

Detail „Koppen-Tuch”: Schneekoppenbaude; Foto: Junker 
Detal na serwecie ze Śnieżką: schronisko na Śnieżce; Zdjęcie: Junker
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Mehrere Vivatdecken entstanden auch auf den 
Teschener Frieden, von denen nicht nur in Schlesien, son-
dern auch in Groß Schönau gleiche Stücke hergestellt wur-
den.

In dem Jahrzehnt, das auf den Hubertusburger 
Frieden folgte, sind wohl Schlesiens schönste Coffeeservi-
etten entstanden, trotzdem die Manufaktur damals ihre 
schlimmsten Kriegsjahre durchmachte. Mit größter Rück-
sichtslosigkeit ging die Regierung vor. Denn die schlesische 
Damastweberei zu einer Blüte zu bringen, war einer der 
Lieblingsgedanken Friedrichs des Großen. Besonders die 
Schmiedeberger und Hirschberger Kaufleute mußten nach 
dem Siebenjährigen Kriege immer wieder neue Summen 
vorschießen, damit die Schmiedeberger Fabrik in Gang 
gehalten werden konnte; jeder von ihnen mußte, ob er 
wollte oder nicht, eine ganz bestimmte Anzahl von Gede-
cken einem oder mehreren ihm zugeteilten Damastwebern 
abnehmen; wer renitent war, bekam so lange „Polizeibe-
reuther” ins Haus, bis er den Befehlen der Regierung nach-
kam. Da der Produktion der Absatz nicht entsprach, so 
war die Schmiedeberger Fabrik bis in die Achtziger Jahre 
hinein immer in Geldschwierigkeiten, bis sie endlich in die 
Hände des Unternehmers Wacher gelangte, der bei der Glo-
gauer Kammer in allem Ernste u. a. beantragte, der König 
möge befehlen, daß jede Familie von Distinktion in Berlin 
„bis zum Kaufmann, unter welchen auch die jüdischen zu 
rechnen, angehalten werden möchte” bei der Verheiratung 
ihrer Kinder mindestens ein Gedeck der Schmiedeberger 
Fabrik abzunehmen.

Unter den Damastwebern waren die wichtigs-
ten und geachtetsten Meister die „Muster-Mahler”. Sie 
waren die Künstler. Unter den sächsischen Einwanderern 
in Schlesien befanden sich zwei, von denen wir nur Hein-
rich Ulbrich dem Namen nach kennen, und der, als ein an-
derer, ein gewisser Berndt nach Schmiedeberg kam, nach 
Bodenstein ins Böhmische floh. Dafür wanderte sein Sohn 
Karl Heinrich Ulbrich zu, und auf ihn sind nach der Flucht 
(1763) wohl die meisten Entwürfe der schlesischen Sei-
dendamastdecken dieser Zeit zurückzuführen. Ihm dürfte 
auch die schöne Decke mit der Hirschberger Ansicht zuzu-
schreiben sein.

Um eine Decke zu weben, brauchte man wegen 
des außerordentlich mühevollen „Einlesens” und Patro-
nierens mehrere Monate. Das zweite Stück ging natür-
lich wesentlich rascher, aber man webte einzelne Motive 
manchmal Jahrzehnte hindurch. Wie wir schon erwähn-
ten, kombinierte man gern verschiedene Entwürfe, nicht 
immer mit besonderem Geschick. Die Muster veralteten 
rasch, weshalb man sie nicht lange auf Lager legen konnte. 
Zuweilen trifft man Servietten an denen Mittelstück und 
Ecklösungen stilistisch zwanzig Jahre jünger als die Sei-
denkante und zehn Jahre jünger als die untere und obere 
Kante sind. Aus diesem Grunde dürften die Jahreszahlen 
auf den Decken für die Entstehungszeit keineswegs immer 
als maßgebend gelten könne.

Wenn diese Seidendamaste in erster Linie für 
das Schloß oder das reiche Patrizier-Bürgerhaus bestimmt 

kiedy dziesiątki lat. Jak już wspomnieliśmy, lubiano łączyć 
różne wzory, nie zawsze dość umiejętnie. Wzory szybko 
stawały się nieaktualne, dlatego nie można ich było długo 
przechowywać w magazynach. Niekiedy spotkać można 
serwetki, w których środkowa część i narożniki są styli-
stycznie dwadzieścia lat młodsze niż jedwabne bordiury 
i dziesięć lat młodsze od bordiury dolnej i górnej. Z tego 
powodu nie zawsze należy traktować daty widniejące na 
serwetach jako miarodajny czas powstania.

Podczas gdy te jedwabne adamaszki były wy-
twarzane z przeznaczeniem, w pierwszej kolejności, do 
pałaców lub domów bogatych patrycjuszy, to mieszcza-
nin w skromnych warunkach posiadał swoją serwetę 
z adamaszku lnianego lub serwetę z tkaniny drukowanej, 
tzw. blaudruck. Dość dużą ilość tkano z jedwabiu i lnu, 
anawet wytwarzający tkaninę drukowaną, poszukując 
motywów, niekiedy kopiowali te z serwet adamaszko-
wych. Tak więc na wrocławskiej wystawie tekstyliów 
zaprezentowano serwetę z tkaniny drukowanej, której 
motyw obrazka zaczerpnięty został z serwety upamięt-
niającej pokój cieszyński. Wraz ze schyłkiem rokoka rów-
nież ta sztuka zanikła. W okresie empire powstaje jeszcze 

Detail „Koppen-Tuch”: Rübezahl; Foto: Junker
„Auf Bergen wird das Herz uns weit – ruft Rübezahl voll Seligkeit!”

Detal na serwecie ze Śnieżką: Duch Gór; Zdjęcie: Junker
„W górach rośnie nam się serce – woła Duch Gór 

pełen zadowolenia!”
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waren, so hatte der Bürger in bescheidenen Verhältnissen 
seine Leinendamast- oder auch Blaudruckdecke. Eine gan-
ze Anzahl ist zugleich in Seide und Leinen gewirkt worden, 
ja selbst die Blaudrucker haben auf der Suche nach Moti-
ven sich diese zuweilen von den Damastdecken abkopiert. 
So befand sich auf einer Breslauer Textilausstellung auch 
eine Blaudruckdecke, deren Bildmotiv einer Decke auf 
den Teschener Frieden entnommen war. Mit dem abster-
benden Rokoko ging auch diese Kunst zu Grabe. Zwar fin-
den sich noch in der Empirezeit vereinzelt schöne Decken, 
aber dann tritt rasch der Verfall ein. Mit der Einführung 
des Jacquardstuhles und der Verdrängung der Handarbeit 
durch den maschinellen Betrieb war auch der künstleri-
sche Niedergang besiegelt. Zwar wurden in Sachsen und 
auch noch in Schlesien das ganze letzte Jahrhundert hin-
durch handgewebte Damastdecken hergestellt, aber schon 
in der Biedermeierzeit erkennt man, wie an die Stelle stili-
sierter, figürlicher oder pflanzlicher Ornamente das hand-
gewirkte ganz naturalistisch aufgefaßte Bild tritt. Damit 
kam man vom Wege ab und verwechselte die Aufgaben 
einer Decke mit denen eines Wandbildes. Konsequent ging 
man den falschen Weg weiter, und ebenso wie man in der 
zweiten Hälfte Gemälde auf Gobelins übertrug, suchte man 
auch Wandgemälde auf Seidendamastdecken so getreu 
wie möglich wiederzugeben. So konnte auf der Wiener 
Weltausstellung 1873 eine von einer Freiwaldauer (heute 
Tschechoslowakei) Firma hergestellte Seidendamastde-
cke, die eine getreue Kopie des Kaulbachschen Gemäldes: 
„Das Heideröslein” war, einen ersten Preis bekommen! Was 
die deutsche Jacquardmaschinenweberei an Gebildwir-
kereien heute hervorbringt, ist technisch hervorragend, 
künstlerisch meistens beklagenswert. So müssen wir mit 
Bedauern feststellen: eine der schönsten Textilkünste, die 
Gebildweberei der Seidendamaste existiert nicht mehr, 
und es besteht heute auch keinerlei Aussicht, sie je wieder 
ins Leben zurückzurufen.

Quellen Vorwort:
Staatsarchiv Jelenia Góra, Akta Miasta Kowary sign. 142
Geschichtlich-statistische Darstellung der Damastmanufactur – Orte 
Groß- und Neu-Schönau, Friedrich Theodor Richter, Leipzig 1837.

kilka pięknych serwet, ale potem szybko następuje upa-
dek. 

Wraz z wprowadzeniem krosna żakardowego 
i zastąpieniem pracy ręcznej pracą maszyny przesądzo-
no też o utracie walorów artystycznych. Chociaż ręcznie 
tkane serwety adamaszkowe produkowano w Saksonii 
i nadal na Śląsku przez cały ubiegły wiek, już w okresie 
biedermeierowskim można zauważyć, jak na miejsce sty-
lizowanych, figuratywnych lub roślinnych ornamentów 
wchodzi naturalistyczny obraz tkany ręcznie. Tym samym 
zbaczano z drogi i mieszano funkcje serwety z obrazem 
ściennym. Konsekwentnie podążano złą drogą i tak jak 
w drugiej połowie wieku przenoszono obrazy na gobeliny, 
tak samo starano się wiernie, jak to możliwe, odtworzyć 
malowidła ścienne na serwetach z adamaszku jedwab-
nego. I tak na wystawie światowej w Wiedniu w 1873 r. 
pierwszą nagrodę zdobyła serweta z adamaszku jedwab-
nego, wyprodukowana przez firmę z Freiwaldau (obecnie 
Czechy), będąca wierną kopią obrazu Kaulbacha „Polna 
różyczka” („Das Heidenröslein”)! To, co dziś wytwarza 
niemiecki przemysł tkacki na maszynach żakardowych, 
jest technicznie znakomite, ale artystycznie na ogół god-
ne ubolewania. Z przykrością musimy stwierdzić, że jedna 
z najpiękniejszych sztuk włókienniczych – tkanie jedwab-
nych adamaszków – już nie istnieje i nie ma szans na jej 
przywrócenie do życia.

Źródła przedmowa: V
Archiwum Państwowe Jelenia Góra, Akta Miasta Kowary sygn. 142
Geschichtlich-statistische Darstellung der Damastmanufactur – Orte 
Groß- und Neu-Schönau, Friedrich Theodor Richter, Leipzig 1837.
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Der König der Postkarten:
Der Landschaftsmaler Carl Ernst 
Morgenstern (1847—1928)

Jürgen Karwelat 

In der 2021 wegen der Corona-Pandemie nahe-
zu unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezeigten Ausstel-
lung des Schlesischen Museums „Nicht nur romantisch 
– Gemälde und Zeichnungen des 19. Jahrhunderts von 
Künstler*innen in und aus Schlesien” wurde auch ein Bild 
von Carl Ernst Morgenstern ausgestellt. Es ist ausnahms-
weise keine Darstellung des Riesengebirges, sondern ein 
Blick auf die Alpen bei Innsbruck, obwohl Carl Ernst Mor-
genstern einer der bekannten „Riesengebirgsmaler” war.

Kunstmalerdynastie Morgenstern
Carl Ernst Morgenstern wurde am 14. Septem-

ber 1847 in München geboren und starb am 9. Septem-
ber 1928 in seinem Haus in Wolfshau, heute ein Stadtteil 
von Krummhübel/Karpacz, am Fuße der Schneekoppe. 
Der Maler (der Schriftsteller Christian Morgenstern war 
sein Sohn) wuchs in München auf und stammte aus einer 
wahren Künstler-Dynastie. Schon der aus Hamburg stam-
mende Großvater Carl Heinrich Morgenstern (1769–1813) 
war ein bekannter Miniaturenmaler. Der Vater Christian 
Ernst Bernhard Morgenstern (1805–1867) galt als einer 
der bedeutendsten Vertreter des frühen malerischen Re-
alismus in Deutschland. Zeitgleich lebte eine andere Linie 
der Morgensterns in Frankfurt am Main, die sich ebenfalls 
als bekannte Landschafts- und Marinemaler betätigten, 
wie z.B. der Marinemaler Friedrich Ernst Morgenstern 
(1853–1919). 

Maler und Postkartengestalter 
Carl Ernst Morgenstern
Der Vater Christian Bernhard Ernst Morgen-

stern war Landschaftsmaler am Hof von Ludwig I. von Bay-
ern. Er erteilte seinem Sohn Carl Ernst den ersten Unter-
richt. Später wurde dieser auch von Eduard Schleich d. Ä., 
von Josef Schertel und dem Miniaturmaler Carlo Restallino 
unterrichtet, der zeitweise auch sein Pflegevater war. Carl 
Ernst unternahm Studienreisen nach Frankreich, Belgien, 
Holland und die Schweiz und ließ sich 1880 in Starnberg 
nieder. Seine erste Ausstellung hatte er 1869 in München. 

1884 wurde Carl Ernst Morgenstern an die Kö-
nigliche Kunst- und Gewerbeschule in Breslau/Wrocław 
berufen, um dort die neu eingerichtete Klasse für Land-
schaftsmalerei zu leiten. Vier Jahre später übernahm er zu-
sätzlich die Leitung einer Radierklasse. 1887 erhielt er den 
Professorentitel und wurde einige Jahre später Mitglied 
im Vorstand des Schlesischen Kunstvereins. Unter dem 
Eindruck der Malerschule von Barbizon (nach dem Dorf 
Barbizon, etwa 50 Kilometer südlich von Paris) widmete 

Król pocztówek:
Pejzażysta Carl Ernst 
Morgenstern (1847—1928) 

Jürgen Karwelat 

Na prezentowanej w roku 2021 wystawie Mu-
zeum Śląskiego Nie tylko romantyzm – dziewiętnasto-
wieczne obrazy i rysunki artystów i artystek na Śląsku i ze 
Śląska, odbywającej się niemal z wykluczeniem publicz-
ności z powodu pandemii covidowej, wystawiony został 
również obraz Carla Ernsta Morgensterna. Choć Carl Ernst 
Morgenstern był jednym z najbardziej znanych „malarzy 
karkonoskich”, wyjątkowo prezentowany obraz nie przed-
stawia Karkonoszy, lecz widok na Alpy koło Insbrucka. 

Dynastia artystów malarzy Morgensternów
Carl Ernst Morgenstern urodził się 14 września 

1847 r. w Monachium, a zmarł 9 września 1928 r. w swo-
im domu w Wilczej Porębie/Wolfshau, obecnie dzielnicy 
Karpacza/Krummhübel, u podnóża Śnieżki/Schneekop-
pe. Malarz (pisarz Christian Morgenstern był jego synem) 
dorastał w Monachium i pochodził z dynastii prawdzi-
wych artystów. Już jego dziadek Carl Heinrich Morgen-
stern (1769–1813), pochodzący z Hamburga, był znanym 
malarzem miniatur. Jego ojciec Christian Ernst Bernhard 
Morgenstern (1805–1867) był uważany za jednego z naj-
ważniejszych przedstawicieli wczesnego realizmu malar-
skiego w Niemczech. W tym samym czasie we Frankfurcie 
nad Menem żyła druga linia Morgensternów, którzy rów-
nież znani byli ze swej działalności jako pejzażyści i mala-
rze maryniści, jak na przykład malarz marynista Friedrich 
Ernst Morgenstern (1853–1919).

Malarz i projektant pocztówek 
Carl Ernst Morgenstern
Ojciec Carla, Christian Bernhard Ernst Morgen-

stern, był pejzażystą na dworze Ludwika I Bawarskiego. 
Swojemu synowi udzielał pierwszych lekcji. Później Carla 
uczył też Eduard Schleich Starszy, Josef Schertel oraz ma-
larz miniatur Carlo Restallino, który przez pewien czas 
był jego przybranym ojcem. Carl Ernst Morgenstern odbył 
podróże studyjne do Francji, Belgii, Holandii i Szwajcarii, 
a w 1880 r. osiedlił się w Starnbergu. Pierwszą wystawę 
zorganizował w Monachium w 1869 roku.

W 1884 r. Carl Ernst Morgenstern został powoła-
ny do Królewskiej Szkoły Sztuki i Rzemiosła Artystycznego 
we Wrocławiu, aby kierować tam nowo utworzoną klasą 
malarstwa pejzażowego. Cztery lata później objął dodatko-
wo kierownictwo klasy akwaforty. W 1887 r. otrzymał ty-
tuł profesora, a kilka lat później został członkiem zarządu 
Śląskiego Towarzystwa Artystycznego. Pod wpływem ma-
larskiej szkoły z Barbizon (od wioski Barbizon, ok. 50 km 
na południe od Paryża) poświęcił się malarstwu plenero-



52

er sich der Freilichtmalerei und reiste mit seinen Schülern 
regelmäßig ins Riesengebirge. Nach seiner Pensionierung 
im Jahr 1915 ließ er sich in Wolfshau ein Haus mit Ateli-
erräumen bauen. In diesem Haus starb er 1928 kurz vor 
Vollendung seines 81. Lebensjahres. 

Schon im Jahr 1913 hatte er mit seiner dritten 
Ehefrau eine Stiftung zum Wohl bedürftiger Künstler 
gegründet. Diese Stiftung, die das Haus mit Garten und 
Inventar umfasste, ging nach dem Tod von Carl Ernst in 
den Besitz der Stadt Breslau über und sollte insbesondere 
Breslauer Künstlern dienen. Das Bemerkenswerte: Seine 
Urne wurde auf dem Grundstück seines Hauses am Ufer 
des Flüsschens Plagnitz beigesetzt. In einem Nachruf in 
der Schlesischen Zeitung (zitiert nach „Mythos Schneekop-
pe”, siehe unten), hieß es unter anderem:

Dieses Jahr sollte Professor Morgenstern seinen 
Geburtstag nicht mehr erleben. Am Sonntag ist er in Wolfs-
hau verschieden. Im Privatbesitz und in Museen, in Breslau, 
München, Stettin und Hamburg, finden sich zahlreiche Rie-
sengebirgsbilder von ihm während seine Ansichtskarten ihn 
geradezu populär gemacht haben. Nach dem Tode der drit-
ten Frau Professors Morgensterns wurde eine Carl und Eli-

wemu i regularnie wyjeżdżał ze swoimi uczniami w Kar-
konosze. Po przejściu na emeryturę w 1915 r. wybudował 
dom z pomieszczeniami warsztatowymi w Wilczej Porębie. 
Zmarł w tym domu w 1928 r. na krótko przed ukończeniem 
81. roku życia.

Już w 1913 r., wraz z trzecią żoną, założył fun-
dację na rzecz potrzebujących artystów. Fundacja ta, obej-
mująca dom z ogrodem i inwentarzem, po śmierci Carla 
przeszła na własność miasta Wrocławia i miała służyć 
w szczególności artystom wrocławskim. Warto zwrócić 
uwagę na fakt, że Carl został pochowany w urnie na tere-
nie działki należącej do jego domu nad brzegiem rzeczki 
Płomnicy/Plagnitz. 

W nekrologu w Schlesische Zeitung (cytat za 
„Mythos Schneekoppe”, zob. niżej) napisano m.in.:

W tym roku profesor Morgenstern miał nie do-
żyć swoich urodzin. Odszedł w niedzielę w Wilczej Porębie. 
W prywatnym rękach i muzeach we Wrocławiu, Monachium, 
Szczecinie i Hamburgu znajdują się liczne obrazy jego autor-
stwa, przestawiające Karkonosze, choć popularność przynio-
sły mu widokówki. Po śmierci trzeciej żony profesora Mor-
gensterna Fundację im. Carla i Elisabeth Morgensternów 

Großer Teich mit Schneekoppe
Duży Staw ze Śnieżką

Blick an der Kochel auf die Schneegruben
Widok ze Szklarki na Śnieżne Kotły
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sabeth Morgenstern-Stiftung an die Stadtgemeinde Breslau 
bekanntgegeben. Das in Wolfshau ein Haus mit Garten und 
Inventar, darunter vielen Bildern des Künstlers, wurde der 
Stadt vermacht, damit es nach dem Tode der Stifter als Stu-
dien- und Erholungsheim für schlesische, insbesondere Bres-
lauer Künstler, dienen soll. Mit dieser hochherzigen Stiftung, 
der ersten und einzigen dieser Art in Schlesien, bleibt dem 
Namen Morgenstern für immer ein schönes und würdiges 
Denkmal gesetzt.

Carl Ernst Morgenstern war aber weniger we-
gen seiner Landschaftsgemälde bekannt, als dafür, dass er 
ab 1899 die Vorlagen für Ansichtskarten lieferte. Es war 
die Zeit des beginnenden Massentourismus im Hirschber-
ger Tal. Das Riesengebirge und die Schneekoppe gehörten 
zu den bedeutendsten touristischen Zielen von Preußen. 
Gleichzeitig war es in Mode gekommen, Urlaubsgrüße 
an Verwandte, Bekannte und Freunde zu schreiben. Ein 
Grund für die zunehmend größere Beliebtheit der Karten 
war der Einsatz der Chromolithografie, die die Herstellung 
von farbigen statt der nur schwarz-weiß bedruckten Kar-
ten ermöglichte.

Landschaftspostkarten aus Schlesien
1901 kam die erste Serie mit 10 Motiven heraus. 

Die Motive waren: Krummhübel, Melzergrund mit Schnee-
koppe, Prinz-Heinrich-Baude, Der große Teich, Sonniger 
Herbsttag am großen Teich, Kleiner Teich mit Baude, Der 
Mittagstein, Ziegenrücken bei Sonnenaufgang, Hochmoor-
teiche auf dem Kamm, Aussicht vom Saal der Prinz-Hein-
rich-Baude.

Herausgegeben wurde diese Serie vom „Verlag 
G. Elsner, Krummhübel Rsgb.”. Wenig später nannte sich 
der Verlag „Kunstverlag G. Elsner”. Hinter diesem Verlag 
verbarg sich der geschäftstüchtige Pächter der Prinz-Hein-
rich-Baude Gustav Elsner. Die Baude hatte Morgenstern oft 
als Standquartier für seine künstlerischen Exkursionen 
gedient. Der lithografische Aufwand für die im Vielfarb-
druck erzeugten Karten war erheblich. Trotzdem erreich-
ten manche Motive Auflagen bis zu 30.000 Stück. Das war 
eine beachtliche Zahl für die damalige Zeit. Nach eigenen 
Aussagen von Professor Morgenstern lieferte er von 1900 
bis 1905 insgesamt 50 Motive. Darunter waren auch Moti-
ve außerhalb des Riesengebirges, z.B. vom Zobten und aus 
dem böhmischen Isergebirge. Es wird geschätzt, dass nur 
etwa die Hälfte der Ansichtskarten zur Post gelangte, die 
andere Hälfte wanderte gleich in die Sammleralben. Auch 
heute noch tauchen regelmäßig die von Carl Ernst Morgen-
stern gestalteten Kunstpostkarten bei einschlägigen Anti-
quariaten auf.

Später wurden auch Ansichtskartenserien für 
den Schneekoppenwirt Emil Pohl gedruckt. Ab 1909 pro-
duzierte dann der bekannteste Kunstverlag des Riesenge-
birges, der Verlag Max Leipelt, Warmbrunn/Cieplice, Land-
schaftsmotive von Professor Morgenstern. 1910 wurden 
zwei Serien vom Riesengebirge zu je acht Karten heraus-
gegeben. 1926 erfolgte eine Reduzierung auf 10 Karten in 

powierzono gminie miejskiej Wrocławia. Położony w Wilczej 
Porębie dom Morgensternów wraz z ogrodem i inwentarzem, 
w tym wieloma obrazami artysty, przekazano miastu, aby po 
śmierci fundatorów służył jako dom edukacyjny i wypoczyn-
kowy dla śląskich, a w szczególności wrocławskich, artystów. 
Ta szczodra fundacja, pierwsza i jedyna tego rodzaju na Ślą-
sku, na zawsze wystawia piękny i godny pomnik nazwisku 
Morgenstern. 

Carl Ernst Morgenstern był jednak mniej znany 
ze swoich obrazów krajobrazowych niż z szablonów wido-
kówek, które przekazywał od 1899 r. Był to okres począt-
ków turystyki masowej w Kotlinie Jeleniogórskiej. Karko-
nosze i Śnieżka stanowiły najważniejszy cel turystyczny 
w Prusach. W tym samym czasie modne stało się pisanie 
pozdrowień z urlopu do krewnych, znajomych i przyjaciół. 
Jedną z przyczyn rosnącej popularności pocztówek było 
zastosowanie chromolitografii, która umożliwiła produk-
cję pocztówek kolorowych zamiast jedynie czarno-białych.

Pocztówki z pejzażami ze Śląska
W 1901 r. wydano pierwszą serię z dziesięcioma 

motywami. Były to: Karpacz, Kocioł Łomniczki ze Śnież-
ką, Schronisko księcia Henryka/Prinz-Heinrich-Baude, 
Duży Staw, Słoneczny jesienny dzień nad Dużym Stawem, 
Mały Staw ze schroniskiem, Słoneczniki/Mittagstein, Ko-
zie Grzbiety/Ziegenrücken o wschodzie słońca, Stawy na 
torfowiskach wysokich na grzbiecie Karkonoszy, Widok 
z sali schroniska księcia Henryka.

Seria ta została wydana przez wydawnictwo 
z Karpacza „Verlag G. Elsner, Krummhübel Rsgb”. Nieco 
później wydawnictwo przyjęło nazwę „Kunstverlag G. El-
sner”. Za tym wydawnictwem krył się przedsiębiorczy 
dzierżawca schroniska księcia Heinricha, Gustav Elsner. 
Schronisko to często służyło Morgensternowi jako stała 
baza wypadowa do jego artystycznych wypraw. Druko-
wanie wielobarwnych pocztówek techniką litograficzną 
wymagało ogromnego wysiłku. Nakłady niektórych mo-
tywów osiągnęły nawet wysokość 30 tys. egzemplarzy.

Jak na tamte czasy była to znaczącą liczba. Jak 
wynika z wypowiedzi profesora Morgensterna, dostarczał 
on w latach 1900–1905 w sumie 50 motywów. Wśród nich 
znalazły się motywy niepochodzące z Karkonoszy, np. ze 
Ślęży/Zobten, czy z czeskich Gór Izerskich/Isergebirge. 
Szacuje się, że jedynie ok. połowa widokówek dotarła na 
pocztę, druga część powędrowała od razu do albumów ko-
lekcjonerów. Również do dziś pocztówki artystyczne za-
projektowane przez Carla Ernsta Morgensterna pojawiają 
się regularnie w liczących się antykwariatach. 

W późniejszym okresie drukowano również se-
rie widokówek dla właściciela schroniska na Śnieżce, Emi-
la Pohla. Od roku 1909 najbardziej znane karkonoskie wy-
dawnictwo artystyczne Verlag Max Leipelt w Cieplicach/
Warmbrunn publikowało motywy z pejzażami autorstwa 
profesora Morgensterna. W 1910 r. ukazały się dwie serie 
z Karkonoszami, po osiem pocztówek. W 1926 r. liczba 
pocztówek została zmniejszona do 10 i ograniczono się 
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Burg Greiffenstein Isergebirge
Zamek Gryf w Górach Izerskich

Hampelbaude  
Schronisko „Strzecha Akademicka”
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nur einer Serie. Die Karten wurden bis weit in die 1930er 
Jahre verkauft. 

Eine besondere Aufgabe hatte Morgenstern 1909 
übernommen. Er lieferte ein Motiv für das Auskunftsbuch 
„Schlesisches Riesen- und Isergebirge” des „Verbandes der 
Kurorte und Sommerfrischen e.V.”, ein 128 Seiten starkes 
Buch, das in mehreren späteren Auflagen herauskam. Im 
Jahr 1911 war es auf 148 Seiten angewachsen und kostete 
20 Pfennige. Auf der Vorderseite ist das Motiv „Blick auf die 
Koppe vom Melzergrund aus” abgebildet.

Künstlervereinigung St. Lukas
Carl Ernst Morgenstern war nicht der erste und 

erst recht nicht der letzte Künstler, der von der eigentüm-
lichen, die Seele berührenden Landschaft im Hirschberger 
Tal beeindruckt war. Zu den bekanntesten zählte der be-
rühmte Landschaftsmaler der Romantik, der aus Greifs-
wald stammende Caspar David Friedrich (1774–1840). 
Das Riesengebirge und die vorgelagerten Gebirgszüge 
haben Hunderte von Künstlerinnen und Künstlern faszi-
niert und zu vielfältigen Werken inspiriert. Eine Reihe von 
Schülern Carl Ernst Morgensterns folgte ihm ins Gebirge, 
z.B. der Maler Heinrich Tüpke (1870–1951). Es bildeten 
sich häufig Künstlervereinigungen, die gemeinsame Aus-
stellungen organisierten. Die Morgenstern-Schüler Alfred 
Nickisch, Hans Oberländer und Franz von Jackowski zogen 
nach Schreiberhau/Szklarska Poręba und wurden dort 
Mitglieder der Gruppe, die sich später „Künstlervereini-
gung St. Lukas in Ober-Schreiberhau” nannte. Mit ihrem 
Namen wollte die Vereinigung vermutlich an den Lukas-
bund anknüpfen, der 1890 von Malern in Wien gegründet 
worden war. Zur Gruppe gehörten auch Hans Fechner, 
Arnold Busch und Georg Wichmann. Die Gruppe übte er-
heblichen Einfluss auf die Kunst- und Kulturszene in den 
1920er und den ersten Jahren der 1930er aus. In den An-
fangsjahren fanden die Ausstellungen in der Lukas-Mühle 
in Ober-Schreiberhau statt. Der Besitzer E. Töpfer stellte 
der Gruppe ab 1922 den großen Ausstellungssaal in der 
umgebauten Sägemühle zur Verfügung. Dort fanden auch 
Konzerte und Lesungen statt. Im Erdgeschoß wurde eine 
Weinstube eingerichtet. Das Gebäude diente nach 1945 
lange der PTTK (Polnische Gesellschaft für Touristik und 
Heimatkunde) als Stützpunkt. Am Anfang der 1990er Jah-
re kam das Haus in private Hände. Heute befindet sich im 
Erdgeschoss wieder ein Restaurant.

Krummhübel erinnert 
an Carl Ernst Morgestern
In der Straße ul. Marii Skłodowskiej–Curie 1 be-

findet sich das „Morgenstern-Haus”. An einigen Hauswän-
den sind verschiedene Skulpturen von Störchen angebracht. 
Deshalb wird es auch „das Haus mit den Störchen” genannt. 
Die Besichtigung des Hauses und des Gartens, beides in Pri-
vatbesitz, ist leider nicht möglich. So wissen wir nicht, ob 
es im Garten noch Hinweise auf die dort einbrachte Urne 
von Carl Morgenstern gibt. Angeblich befindet sich auch 
das Besucherbuch des „Morgensternhauses” im Besitz der 

tylko do jednej serii. Pocztówki były sprzedawane jeszcze 
w latach 30. XX wieku.

W roku 1909 Morgenstern przystąpił do specjal-
nego zadania. Przekazał motyw do informatora „Śląskie 
Karkonosze i Góry Izerskie” („Schlesisches Riesen- und 
Isergebirge”) Związku Uzdrowisk i Letnisk (Verband der 
Kurorte und Sommerfrischen e.V.), 128-stronicowej książ-
ki, która doczekała się kilku późniejszych wydań. W roku 
1911 informator rozrósł się do 148 stron i kosztował 20 fe-
nigów. Na stronie tytułowej został przedstawiony motyw 
„Widok na Śnieżkę z Kotła Łomniczki”.

Stowarzyszenie Artystów św. Łukasza
Carl Morgenstern nie był pierwszym i z pewno-

ścią nie ostatnim artystą, którego zauroczył osobliwy, po-
ruszający duszę, pejzaż Kotliny Jeleniogórskiej. 

Do najbardziej znanych należał, pochodzący 
z Greifswaldu, słynny pejzażysta romantyzmu Caspar 
David Friedrich (1774–1840). Karkonosze i znajdujące 
się przed nimi pasma górskie zafascynowały setki arty-
stek oraz artystów i zainspirowały do stworzenia wielu 
różnorodnych dzieł. Wielu uczniów Carla Ernsta Morgen-
sterna podążyło za nim w góry, np. malarz Heinrich Tüpke 
(1870–1951). Często powstawały stowarzyszenia arty-
stów, które organizowały wspólne wystawy. Uczniowie 
Morgensterna, Alfred Nickisch, Hans Oberländer i Franz 
von Jackowski, przenieśli się do Szklarskiej Poręby/Schre-
iberhau i zostali członkami tamtejszej grupy, która później 
przybrała nazwę „Stowarzyszenie Artystów św. Łukasza 
w Szklarskiej Porębie Górnej”. Swoją nazwą stowarzysze-
nie zapewne chciało nawiązać do ugrupowania Bractwa 
św. Łukasza/Lukasbund, założonego w roku 1890 przez 
malarzy w Wiedniu. Do grupy tej należeli również Hans 
Fechner, Arnold Busch i Georg Wichmann. Grupa wywarła 
znaczący wpływ na życie artystyczne i kulturalne w latach 
20. i pierwszych latach 30. XX wieku. W pierwszych latach 
działalności wystawy odbywały się w młynie św. Łukasza 
w Szklarskiej Porębie Górnej. Właściciel E. Töpfer udostęp-
niał grupie od roku 1922 dużą salę wystawową w przebu-
dowanym tartaku. Odbywały się tam również koncerty 
i spotkania literackie. Na parterze urządzono małą winiar-
nię. Po roku 1945 w budynku przez długi czas mieściła się 
siedziba PTTK. Na początku lat 90. XX wieku dom prze-
szedł w ręce prywatne. Dziś na parterze znów znajduje się 
restauracja.

Karpacz upamiętnia 
Carla Ernsta Morgesterna
Przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 mieści się 

dom Morgensternów. Na niektórych ścianach budynku 
znajdują się różne rzeźby bocianów. Dlatego też nazywa-
ny jest również „domem z bocianami”. Niestety, nie można 
zwiedzać domu ani ogrodu, gdyż są prywatną własnością. 
Więc nie wiemy, czy w ogrodzie są jeszcze jakieś ślady 
umieszczonej tu urny Carla Morgensterna. Ponoć w po-
siadaniu właścicieli znajduje się też księga gości domu 
Morgensternów. W roku 2008 gmina Karpacz, w ramach 
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Eigentümer. Vor dem Haus hat die Gemeinde Krummhübel 
im Jahr 2008 einen Findling aufstellen lassen – im Rahmen 
eines von der Europäischen Kommission kofinanzierten 
Tourismusprojekts mit der polnischen Gemeinde Schmie-
deberg/Kowary und der tschechischen Nachbargemeinde 
Petzer/Pec. Die Eingravierungen stammen von dem aus 
Schreiberhau stammenden Bildhauer Maciej Wokan, der 
Kunstobjekte für Orte in Polen und Deutschland geschaf-
fen hat.

Direkt am Stein hat die Gemeinde außerdem 
eine Informationstafel in den Sprachen Polnisch, Englisch, 
Tschechisch und Deutsch aufgestellt. Auf der Tafel wird be-
sonders hervorgehoben, dass die von Morgenstern gestal-
teten Postkarten weite Verbreitung erzielt haben. Morgen-
stern wird als der „König der Postkarten” bezeichnet. Im 
Riesengebirgsmuseum in Hirschberg gehören acht Gemäl-
de von Carl Ernst Morgenstein zur umfangreichen Samm-
lung von Werken von Riesengebirgsmalern. Zwei weitere 
Werke befinden sich in der Kunstsammlung des Carl-und-
Gerhart-Hauptmann-Hauses in Schreiberhau: eine Radie-
rung mit Landschaft aus der Gegend von Breslau und ein 
kleines Gemälde, das die Schneegruben von der Seite der 
Giersdorfer Teiche darstellt.

Die Fotos und abgebildeten Postkarten stammen 
aus der Sammlung des Autors.

Quellen:
„Die imposante Landschaft” Künstler und Künstlerkolonien  
im Riesengebirge im 20. Jahrhundert, Herausgeber: Gesellschaft für 
interregionalen Kulturaustausch e.V., Berlin, Berlin/Jelenia Gora 1999
„Nicht nur romantisch, Gemälde und Zeichnungen des 19. Jahrhunderts 
von Künstler*innen in und aus Schlesien”, Ausstellungskatalog, 
Schlesisches Museum zu Görlitz, Görlitz 2020
Mythos Schneekoppe, Bilder, Berichte und Dokumente, herausgegeben 
vom Verlag Klaus Christian Kasper, Bonn-Oberkassel o.J.

projektu turystycznego współfinansowanego przez Ko-
misję Europejską wraz z polską gminą Kowary/Schmiede-
berg i sąsiednią czeską gminą Pec/Petzer, postawiła przed 
domem głaz narzutowy. Grawerunek wykonał rzeźbiarz 
Maciej Wokan, pochodzący ze Szklarskiej Poręby, który 
tworzył obiekty artystyczne dla miejscowości w Polsce 
i Niemczech.

Poza tym gmina umieściła bezpośrednio przy 
kamieniu tablicę informacyjną w języku polskim, angiel-
skim, czeskim i niemieckim. Na tablicy eksponowany jest 
w szczególności fakt, że zaprojektowane przez Morgen-
sterna pocztówki znalazły szeroki krąg odbiorców. Mor-
genstern nazywany jest „królem pocztówek”. W Muzeum 
Karkonoskim w Jeleniej Górze/Hirschberg wśród bogatej 
kolekcji dzieł karkonoskich malarzy znajduje się osiem ob-
razów Carla Morgensteina. 

Dwie inne dzieła znajdują się w zbiorach sztuki 
Domu Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porę-
bie: jedna akwaforta z pejzażem z okolic Wrocławia oraz 
niewielki obraz przedstawiający Śnieżne Kotły/Schnee-
gruben od strony stawów w Podgórzynie/Giersdorf.

Zdjęcia i zaprezentowane pocztówki pochodzą 
z kolekcji autora artykułu.

Źródła:
„Wspaniały krajobraz. Artyści i kolonie artystyczne w Karkonoszach 
w XX wieku”. Wydawca: Gesellschaft für interregionalen 
Kulturaustausch e.V., Berlin, Berlin/Jelenia Góra 1999
„Nie tylko romantyzm – dziewiętnastowieczne obrazy i rysunki 
artystów i artystek na Śląsku i ze Śląska”, katalog wystawy, 
Schlesisches Museum zu Görlitz, Görlitz 2020
„Mythos Schneekoppe”, zdjęcia, relacje i dokumenty, wydane przez 
wydawnictwo Verlag Klaus Christian Kasper, Bonn-Oberkassel o.J.

Detail Morgensternhaus 
Detal Dom Morgensternów

Morgensternhaus mit Findling
Dom Morgensternów z głazem narzutowym
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Spenden für unsere Arbeit 
bzw. die Mitgliedsbeiträge erbitten 
wir auf das VSK-Konto bei der Sparkasse 
Niederschlesische Oberlausitz:
IBAN DE27 8505 0100 0015 0041 63 
BIC WELADED1GRL

Jeder Beitrag hilft uns bei der Aufgabenerfül-
lung. Es können Spenden unter Angabe des Projekts oder 
einfach eine freie nicht zweckgebundene Spende für die 
Arbeit des VSK überwiesen werden. Auf Wunsch werden 
von unserer Schatzmeisterin für steuerliche Zwecke Spen-
denquittungen ausgestellt. 

Gegenwärtig unterstützt der VSK folgende Projekte:
1. Freilegung der Tafeln in der Gnadenkirche Hirschberg 
2. Sicherung und Wiederherstellung der Bethauskirche 
2. Kammerswaldau
3. Würdige Herrichtung des ev. Friedhofs 
2. Niederschreiberhau
4. Wiedererrichtung des Denkmals für Karl v. Holtei 
2. in Breslau
5. Wiederherstellung der Persius-Bank im Buchwalder
2. Park
6. Verleihung eines Denkmalschutzpreises 
2. bzw. Literaturpreis (jährlicher Wechsel)

Uprzejmie prosimy o przekazywanie 
na działalność VSK datków pieniężnych 
wzgl. składek na konto VSK 
w Sparkasse Niederschlesie Oberlausitz:
IBAN DE27 8505 0100 0015 0041 63
BIC WELADED1GRL

Każda kwota pomaga nam w realizowaniu na-
szych zadań. Datki można przelewać, podając nazwę pro-
jektu lub po prostu na pracę VSK bez podawania konkret-
nego celu. Na Państwa prośbę nasza skarbniczka wystawi 
w celach podatkowych pokwitowanie wpłaty datków pie-
niężnych.

VSK wpiera obecnie następujące projekty:
1. Renowacja tablic w dawnym Kościele Łaski 

w Jeleniej Górze
2. Zabezpieczenie i odbudowa domu modlitwy 

w Kromnowie
3. Godne przygotowanie cmentarza ewangelickiego 

w Szklarskiej Porębie Dolnej
4. Odtworzenie pomnika Karla von Holtei’a we Wrocławiu
5. Odnowienie ławki Persjusza w parku Buchwaldera
6. Przyznawanie nagrody za ochronę zabytków 

lub nagrody literackiej (coroczna rotacja)

Vielen Dank! / Podziękowania
Wir danken unseren Spendern für die Unterstützung der VSK-Projekte:
Dziękujemy naszym darczyńcom za wspieranie projektów VSK:

Spendeneingang vom 01.11.2021 bis 30.04.2021
Wpływy datków od 4/2021 r. do 10/2021 r.

Bente, Rotraut; Bohne, Wolfgang und Hannelore; Dickow, Gabriele und Dietrich; Fischer, Sven-Alexis; Glatz, Ul-
rike; Iffland, Sigrun Ingrid; Jerschke, Prof. Dr. Hans-Ulrich; Marschallok, Waldemar und Beate; Plump, Viola; Pohl, Martin; 
Puchalski, Lucjan; Reichel, Saskia; Rose, Drs. Günter und Ingeborg; Roth, Dietrich; Rüdiger, Dr. Erdmute; Schmidt-Münz-
berg, Christopher; Überall, Thomas; Wehner, Peter; Weile, Eckhard und Marlene; Wersch, Ludwig; Wolf, Ursula

Ukrainehilfe im Hirschberger Tal
Pomoc Ukrainie w Kotlinie Jeleniogórskiej

Barnowski, Stefan; Baum, Werner; Baumert, Sabine; Boywitt, Jens; Dedié, Ludwig; Dehn, Volker; Dietrich, An-
nette; Drewes, Felix; Drewes, Stefan und Sabine; Fischer, Hans-Jürgen; Hennecke-Minas, Dr. Görge; Henneke, Dr. Sebastian; 
Hensel, Marion; Karwelat, Jürgen; Keller, Dr. Hartwig; Kendzia, Arne; Kendziur, Dr. Dietmar und Kathrin; Kirberg, Dirk und 
Kerstin; Laible, Dr. Eckhard; Langen, Dr. Jürgen; Möller, Wolfgang; Pauer, Mechthild; Richter, Brunhilde; Rocholl, Dr. Ursula; 
Röhner, Ellen; Rothkirch, Gräfin Albertine von; Schmidt-Münzberg, Christopher; Schumacher, Dr. Wolf; Steck, Sabine; Tho-
mas-Martin, Karin; Treziak, Ulrike; Tschierske, Manfred; Wilczek, Prof. Dr. Elmar; Witton, Dr. Barbara; Zitzmann, Dr. Axel

Wir begrüßen folgende neue Mitglieder:
Witamy następujących nowych członków:

Koopmann, Hans-Dieter, Lemwerder 
Reinboth, Michael, Walkenried
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Verein zur Pflege schlesischer Kunst und Kultur e.V. (VSK) / 
Stowarzyszenie na rzecz Kultywowania Kultury i Sztuki Śląska (VSK)

Adressenverzeichnis des Vorstandes / Spis adresów członków zarządu:

die e-mail-adresse für alle vorstandsmitglieder lautet / ogólny adres e-mail: 
vorstand@vskschlesien.de

telefonischer festnetz-kontakt / telefon kontaktowy stacjonarny: 
00 49 30 48 59 160

vorsitzender / przewodniczący:
Christopher Schmidt-Münzberg
An der Kirche 7
27809 Lemwerder/Bremen

stellvertretender vorsitzender / 
zastępca przewodniczącego: 
Franz Friedrich Prinz von Preußen 
Goethestr. 4
02826 Görlitz 

schatzmeisterin / skarbniczka:
Brigitte Stammann
Parkstraße 90 d
13086 Berlin

beisitzer / członek:
Sven-Alexis Fischer
Bernerstraße 7
38106 Braunschweig

beisitzer / członek:
Martin Pohl 
Hönower Straße 40 
10318 Berlin

vertreter des vereins haus schlesien / 
przedstawiciel stowarzyszenia dom śląski: 
Adrian Sobek
Charlottenburger Str. 7
50859 Köln

ehrenvorsitzender / przewodniczący honorowy:
Karsten Riemann 
An der Schafweide 48
31162 Bad Salzdetfurth

stellvertretender vorsitzender / 
zastępca przewodniczącego:
Dr. Józef Zaprucki 
ul. Wiejska 4 
PL 58-500 Jelenia Góra

schriftführer / protokolant:
Stefan Barnowski
Schubertstraße 6a
59302 Oelde

vorsitzende des beirats / 
przewodniczący rady:

Karin Thomas-Martin 
Offenbachstr. 16 
89231 Neu-Ulm

beisitzer / członek:
Mariusz Cesarz
Karkonoska 7
PL 58-563 Przesieka

Im Internet finden Sie unsere Homepage unter 
www.vskschlesien.de und falls Sie noch nicht 
Mitglied des VSK sind, es aber werden möchten, 
dort auch den Aufnahmeantrag.  

W Internecie znajdziecie Państwo naszą stronę
www.vskschlesien.de i jeżeli jeszcze nie jesteście
Państwo członkiem VSK, możecie tu pobrać 
wniosek o przyjęcie.
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