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Pozdrowienia z Łomnicy
Prof. dr Michael Schmidt

Drodzy Przyjaciele i Członkowie VSK,
W VSK mija rok obfitujący w liczne wydarzenia. W naszym Centrum
Kultury Pałacu Łomnica odbyło się wiele imprez, które przyciągnęły na Śląsk i do Kotliny
Jeleniogórskiej wielotysięczną rzeszę gości. Wzrastające z roku na rok zainteresowanie
w Polsce, Niemczech i innych państwach Śląskiem, postrzeganym jako niezwykle interesujący i prężnie rozwijający się rejon, utwierdza mnie w przekonaniu, drodzy Członkowie
i Sympatycy VSK, że nasze starania ochrony i wspierania śląskiego krajobrazu kulturowego, prowadzone w oparciu o partnerską, ścisłą współpracę z polskimi kolegami,
entuzjastami, instytucjami i władzami, wydają owoce. W dniu naszego zebrania członkowskiego zwrócił szczególnie moją uwagę olbrzymi ruch. Tego dnia napływ turystów,
którzy przechadzali się po parku oraz zwiedzali nie tylko Łomnicę, lecz wiele innych
atrakcji, które odzyskały swój dawny blask, był trudny do wyobrażenia. Wywarło to na
mnie osobiście głębokie wrażenie, ponieważ nie tak dawno temu nie widywało się o tej
porze roku turystów.
Ten zwrot jest również przekonywującym potwierdzeniem sukcesu
naszej pracy stowarzyszeniowej. Wysyłane przez nas impulsy padły tu, na miejscu, na
podatny grunt. Po dwudziestu latach idealistycznej i często trudnej pracy wielu zaangażowanych w niej osób, którym na sercu leży sztuka i historia Śląska, można dostrzec
stopniowo efekty tych starań. Ratuje się i remontuje coraz więcej zabytków, ulic, rynków
stanowiących, krótko mówiąc, świadectwo przeszłości. Chyba nie ma innego podobnego mu regionu w Polsce, który doświadczałby tak głębokich, pozytywnych zmian.
Tak jak zmienia się sytuacja na Śląsku, zmienia się i środek ciężkości
naszej pracy. Coraz mocniej opowiadamy się za kompleksową i rozumianą w szerszym
kontekście pracą na rzecz kultury, mniej koncentrując się na sporadycznym ratowaniu
poszczególnych zabytków. Jest to, jak już próbowałem wyłuszczyć w poprzednim numerze Gruss aus Lomnitz ogromne wyzwanie chronienia i dalszego wspierania specjalnego
charakteru tej tak zróżnicowanej krainy z jej po części trudną historią. Bardzo wartościowa
i nieodzowna jest przy tym ścisła współpraca z coraz liczniej pojawiającymi się polskimi
organizacjami, zrzeszeniami i instytucjami oraz oczywiście środkami masowego przekazu, aby dotrzeć do jak najszerszej grupy uwrażliwiając ich na tą tematykę.
Waga tej pracy jest często dla osoby postronnej mało dostrzegalna.
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Jednak jest ona niezwykle ważna, ponieważ rozpoczyna rzeczywiście długofalowe zmiany. Pomimo wszystkich pozytywnych zmian, remontów, rosnącej zamożności i zachodnich warunków życia pozostaje jednak wiele nierozwiązanych strategicznie ważnych
problemów i aspektów zrównoważonego, pozytywnego rozwoju regionu. Największe
zagrożenie stwarza już sygnalizowane w ostanim Gruss aus Lomnitz niebezpieczeństwo
nieprzemyślanego zagospodarowania przestrzennego i zniszczenia wartościowych zabytków natury i historii, które tylko jako całość pokazują rzeczywisty obraz. Właśnie te
liczne, jedyne w swoim rodzaju gospodarstwa, zabytkowe fasady domów, liczne drobne
detale składają się w sumie na ten obraz. Jeśli stopniowo znikną, zagrożona będzie
w dłuższej perspektywie atrakcyjność Kotliny Jeleniogórskie tworzącej dotychczas spójny krajobraz kulturowy. Każdego dnia znikają często drobne elementy tego jednolitego
kompleksu, często po prostu z niewiedzy lub braku zainteresowania.
Problem ten dostrzega coraz więcej mieszkańców. Podnoszą się coraz
głośniej głosy, by przeciwdziałać postępującej degradacji krajobrazu. Stąd w październiku 2013 r. odbył się w pałacu Wojanów z inicjatywy bardzo aktywnie działającej Fundacji
Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej międzynarodowy kongres „Turystyka kulturowa w Kotlinie Jeleniogórskie – dziedzictwo kulturowe motorem rozwoju regionu”.
Temat ten jest szczególnie ważny nie tylko dla kotliny leżącej u podnóża
Karkonoszy, lecz w szerszym wymiarze – dla śląskiego krajobrazu wyróżniającego się
niezwykłym bogactwem zabytków.
Na przykładzie Kotliny Jeleniogórskiej i jej wybornych zabytków, wkomponowanych w malowniczy krajobraz, który został stopniowo dostrzeżony już w latach
dziewięćdziesiątych XX w. również dzięki pracy VSK, możemy przedstawić dziś nabrzmiałe problemy i trudności, które przeplatają się z głębokimi zmianami i przełomami. Kongres
umożliwia również efektywne i skuteczne przedstawienie modelowych rozwiązań.
Dzięki mojej zawodowej działalności w dziedzinie ochrony dziedzictwa
światowego zostałem poproszony o wygłoszenie odczytu na temat: „Dziedzictwa światowego w Kotlinie Jeleniogórskiej” oraz przedstawienie wymogów, warunków i mechanizmów obronnych, umożliwiających objęcie krajobrazu ochroną. Przez dwa dni specjaliści
i przedstawiciele regionu opracowywali obszerną analizę potencjałów i zagrożeń Kotliny.
Uroczystym ukoronowaniem tej ważnej imprezy był koncert i kolacja zorganizowana
w muzealnych piwnicach Dużego Pałacu Łomnica. Tu obecni mogli naocznie przekonać
się o tym, jak są imponujące dla odwiedzających miejsca i domy, które pulsują „żywą”
historią. Piwnica i muzealne sale pałacu zachwycają autentyczną atmosferą i wyposażeniem, przekonywująco i barwnie obrazując zróżnicowaną historię pałacu. Również tutaj
VSK pomogło dzięki aktywnemu wsparciu przy rekonstrukcji zagrożonych zalaniem
pomieszczeń piwnicznych. Efektem konferencji było postanowienie uczestników, by
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w ramach wspólnie sporządzonej rezolucji, zmobilizować wszystkie siły, mające na celu
długofalową ochronę krajobrazu kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej i przeforsowanie
wniosku o wpisanie go jako Światowe Dziedzictwo UNESCO.
Pałac Łomnica i praca VSK na rzecz kultury odgrywają tu kluczową rolę,
ponieważ tu na miejscu, nie tylko w samym budynku pałacowym, lecz przede wszystkim
dzięki licznym imprezom na folwarku pojawia się dla szerokiej grupy ludności możliwość
obcowania ze spuścizną kulturową Śląska. Również pokłosiem kongresu było utworzenie
grupy roboczej złożonej z najważniejszych reprezentantów z Polski i Dolnego Śląska,
która zajmie się przygotowaniem złożenia wniosku o wpisanie Kotliny na listę Światowego Dziedzictwa. Jestem pełen optymizmu, że te ambitne cele mają realną szansę powodzenia.
Nieco mniej optymistycznie nastrajają mnie najnowsze wiadomości
mówiące o groźbie regulacji rzeki Bóbr, czemu sprzeciwia się od kilku miesięcy VSK we
współpracy z małą, niezmordowaną w działaniach grupką obrońców środowiska
naturalnego i ekologów. I tu zagrożony jest bezpośrednio krajobraz kulturowy Kotliny
Jeleniogórskiej. VSK wsparł również finansowo to działanie. Nieoczekiwanie rozpoczęto
w wiosce Wojanów, bez zakończenia postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia,
prace pogłębiające koryto rzeczne. Trudno zrozumieć, dlaczego pomimo słusznej krytyki
międzynarodowych organizacji ochrony środowiska takich jak „World Wide Fund For
Nature“ / „Światowy Fundusz na rzecz Przyrody”, oraz licznych polskich, o zasięgu krajowym organizacji i ekspertów działających na rzecz ochrony środowiska oraz od lata prowadzonych badań ze strony UE, nie forsuje się ze strony państwa dostosowanej do
wymogów czasu ochrony przeciwpowodziowej.
Ten temat zabrał nam wiele energii i czasu. Czasu, którego zabrakło
w innych miejscach. Stan ten odnosi się do planowanego na ten rok pierwszego etapu
prac budowlanych związanych z domem modlitw. Ponieważ tu potrzeba jest przede
wszystkim dokładność i czasochłonne przygotowania oraz wykonawstwo budowlane,
fundacja Dominium Łomnica przesunęła realizację pierwszego etapu na przyszły rok.
Wszystkie drewniane elementy trzeba posortować i przygotować rozkładając na dużej
powierzchni, którą najpierw należy zadaszyć, by cieśle mogli sensownie wykonywać
swoją pracę. Mamy zatem nadzieję, że zima nie będzie zbyt długa i ciężka, aby przystąpić
szybko wczesną wiosną do realizacji pierwszego etapu. Jesteśmy dobrej myśli wierząc, że
rezultat wart jest wielu przeszkód i trudu, które trzeba pokonać. Chcemy wykorzystać
zimowy czas, aby uzyskać możliwie najkorzystniejsze warunki objęcia ochroną Kotliny
Jeleniogórskiej. Po ostatnich tendencjach tego roku idących w parze z ograniczeniem
stref ochronnych zabytków i zabytkowych zespołów parków krajobrazowych, postępuje
dalsza degradacja krajobrazu kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej. Inicjatywa wpisania
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Kotliny Jeleniogórskiej na listę Dziedzictwa Światowego UNESCO nastraja jednak pozytywnie. Historyczna szansa, którą podług sił, będzie wspierało VSK.
Mam jednak nadzieję, że Państwo, podobnie jak ja, spoglądacie pełni
radości oczekiwania na Boże Narodzenie i udzieli się Wam nasz zachwyt cudowną śląską
sztuką i kulturą z jej bogatą historią, na rzecz której warto się angażować.
Cieszyłbym się, jeśli zdecydowalibyście się Państwo również w przyszłym roku odwiedzić Śląsk.
Z najlepszymi życzeniami szczęśliwego Bożego Narodzenia
Michael Schmidt
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20 lat (VSK) – doroczne spotkanie
od 4 do 6 października 2013
Stefan Barnowski

Z okazji corocznego, tradycyjnie jesienią organizowanego posiedzenia
VSK spotkali się ponownie w Kotlinie Jeleniogórskiej na początku października członkowie stowarzyszenia. Na ten rok przypadło jednakże również dwudziestolecie powstania
VSK. W piątkowy wieczór zjawili się licznie członkowie VSK w sali bibliotecznej Pałacu
Łomnica, aby wspomnieć wywodzącą się ze stowarzyszenia „Verein Haus Schlesien”
w Königswinter organizację, która otworzyła się na dzisiejszy polski Śląsk. Dzięki pomysłom i zaangażowaniu dr Klausa Ullmana i innych sprzymierzeńców takich jak choćby
dr Heinrich Trierenberg, zainicjowano te przeobrażenia dwie dekady temu.
Jak wspomniał tego wieczoru w swoim odczycie członek zarządu, Wolfgang Thust, tym Ślązakom zawdzięczamy przede wszystkim to, że mogła wykiełkować
z delikatnej w owym czasie roślinki, jaką było VSK w Łomnicy, we współpracy z rodziną von
Küster, dorodna roślina. Wymieniono również przy tej okazji nazwiska innych zasłużonych
osobistości takich jak hrabina von Pfeil czy też dr Horst Berndt. Mówca wyliczył liczne
zrealizowane, bądź zainicjowane przez VSK w ostatnim dwudziestoleciu kulturalne
projekty. Tego wieczoru było jasnym, że pracę kulturalną na Śląsku na rzecz tej krainy nie
można uznać za zakończoną i stąd wynikają przyszłe działania VSK przy uwzględnieniu
aktualnych zmian w ustaleniach priorytetów i projektów rozwiązań.
W słoneczny sobotni ranek pojechano do Karpacza, by w dzielnicy
Wilcza Poręba wziąć udział w poświęceniu tablicy pamiątkowej przy domu pisarza
Gerharda Pohla. W powieści „Fluchtburg” pisarz opisuje ten dom jako zbawienny azyl dla
prześladowanych przez nazistowską dyktaturę. Stąd wielu z nich mogło przedostać się
górskim grzbietem na czeską stronę. Członek VSK Ullrich Junker, który przygotował
czterojęzyczne teksty do tablicy pamiątkowej, jak również pastor Edwin Pech z Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej Wang w Karpaczu powiedzieli kilka słów w duchu zadumy
i wspomnień. Następnie udano się do Jeleniej Góry, gdzie Iza Liwacz wprowadziła nas
w Szklanej Manufakturze w arkany wykonywanego tu pełnego kunsztu, grawerskiego
rzemiosła. W sercu miasta, nieopodal kościoła Łaski Marcin Zieliński oprowadził nas po
swojej niedużej pracowni wyposażonej w zabytkowe warsztaty grawerskie i szlifierskie
oraz sympatycznej galeryjce. Na cmentarzu nieopodal kościoła Łaski członkowie VSK
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mogli wyrobić sobie zdanie na temat
postępu prac restauracyjnych zabytkowych kaplic grobowych. Wolfgang
Thust opowiedział kompetentnie o tym
wspaniałym zabytkowym, barokowym
kompleksie, do odnowienia którego
przyczyniło się w dużej mierze jako
partner miasta Jeleniej Góry – stowarzyszenie VSK. Pozostałe prace związane
z zadaszeniem kaplic powinny zostać
zakończone w większości przed nadejWędrowcy z VSK przed tablicą pamiątkową
ściem zimy. Uroczyste otwarcie wyrena tamie pilichowickiej
montowanego zabytkowego kompleksu planowane jest na 17 grudnia 2013r. Krótka wizyta w pracowni witrażu w Baszcie
Grodzkiej umożliwiła wgląd w to interesujące rzemiosło. Na górnej kondygnacji baszty
pracuje młode małżeństwo, zajmujące się wykonywaniem witraży. Ich praca polega na
oprawianiu witraży, nanoszeniu na nich rysunków z pomocą specjalistycznych pigmentów, utrwalanych podczas procesu wypalania w wysokich temperaturach.
Po przerwie obiadowej rozpoczęło się o 15.00 tegoroczne zebranie
członkowskie. W bibliotece zebrało się ok. 40 członków stowarzyszenia. Po uczczeniu
ostatnio zmarłych członków i dopełnieniu koniecznych formalności, dr Michael Schmidt
zrelacjonował wyczerpująco zamierzenia, których podjęło się w ubiegłym roku VSK.
Były to:
§ odbudowa domu modlitwy przeniesionego z Rząśnika do Łomnicy
§ urządzenie muzeum przypałacowego z kuchnią pałacową w pomieszczeniu
piwnicznym Pałacu Łomnica oraz założenie fundacji
§ brak udziału VSK w tej fundacji
§ przedsięwzięcia mające na celu wyrażenie protestu przeciw regulacji rzeki Bóbr,
sprzeciw wobec parcelacji historycznego krajobrazu różnych gmin Kotliny Jeleniogórskiej
§ budowlane zakończenie projektu remontu dziedzińca kościelnego przy Kościele
Łaski
Skarbnik Julia Hübner złożyła szczegółowe sprawozdanie dotyczące
pierwszego roku jej prowadzenia księgowości. Obecnym zostały rozdane obszerne
materiały z danymi liczbowymi. Po sprawozdaniu kontrolera kasy, który potwierdził
nienaganne prowadzenie księgowości, doszło podczas dyskusji do naładowanej emocjonalnie wymiany opinii na temat prawidłowego i sensownego wykorzystania środków
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pochodzących ze składek członkowskich i darowizn jak również prawidłowego sposobu
księgowania ich.
Zarządowi i skarbniczce wyrażono zaufanie i podziękowanie za ich
niełatwą pracę oraz udzielono większością głosów absolutorium.
Podczas przedstawienia planu pracy w nadchodzącym roku, nakreślono jeszcze raz aktualne, będące w trakcie realizacji oraz planowane zamierzenia:
§ wsparcie odrestaurowania gabinetu kaflowego pałacu„Pakoszowskiej Bielarni”
§ ewentualne wsparcie szkolnego projektu kulturalnego na rzecz potrzebujących
uczniów
§ dyskusja dotycząca pomników ku czci poległych w czasie I Wojny Światowej
§ wsparcie odbudowy spalonego domu tyrolskiego w Mysłakowicach
§ wsparcie prac restauracyjnych„dużej stodoły” folwarku Pałacu Łomnica
Po wysłuchaniu głosów zabranych przy punkcie: „wnioski” i „inne”,
uczestnicy ustalili przed rozejściem się termin kolejnego zebrania. Obędzie się ponownie
w Łomnicy, w sobotę 4 października 2014 r.
Dzień zakończył się wieczornym, wybornym wykładem historyczki
Marii Schultz z Berlina na temat skutków wojen wyzwoleńczych, mających miejsce przed
dwustoma laty na Śląsku. Pani Schultz nakreśliła wojny wyzwoleńcze przeciw Napoleonowi z pruskiej i niemieckiej perspektywy na podstawie interesujących, szczegółowych
informacji oraz dostępnych materiałów ikonograficznych. Samoświadomość odnosząca
się do ówczesnych wydarzeń, interpretacja i działanie w państwie, wśród ludności i w domach panujących oraz rządach w kolejnych dziesięcioleciach i stuleciach było tematem,
który został fascynująco i wnikliwie przedstawiony przez panią Schultz.
W niedzielny ranek pojawiła się końcowa propozycja tegorocznych
obrad, udziału w wycieczce prowadzonej przez Stefana Barnowskiego. Dziesięciu
miłośników wędrówek spotkało się o godz. 9.00 na jeleniogórskim dworcu kolejowym,
aby pojechać szynobusem Dolnośląskich Kolei nad zaporę w Pilchowicach. Już sama
krótka jazda przez stacyjki w Jeżowie i Bobrowie stanowiła dla nieprzywykłych do niezwykłych widoków krajobrazu Gór Kaczawskich, samo w sobie przeżycie. Od stacyjki
Pilchowice trasa przebiegała przez stuletnią tamę, gdzie zrobiono grupowe zdjęcie przy
ustawionej pośrodku zapory tablicy pamiątkowej. Powyżej jeziora prowadził miejscami
trudny szlak turystyczny, który przebiegał powyżej zatoczek po południowej stronie
jeziora. Szlak prowadził górzystym terenem, odsłaniając wędrującym leśny, skapany
w jesiennym słońcu krajobraz. Rozkoszowanie się wyłaniającymi się widokami na skryte
w lesie uśpione jezioro i imponujące, odsłaniające się znad koron drzew formacje skalne
przerywały nieplanowane przerwy. Kamienie po których przechodziliśmy były obmywane źródlaną wodą a wąskimi ścieżkami przepływały większe strumienie. W końcu po
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3,30- godzinnej wędrówce doszliśmy
do zapory we Wrzeszczynie. Ponieważ ta jednak stosunkowo wymagająca droga zajęła nam więcej niż
zakładaliśmy czasu, wielu uczestników zdecydowało się na zamówienie
taksówki. Większość grupy spotkała
się jednakże na koniec w idyllicznie
położonym i w dalszym ciągu dobrze
zarządzanym schronisku Perła Zachodu, gdzie przy „napitku i jadle” zakońWitraż – jeleniogórska pracownia
czono tą piękną, jesienną wycieczkę.
Rozmowy przy pożegnaniu i podczas podróży do domu następnego uświadomiły nam, że prawdziwe życie
stowarzyszeniowe nie musi ograniczać się do, oczywiście bardzo potrzebnych i sensownych, zebrań oraz formalnych odczytów. W punktach programu przyszłego zebrania
członkowskiego należałoby koniecznie uwzględnić możliwość nawiązania lepszych kontaktów pomiędzy członkami i intensywnej wymiany informacji oraz doświadczeń obecnych członków stowarzyszenia i zaproszonych gości.

8

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
pamięci Gerharta Pohla w Karpaczu
Ullrich Junker

Po wieloletnich staraniach odsłonięto czterojęzyczną tablicę pamiątkową przy dawnym domu pisarza Gerharta Pohla, zamieszkałym przez jego szwagierkę
Luise Pohl, do jej śmierci w roku 2006r. Zapraszającymi do udziału w tej uroczystości było:
Stowarzyszenie Pielęgnowania Kultury i Sztuki Śląskiej (VSK), będące sponsorem przedsięwzięcia oraz właściciel posesji, Parafia Ewangelicko-Augsburska Wang w Karpaczu.
Również gazeta Sächsische Zeitung opublikowała krótką notatkę o odsłonięciu tablicy.
Ponad 30 osób pojawiło się wczesnym, sobotnim rankiem na dawnej
posesji Pohla. Wśród gości zjawił się m.in. pastor Edwin Pech z kościoła Wang, Karsten
Riemann, będący zastępcą przewodniczącego VSK Christophera Schmidta, który opracował i postawił tablicę pamiątkową, członek ciała doradczego VSK, dr Hagen Hartmann
z pałacu w Pakoszowie, Christian Henke z gazety „Sächsische Zeitung”, prof. dr Wolfgang
Geierhos, były przewodniczący Górnołużyckiego Towarzystwa Naukowego w Görlitz
w latach 2004–2009, Klaus Peter Kunze (inicjator Koła Przyjaciół Avenariusa w Görlitz),
oraz Wolfgang Schubert z Towarzystwa Karkonoskiego, sekcja Görlitz).
Honorowy przewodniczący VSK, Karsten Riemann przywitał przybyłych
i wyjaśnił, jak ważnym jest zachowanie w pamięci ludzi, którzy zatroskani losem Niemiec
spotykali się w tym domu w czasie
nazistowskiej dyktatury.
Ullr ich Junker
przypomniał w trakcie swojej przemowy wydarzenia, które rozegrały
się w tym domu. Pohl udokumentował w swojej powieści pod tytułem „Fluchtburg” wydarzenia
z okresu Trzeciej Rzeszy. Następnie
wyjaśnił: „Tą pamiątkową tablicą
chcielibyśmy przypomnieć obywateli, którzy chcieli zapobiec okruObecni podczas poświęcenia tablicy pamiątkowej
cieństwu reżimu hitlerowskiego
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w Niemczech i Europie. Dla kręgu tych osób ten skromny dom był miejscem kontaktowym. Niektórym ułatwiło dostanie się górami na czeską stronę. Ale i po roku 1945, do
2006 r., za życia Lisy Pohl ten „obronny gród” / „Fluchtburg” był miejscem schronienia dal
tych, którzy znaleźli ponownie swoją drogę do Karkonoszy”.
Również pastor Pech nawiązał w swojej krótkiej mowie do tego, jak
ważnym jest, by otoczyć pamięcią ten krąg ludzi. Gmina ewangelicka jako spadkobiercy
Lisy Pohl chętnie przystała na postawienie na terenie dawnej posesji Pohla tablicy pamiątkowej.
Poniżej tekst na tablicy pamiątkowej:
W tym domu, który wszedł do historii literatury, schronienie na swej drodze
ucieczki przez granicę do pobliskiej Czechosłowacji znajdowali prześladowani i zagrożeni
śmiercią przeciwnicy barbarzyństwa hitlerowskiego.
Pisarz Gerhart Pohl (ur. 9 lipca 1902 r. w Żmigrodzie, zm. 15 sierpnia 1966 r.
w Berlinie) w roku 1933 r. nabył nieruchomość od doktora medycyny Alberta Citrona.
W swojej powieści „Fluchtburg” Pohl przedstawia działalność i spotkania
przypominającej „Krąg z Krzyżowej” grupy zatroskanych i krytycznie nastawionych do reżimu
hitlerowskiego przyjaciół.
Pohl był zaufanym Gerharta Hauptmanna. Na nim spoczął w roku 1946
obowiązek negocjacji z sowiecką i polską administracją państwową w sprawie przetransportowania ciała noblisty na wyspę Hiddensee.
Osoby, które spotykały się we „Fluchtburgu”:
Werner Milch, germanista, przyjaciel Pohla z czasów gimnazjalnych we
Wrocławiu. Po utracie z powodu żydowskiego pochodzenia prawa do wykonywania zawodu
nauczyciela we Wrocławiu udał się do cichej Wilczej Poręby i zbudował dom obok „Fluchtburgu”. W wyniku pogromu 9 listopada 1938 r. wywieziony do obozu koncentracyjnego, dzięki
niestrudzonej interwencji przyjaciół zwolniony po sześciu tygodniach. W czerwcu 1939 r.
wyemigrował do Wielkiej Brytanii.
Carlo Mierendorff, socjolog, pisarz, po pięciu latach osadzenia w obozie
koncentracyjnych znalazł schronienie w domu Pohla, w Wilczej Porębie. Był członkiem „Kręgu
z Krzyżowej”. Zginął 4 grudnia 1943 r. podczas nalotu na Lipsk.
Theo Haubach, dziennikarz i polityk, po nieudanym zamachu na Hitlera
20 lipca 1944 r. powieszony przez hitlerowskich oprawców wspólnie z Helmutem Jamesem
Moltke 23 stycznia 1943 r.
Jochen Klepper, grafik i pisarz (powieść „Der Vater“), aby uniknąć deportacji do obozu koncentracyjnego, popełnił 11 grudnia 1942 r. wraz z żoną pochodzenia
żydowskiego i córką samobójstwo.
Johannes Wüsten, grafik i pisarz (powieść „Rübezahl”) uzyskał pomoc
w ucieczce na drugą stronę Karkonoszy, schwytany przez Gestapo w Paryżu. Oskarżony
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o zdradę stanu, zmarł w więzieniu Brandenburg-Görden 26 kwietnia 1943 r.
Wymienione osoby to tylko niektóre spośród tych, które spotykały się we
„Fluchtburgu”. Zaangażowanie Pohla, „ratownika będących w niebezpieczeństwie w strasznych czasach” – uhonorowane zostało przez państwo Izrael posadzeniem dziesięciu drzew
w lesie Żydowskiego Funduszu Narodowego.
Szwagierka Pohla- Lisa Pohl (ur. 25 marca 1906 r., zm. 17 stycznia 2006 r.
Wilczej Porębie) przybyła do „Fluchtburgu” pod koniec II Wojny Światowej. Na przkór historii
mieszkała w tym domu do śmierci. Także po roku 1945 r. „Fluchtburg” był miejscem pamięci
i wymiany myśli dla osób, które musiały opuścić swoją śląską, małą ojczyznę.
Niech ta tablica oddaje szacunek dzielnym ludziom i upamiętnia ich
odważne czyny.

11

Przemówienie członka zarządu
Wolfganga Thusta
Zostałem poproszony o powiedzenie kilku słów w związku z dwudziestoleciem istnienia VSK. Zapewne dlatego, że należę do tych, którzy od początków jego
istnienia aktywnie są z nim związani.
Czym jest jednak „VSK', Stowarzyszenie Pielęgnowania Sztuki i Kultury
Śląska”?
To nie jest zwykłe stowarzyszenie, lecz raczej ruch wypływający z głębokiego uczucia, wynikającego z poczucia przywiązania do tej krainy, jej kulturowej
spuścizny, i z dobrego poczucia się wśród ludzi o podobnych zapatrywaniach, znajdującego odbicie w opowiadaniu się za zachowaniem i ożywieniem tej kulturowej spuścizny.
Odnosi się do ludzi z tzw. „pokolenia wojennego”, a więc tych, którzy
urodzili się tutaj i tu spędzili kilka pierwszych lat jak i młodszych, których interesuje ta
kraina z jej historią. W coraz większym stopniu na szczęście są to polscy mieszkańcy,
gotowi do przejęcia odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego i wzbogacenia krajobrazu kulturowego.
Początkowe, niemieckie starania i paląca,
konieczna potrzeba otoczenia opieką spuścizny kulturowej
tego regionu, wiązały się raczej z cieniem podejrzenia o troskę konserwatorską, wynikającą z dotkliwie przeżytej i trudnej do przebolenia straty. Właśnie ta troska o niemiecką
spuściznę z jej historycznym kontekstem stała się w ostatnich
latach stopniowo własnym życzeniem nowej ludności tego
regionu środkowo-wschodniej Europy. Przekonanie, że tylko
na gruncie rzetelnej znajomości historii może zrodzić się
poczucie więzi kulturowo-etnicznej ze świadomością ciągłości historycznej wśród mieszkańców, którzy przyszli po nas.
Pozwólcie Państwo odnieść się jeszcze raz
do historii, do powstania VSK i jego prapoczątków oraz
najważniejszych akcentów, które położone były w dwudzieWolfgang Thust
stoletniej pracy Stowarzyszenia. Na początku chciałbym pod12

kreślić udaną, o klarownej linii, pracę powstałego w 1973 r. stowarzyszenia Haus Schlesien
z Königswinter, gdzie zostały wypracowane podstawy pracy na rzecz kultury, które znalazły odbicie w wystawach i różnorodnych imprezach.
Bardzo szybko pojawił się pomysł piastującego od 1984 r. stanowisko
przewodniczącego i prezydenta, dr Ullmana, by nie koncentrować się wyłącznie na
wspomnieniach związanych z utratą, lecz – spoglądając w przód – przesunąć środek
ciężkości działań na pracę kulturalną dawnych Ślązaków w obrębie Śląska. Dalekowzroczności i pojednawczej postawie dr Ullmana zawdzięczamy od lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia staranie utrzymywane kontakty ze szczególnie przez niego
ukochanym regionem Karkonoszy. Era ruchu solidarnościowego uruchomiła już wtedy
potężną siłę rodzących się zmian w dzisiejszej Polsce, które doprowadziły od 1989 r.
rzeczywiście do trudnego do zatrzymania przełomu, który objął całą Europę Wschodnią.
Wizja Ullmana została nagle urzeczywistniona, zadzierzgnięte kontakty
zintensyfikowały konkretne poszukiwania odpowiedniej przystani w Kotlinie Jeleniogórskiej. W fazie szukania „Haus Schlesien in Schlesien” / „Domu Śląskiego na Śląsku”
– po kilku odmowach – dr Ullmann natrafił w końcu na młodą rodzinę Küsterów, którzy
wcześnie zdecydowali się odkupić swoją dawną własność i stopniowo ratować Dom
Wdowy i Duży Pałac przed zniszczeniem. Złożona przez Ulricha von Küstera i jego przyszłą
żonę Elisabeth propozycja współpracy, została po uprzednim sprawdzeniu na miejscu,
przyjęta. We wrześniu 1993 r. w Haus Schlesien w Königswinter założono VSK. Wśród
członków – założycieli znaleźli się oprócz Ullmana, późniejszy członek honorowy, dr Heinrich Trierenberg. Celem statutowym stowarzyszenia jest po dzień dzisiejszy: „wspieranie
ochrony i zachowanie śląskich wartości kulturowych”.
Do sfinansowania przedsięwzięcia przyczynił się również dr Klaus
Ullmann, jako dawny bankier i doświadczona osoba w pozyskiwaniu dotacji, jak również
prywatne darowizny na rzecz kuszącego, nowego wyzwania. Przy czym dr Ullmann,
a potem hrabina Ingeborg Pfeil mieli w tym przedsięwzięciu zarówno finansowy jak
i ideowy udział. Latem 1995 r. postanowiono formalnie, że VSK za wniesione środki
i współudział w zaciągniętych celowych kredytach, otrzyma prawo użytkowania łomnickich budynków, w których to rozpoczęto właśnie remont, najpierw w „ Domu Wdowy”,
a potem w„Dużym Pałacu”.
W ten sposób stworzono zewnętrzne ramy dla przyszłej, bardzo
aktywnej działalności stowarzyszeniowej. Dzięki pracy włożonej w rozbudowę Pałacu
Łomnica i niesłabnącego, energicznego zaangażowania pani von Küster utożsamiano
odtąd nazwę „Łomnica” również z VSK, co jednak nie we wszystkich przypadkach jest
tożsame.
Pierwsze zebranie członkowskie w Łomnicy odbyło się 23.04.1995 r.
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Spośród 36 osób będących w owym czasie w stowarzyszeniu, zjawiło się 18. Ustalono
wówczas składkę roczną w wys. 60 marek, potem 30 euro, która pozostało do dzisiaj w tej
wysokości. Podczas kolejnego zebrania członkowskiego, rok później, stowarzyszenie
zrzeszało już 186 członków. Dr Ullmann poinformował o utworzeniu biblioteki, oraz
o przekazaniu przez Lisę Pohl, mieszkającej do śmierci w 2006 r. w Wilczej Porębie, 300
książek.
Bogaty program kulturalny obejmował od początku odczyty, spotkania
poetyckie, koncerty i wystawy oraz planowanie utworzenia miejsca pamięci Gerharta
Hauptmanna w willi Wiesenstein w Jagniątkowie. Jednakże do sztandarowych zadań VSK
należało również odtworzenie niemieckich inskrypcji na emporach i ołtarzu jeleniogórskiego kościoła Łaski. Właśnie wtedy dojrzano problematykę konserwacji historycznego
zespołu kaplic grobowych na terenie kościelnego dziedzińca.
Niespożytą aktywnością wykazywała się hrabina Pfeil, będąca przewodniczącą zespołu doradczego. Inicjowała seminaria, imprezy muzyczne, wycieczki
i wystawy organizowane w Łomnicy jak również tzw. podróże czytelnicze i odczyty prowadzone przez panią Höntsch oraz konkursy recytatorskie dwujęzycznych szkół.
W październiku roku 1997 r. umiera nieoczekiwanie dr Klaus Ullmann.
Jego miejsce zajmuje dr Horst Bernd. VSK wiele zawdzięcza spokojnemu usposobieniu
i wysokim kompetencjom doktora. Horst Berndt zaangażował się szczególnie w ratownie
domów tyrolskich w Mysłakowicach. W 1999 r. w polskim „Domu Tyrolskim” w Mysłakowicach dr Bernd wraz z Arne Franke przygotował wystawę o przybyłych w 1837 r.
uchodźcach religijnych z Tyrolu.
Ellen Röhner i Ulrike Treziak opracowały dwujęzyczną wystawę: „Wspaniały krajobraz. Artyści i kolonie artystyczne w Karkonoszach w XX w”. Od roku 2002
można również wejrzeć w dawny krajobraz kulturowy rozciągający się u stóp Karkonoszy,
dzięki wystawie opracowanej przez obie panie z Arne Franke noszącej tytuł: „Pałace
i ogrody Kotliny Jeleniogórskiej – wspólne dziedzictwo”. Po uroczystym otwarciu we Wrocławiu oraz prezentacji w Berlinie i w Haus Schlesien wystawa znalazła swoje stałe miejsce
prezentacji na pierwszym piętrze Dużego Pałacu. Obecnie została zastąpiona innymi
czasowymi ekspozycjami.
Zdecydowano się na przeniesienie siedziby do Görlitz. W międzyczasie
liczba członków wzrasta do 283, w roku 2004 r. do 340, dzisiaj stowarzyszenie liczy około
400 osób.
Warte wymienienia są również organizowane przez dr Berndta dwa razy
do roku wycieczki po Dolnym Śląsku, które cieszyły się niezwykłą popularnością. Zadania
tego podjął się później dr Schiller, rozszerzając ofertę na Górny Śląsk.
Imponującym wydarzeniem było odsłonięcie pomnika upamiętnia14

jącego Stefana Andresa, ustawionego w łomnickim parku. Szerokim echem odbił się
również projekt ustawienia drugiej, nowej tablicy pamiątkowej na tamie pilchowickiej,
poświęconej podczas hucznie obchodzonych uroczystości stulecia zbudowania tamy.
Arne Franke opracował natomiast wystawę noszącą tytuł: „Pałace i siedziby pańskie
w dawnym Hrabstwie Kłodzkim”.
Ważnym zamierzeniem jest odrestaurowanie Dominium Łomnica
w oparciu o środki finansowe Bundesstiftung Umwelt / Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko. Rozbudowa folwarku wraz z wystawą: „Na tyłach dworu. O historii
folwarków i władzy dworskiej w Kotlinie Jeleniogórskiej” wraz z ogrodem kuchennym,
szeregiem proponowanych imprez takich jak dożynki czy wielkanocne lub bożonarodzeniowe kiermasze świąteczne, aż po spotkania sympatyków motoryzacji i inne imprezy,
tworzą zupełnie nowy rodzaj pracy kulturalnej w Kotlinie Jeleniogórskiej, dzięki której
zyskuje się nowych odbiorców pośród mieszkańców regionu.
Prezentowany w bibliotece VSK film „Pocałunek na przebudzenie” Ellen
Röhner i Ulrike Treziak pokazuje obrazowo pasjonujący czas odbudowy pałacu Łomnica.
Film zachęca do współpracy z VSK. Rozważania dotyczące przeniesienia zrujnowanego
rząśnickiego domu modlitwy do Łomnicy przyjmują konkretny kształt. Fundamenty
w międzyczasie zostały wylane. Rozpoczęcie prac związanych ze wzniesieniem kościoła
w oparciu o składowane materiały budowlane przewidziane jest na przyszły roku. Przy
czym należy mieć na uwadze te tak ważne dla religijnej tolerancji na Śląsku 212 domów
modlitw, wzniesionych za panowania Fryderyka Wilhelma.
Nie należy pominąć produkcji filmowej wspieranego również przez VSK
obrazu: „Domy Pana – o historii powstania ewangelickich kościołów na Dolnym Śląsku”
w reżyserii Ute Badura, przy współudziale Ellen Röhner i Ulrike Treziak.
Grupa robocza VSK, spotykająca się cyklicznie od czterech lat wniosła
jako partner wspierający Miasto Jelenia Góra wartościowy wkład w polsko-niemiecki
projekt UE dotyczący odrestaurowania kaplic grobowych na terenie dziedzińca kościoła
Łaski. W projekt zaangażowali się oprócz Karstena Riemanna i Martyny Klementowskiej,
dr Gerhard Schiller, który sporządził w ramach projektu dokumentację kaplic z punktu
widzenia historii sztuki, a odczytujący przemówienie, zajmował się specjalistycznym
doradztwem.
W 2006 r. Karsten Riemann przejął po dr Berncie przewodnictwo w VSK,
który z uwagi na wiek nie kandydował w kolejnych wyborach. W roku 2011 r. pan Riemann
przekazał pałeczkę prof. dr Michaelowi Schmidtowi, uczestnicząc jednak nadal aktywnie
jako honorowy przewodniczący VSK w przedsięwzięciach stowarzyszeniowych. Spraw
bieżących jest bez liku. Oprócz zapytań i inicjatyw członków, pojawiają się w planie stale
nowe zamierzenia, jak chociażby tablica pamiątkowa ku pamięci Gerharta Pohla przed
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jego „Fluchtburgiem” w Wilczej Porębie, dzielnicy Karpacza czy też odrestaurowanie cennej sali kaflowej w Pakoszowie, dalsza rozbudowa suteren w Dużym Pałacu, rozważania
nad odrestaurowaniem zabytkowego domu modlitwy w Komarnie czy wsparcie polskich
starań zachowania pozostałości niemieckich cmentarzy w regionie.
Duże wyzwanie stanowi obecnie uchronienie krajobrazu kulturowego
Doliny Bobru, należącego do śląskich klejnotów, przed spustoszeniem i rozparcelowaniem. I tu potrzebne jest działanie VSK. Przy niektórych zamierzeniach konieczna jest
współpraca z innymi stowarzyszeniami i instytucjami, które wyznaczyły sobie podobne
cele, poprzez wzajemne członkostwo i kooperacje. Mam tu na myśli współpracę z Haus
Schlesien w Königswinter, Fundację im. Eriki Simon, stowarzyszenia na rzecz badania
i konserwacji śląskich organów itp.
Widzimy zatem, że VSK, które święci dwudziestolecie istnienia, ma za
sobą poruszającą historię, wyznaczając nam jednak równocześnie postulat dalszej pracy,
dopasowując się do wciąż nowych warunków. Warunki te znajdują również odbicie
w przeświadczeniu o wspólnym angażowaniu się wraz z dzisiejszymi mieszkańcami
Śląska w ochronę kulturowej spuścizny. Życzmy VSK i wszystkim aktywnym członkom
stowarzyszenia przyjemności przy realizacji tego zamierzenia i zachowania potrzebnych
sił, by w dalszym ciągu konsekwentnie realizować wytyczone przez Stowarzyszenie Pielęgnowania Kultury i Sztuki Śląska cele.
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Ratowanie zabytków kościoła Łaski
ukończone po czterech latach prac
Ullrich Junker

Jeszcze w grudniu tego roku zostanie zakończony polsko-niemiecki
projekt: „Rewitalizacja zespołu barkowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem
w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego”. Partnerem wiodącym i beneficjentem projektu było Miasto Jelenia Góra, które poprosiło VSK o współpracę. Członkami
polsko-niemieckiego zespołu byli z naszej strony: Wolfgang Thust, rzeczoznawca prac konserwatorskich, wspierany przez renomowanego konserwatora Hansa Herbiga z Ostritz /
Górne Łużyce, dr Gerhard Schiller, który przeprowadził kwerendę historycznych materiałów oraz zajął się współpracą po niemieckiej stronie z mediami, oraz honorowy przewodniczący VSK Karsten Riemann, który jeszcze w czasie pełnienia funkcji przewodniczącego

Rząd kaplic grobowych, od nr 9 do 16
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Kaplica grobowa nr 15, zbudowana ok. 1738-40 (Gottfried-Hess)

VSK zdecydowanie przyczynił się do urzeczywistnienia projektu.
85% z około 2 milionów euro przeznaczonych na realizację projektu,
wyasygnowała Unia Europejska z Europejskiego Funduszu Programu Regionalnego
w ramach „Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007
–2013”. 15% pochodziło z wkładu własnego Miasta Jelenia Góra. 17 grudnia 2013 r.
odbędzie się w Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica
Karkonoska” przy ul. Bankowej 27 skromna, zamykająca projekt, polsko-niemiecka konferencja. Podczas spotkania zostanie przedstawione znaczenie kaplic grobowych pod
kątem kulturowo-historycznym i kulturowym, w formie dwóch odczytów. Następnie
zgromadzeni udadzą się, aby obejrzeć pełne artystycznego kunsztu monumenty.
Dzięki zakończeniu prac konserwatorskich barkowych kaplic grobowych i epitafiów wzdłuż muru cmentarnego, oraz pochodzących z innych okolic regionu
przewiezionych pomników i elementów kamieniarskich, uczyniono kolejny krok, by
zachować dziedzictwo kulturowe Jeleniej Góry i zaprezentować je szerszej publiczności.
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Na podstawie imponujących monumentów barkowej sztuki cmentarnej znajdujących się
na dziedzińcu kościoła Łaski odwiedzający może poznać interesujący rozdział historii
osiemnastowiecznego miasta, kiedy to stary Hirschberg przeżywał okres rozkwitu,
spowodowany światowym handlem cienkimi woalami i lnem jeleniogórskiej gildy
kupieckiej. Dawny, jeleniogórski ewangelicki cmentarz przykościelny stanowi punkt
wyjścia w historii Jeleniej Góry i Kotliny Jeleniogórskiej, na temat której zachowało się
zdumiewająco wiele dokumentów w muzeach, archiwach i bibliotekach. Wspaniałe
kaplice grobowe i okazały kościół Łaski stanowią świadectwo tamtego okresu. W wieńcu
odrestaurowanych barokowych kaplic kościół Łaski ponownie prezentuje się jako
atrakcja turystyczna o europejskim formacie.
Na miejscu będzie można dowiedzieć się w interaktywnym punkcie
informacyjnym o historycznym znaczeniu dziedzińca przykościelnego i życiorysach
spoczywających w kaplicach kupców. Mała, bogata ilustrowana monografia, wydana
początkowo w języku polskim i niemieckim, zachęci, by uporządkować i pogłębić w domowym zaciszu swoje wrażenia z odbytego spaceru.
Teren parkowy, w jaki został przekształcony dawny cmentarz ewan-

Kaplica grobowa nr 1 i 2 (Karol Woliski)
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gelicki, otoczony bogato zdobionymi barokowymi kaplicami nagrobnymi i pomnikami
najznamienitszych patrycjuszy jeleniogórskich jest równocześnie miejscem ich wiecznego spoczynku. Stary cmentarz odzyskał ponownie należną mu powagę i szacunek.
Podczas trwania prac konserwatorskich przedsięwzięto wszelkie środki, by przywrócić
temu miejscu jego godny charakter i powagę.
Dzięki współpracy Miasta Jelenia Góra ze Stowarzyszeniem Pielęgnowania Sztuki i Kultury Śląska (VSK) dziedziniec przykościelny kościoła Łaski stał się znowu
miejscem zadumy, skupienia i modlitwy.
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Z pakoszowskiego pamiętnika
kulturalnego
dr Ingrid Hartmann

Mija drugie, pełne sukcesu półrocze. Pokonaliśmy i uporaliśmy się z różnorodnymi zdarzeniami i nieoczekiwanymi wyzwaniami. Jednak dzięki entuzjazmowi
i motywacji wszystkich współpracowników oraz wolontariuszy, Pakoszów uczynił kolejny
krok w dziedzinie kultury.
Cykl koncertów szczególnie utalentowanych muzyków należał do wydarzeń szczególnej kategorii, które pozostawiły głębokie wrażenia. Po raczej skromnej
frekwencji na początku roku, liczba gości wzrastała z każdym koncertem, aż w końcu
zabrakło miejsc we właściwej sali koncertowej, a wielu gościom pozostało tylko słuchanie
muzyki na schodach klatki schodowej hotelu. Szczególnie interesującym był koncert,
który odbył się 31.03.2013 r., podczas którego zaprezentowali mistrzowskie umiejętności
laureaci niemieckiego, krajowego konkursu „Młodzież muzykuje“. Byli to Magdalena
Faust (klarnet) i Joong Hyeok (fortepian). Niezwykle udany koncert odbył się również
13.09.2013 r., podczas którego rodzeństwo z Czech, 12-letnia Bohdana Tesarova (obój
i flet) oraz 14-letnia Pavla Tesarova (skrzypce) przy akompaniamencie rodziców (fortepian) pokazało swój muzyczny kunszt.
Oprócz młodych artystów, od chwili otwarcia podwojów w Pakoszowie,
wciąż nas zachwyca swoimi nowymi pomysłami i wyborną, muzyczną interpretacją Janusz Nykiel ze swoją kameralną formacją. Bardzo budujące jest to, że zarówno muzycy jak
i goście chwalą fantastyczną akustykę w odrestaurowanej Sali Barokowej. Stąd przetarta
jest droga do kolejnego cyklu koncertów, przewidzianych na rok 2014.
Języczkiem uwagi minionych miesięcy było odtworzenie Kaflowego
Salonu. Pierwsza subwencja VSK została wraz z innymi środkami przeznaczona na podwieszenie nowego stropu, zabezpieczenie i wzmocnienie fundamentów oraz remont
podłogi. Kolejnym krokiem będzie elektryfikacja i tynkowanie sąsiednich pomieszczeń
oraz instalacja klatki schodowej, aby zapewnić samowystarczalność salonu.
Wczesnym latem 2014 r. rozpoczną się prace restauratorskie zabezpieczające i stabilizujące płytki. Z dużą dozą prawdopodobieństwa będziemy mogli
zaoferować podczas kolejnego walnego zebrania w październiku 2014 r. możliwość
wglądu w postępy prac budowlanych. Naturalnie będziemy wciąż wdzięczni za każde
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finansowe wsparcie tego najważniejszego zamierzenia, ponieważ przed nami właściwy,
najbardziej kosztowny etap, jakim będzie odrestaurowanie zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, Kaflowego Salonu.
Również na zewnątrz dokonają się zmiany planowane w ostatnich
miesiącach 2014 r. Oprócz dalszych nasadzeń oraz pielęgnowania i odtwarzania starego
drzewostanu w parku, będziemy mogli poświęcić się ukończeniu dużego placu zabaw
w parku. Obok strefy dla małych dzieci powstanie dla starszych wspinaczkowy plac
zabaw, huśtawka i ślizgawka, które są w dzisiejszych czasach nieodzownymi elementami
miejsca zabaw najmłodszych. Drabinki do wspinania się na placu wykona miejscowy
stolarz, który potraktował to zadanie jako fantastyczne wyzwanie przeniesienia się w świat
fantazji dzieci.
Szczególnie radosna była dla nas wiadomość, że gmina Piechowice zdecydowała się wyasfaltować przed murami parku drogę dojazdową. W końcu bez strachu
przed uszkodzeniem samochodu i brudnych butów! Wczesną jesienią przystąpiono do
prac. Nadjechał ciężki sprzęt a potężna maszyna do robót drogowych pokryła w końcu
nawierzchnię asfaltobetonem. Prawdopodobnie spektakl ten był dla dzieciaków równie
fascynujący co krótko przed tym oddany do użytku plac zabaw. Tuż po zakończeniu tych
prac (przypadek?) gmina Piechowice zorganizowała festyn jesienny na terenie pakoszowskiego parku. Również w tym roku prócz licznych atrakcji punktem kulminacyjnym
o niemalże artystycznym wyrazie, była uroczysta prezentacja jesiennych bukietów i wiązanek. Również oprawa imprezy okazała się przekonywująca: tradycyjna kapela przygrywała do tańca, stosownie do pory roku dzieci robiły z kasztanów ludziki. Chętni
mogli również zgodnie z polskim zwyczajem upiec na długich patykach nad ogniskiem
kiełbaskę. Ofertę dopełniło przygotowane własnoręcznie przez właścicielkę pałacu
ciasto.

Montaż drewnianej posadzki

Herrnhutowska gwiazda nad pakoszowskim portalem
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Ale jako to często w życiu bywa, nie ma róży bez kolców. Jak piorun z jasnego nieba spadł na nas pożar kotłowni grzewczej, który wybuchł 31 lipca. Na szczęście
nikt nie ucierpiał. Nieoczekiwanie jednak Pakoszów został bez ciepłej wody i ogrzewania.
W czasie awarii ogrzewania na dworze panowały jeszcze znośne temperatury, należało
jednak natychmiast doprowadzić ciepłą wodę do basenu i hotelu, który miał w tym czasie
pełne obłożenie. Ale tu w cudowny sposób, dzięki zaprzyjaźnionej firmie z Görlitz
i naszym pracowitym współpracownikom w krótkim czasie przywrócono ciepłą wodę.
W połowie listopada przywieziono na niskopodłogowej przyczepie nową kotłownię.
Prawdziwe przeżycie, gdy oba dźwigi ustawiały pomiędzy wierzchołkami drzew dwunastotonowy kloc na przygotowane fundamenty. Pakoszów znowu jest na czas perfekcyjnie
przygotowany na pojawienie się arktycznych temperatur w kolejnych miesiącach. Zima
może nadejść.

Pałac Pakoszów zimą
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Piernik – podróż do krainy zmysłów
Wystawa o historii piernikarstwa Sinne
Karsten Riemann

W czasie Adwentu chciałbym zwrócić uwagę na piękną wystawę Haus
Schlesien z Königswinter koło Bonn po tytułem: „Piernik, podróż do krainy zmysłów, od
zarania pomysłu po niebiański smak”.
Szczególną uwagę poświęcono w warstwie tekstowej niezwykle bogatym tradycjom rzemiosła piernikarskiego na Śląsku i Górnych Łużycach. Różnorodność
śląskich specjałów piernikarskich była do połowy XX w. wyjątkowa! Wystarczy tylko przypomnieć sobie Nyski Konfekt, Legnickie Bomby, Moczki, Chłopski Przysmak (Bauerbissen),
pepernoty, czy też specjały z Wrocławia i Świdnicy. Stąd popularna onegdaj fraszka: „Kto
nie pija gorzałki i od niej umyka, ten nie godzien słodkiego kosztować piernika”.
Przy powstawaniu wystawy brał udział, oprócz centrum dokumentacyjnego Haus Schlesien pod kierownictwem Nickoli Remig, historyk dr Gerhard Schiller
będący kuratorem wystawy oraz różne niemieckie i polskie placówki muzealne takie jak
Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu,
Miejskie Muzeum w Nysie, Raciborzu
i Jaworze, stara piernikarnia w Weißenbergu na Górnych Łużycach, pracownia
piernikarska w Pulsnitz jak również
Dom Polsko-Niemieckiej Współpracy
w Opolu i Gliwicach. Również piernikarze z Pulsnitz, gdzie piernikarstwo jest
rzemiosłem uznanym przez państwo,
pozwolili uchylić rąbka pilnie strzeżonej
wiedzy, na którą składały się doświadczenia wielu pokoleń piekarzy.
Wystawę poprzedził
konkurs piekarniczy, podczas którego
wyłoniono i nagrodzono najlepsze wypieki. Z tablic informacyjnych i witryn
Szyld firmowy Müllera Echte Liegnitzer Bombe
można dowiedzieć się wszystkiego na
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Wystawa o historii pierników w Haus Schlesien

temat pierników. Tradycja wypieku tych słodkich specjałów ma swoje źródło prawdopodobnie w kuchniach najbogatszych klasztorów i kuchniach książęcych Europy Środkowej.
Pierwsza wzmianka o miejscu, gdzie je wypiekano (Pfefferzelten) pochodzi sprzed 900 lat.
Te już znane i używane w średniowieczu przyprawy pochodziły częściowo z oddalonych
o tysiące kilometrów zakątków Azji Wschodniej stanowiąc niezwykły rarytas, na który
mogli sobie pozwolić dłuższy czas tylko najzamożniejsi. Jednak pod koniec XIII w. ten
wypiek na bazie miodu zadomowił się również w mieszczańskiej kuchni. Ponieważ Śląsk
leżał przy długi czas najbardziej znanym trakcie handlowym zwanym via regia, ciągnącym
się z zachodu na wschód, tu rozwijał się długo przed odkryciem drogi morskiej do Indii
handel egzotycznymi przyprawami korzennymi takimi jak cynamon, kardamon, goździki,
anyż gwiazdkowy i inne. Powstanie piernika i wywiedzenie od pieprzu jego nazwy związane było z dodaniem do popularnego ciasta z mąki i miodu – „miodownika” przypraw
korzennych. Przy jednym ze stoisk można je wszystkie poznać po zapachu.
W śląskiej Świdnicy, w 1293 r., piernikarze jako piperatas tortas facientes, zajmowali szczególną pozycję spośród pozostałych grup zawodowych. Sto lat
wcześniej, zanim europejską rangę zyskały piernikowe specjały z Norymbergii i Thorn.
Jednym z najpiękniejszych eksponatów wystawy jest pięknie rzeźbiona lada cechowa
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wrocławskiego piernikarza. Na wystawie można również oglądnąć stuletnie formy i matryce ozdobione często religijnymi motywami. Formy posiadały własne, często kunsztownie wykonane matryce, wykonane najczęściej z drewna drzew owocowych lub
bukszpanu. Te tworzące się pod koniec średniowiecza ośrodki piernikarskie, które
rozprzestrzeniły się po całych Niemczech, a potem po Europie, takie jak Pulsnitz, Norymbergia, Thorn, Nysa czy Brunszwik, znalazły odzwierciedlenie na wystawie w starych
puszkach i pudłach do przechowywania piernika, pochodzących z XIX i XX w. Oczywiście
nie mogło zabraknąć bajki o Jasiu i Małgosi z ich domkiem z piernika, któremu przypisuje
się medyczne a nawet mistyczne właściwości.
W programie ramowym przewidziany jest wypiek i zdobienie pierników. Czytane są bajki i wiersze traktujące o piernikach. Do tego stworzono publiczny
program, którego adresatem są najmłodsi odwiedzający oraz zorganizowano oprowadzania po wystawie.

Dzieci podczas zdobienia upieczonych
przez siebie pierników

Epitafium piernikarza
George Klehra (+1633)
i jego małżonki w bazylice
pw. św. Jakuba w Nysie
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Subtelny wdzięk minionego
Christopher Jan Schmidt

Śląsk w roku 2013. Soczewka minionych czasów. Wybujałe resztki
dawno minionej epoki. Gdzieś na kraju ścieżki zwietrzały kamienny cokół, na
którym opierał się kiedyś dumnie pomnik. Na dworcowym budynku częściowo
obdrapany, mało czytelny napis w języku niemieckim: „Pokoje na wysokim
parterze, bar – drzwi obok”. Śląsk fascynuje.
Nigdzie indziej nie można znaleźć tak głębokiej interferencji kultur
wschodu i zachodu. Dawniej miejsce batalii kultur o przetrwanie, potem walk światopoglądowych, dzisiaj miejsce owocnego współegzystowania narodów. Po ostatniej wielkiej tragedii 1939–45 Śląsk stał się miejscem szczególnym. Chyba największa ekspozycja
obiektów zabytkowych na wolnym powietrzu w Europie. W tradycyjnie już za czasów
niemieckich niezbyt gęsto zaludnionych regionach, odległych dolinach i zakątkach Śląska
powstało cos na kształt kapsuły czasu. Zachował, nietknięty zębem czasu, urbanistyczny
układ. W niektórych miejscowościach do dzisiaj, prawie siedemdziesiąt lat po wojnie,
wykorzystuje się, w może w 30–40% budynki sprzed 1945 r. To daje niezwykły wgląd
w strukturę osadnictwa niemieckiego sprzed wojny.
Również pałac w Kamieńcu, największa zrealizowana romantyczna wizja
Schinkla pierwszej połowy XIX w. po splądrowaniu i ogromnym pożarze z 1946 r. pogrążył
się w śnie, niczym w bajce o Śpiącej Królewnie. Cenne rośliny porastające onegdaj starannie utrzymane założenie parkowe, dawno przesłoniły mury zewnętrzne. Podczas spaceru
przez ten wyjątkowy park człowiek znajduje się nagle w pozornie cudownym świecie
hollywoodzkiej scenerii. Być może dzisiejsze zamkowe ruiny są nawet bliższe romantycznemu ideałowi i właściwej intencji Schinkla, niż w czasie rozbudowy pałacu przypadającej na lata sześćdziesiąte XIX w.
W Legnickim Polu na tyłach zespołu klasztornego zachował się powstały w pruskich czasach zespół budynków, wzniesionych z typowej, czerwonej cegły
klinkierowej. Budynek ten był zakładem wychowawczym pruskich kadetów. Z pomocą
odrobiny fantazji można wyobrazić sobie młodego Hindenburga lub barona Richthofena
znikającego za drzwiami starej sali sypialni. Obaj otrzymali w Legnickim Polu pierwsze
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wojskowe szlify w swojej militarnej
karierze. Ale tak powszedni budynek,
jakim jest stacja kolejowa z początku
XX w. pogrążona jest również w półśnie, nie nadszarpnięta zębem czasu.
Stan budowlany, wieża ciśnień służąca
do napędzania lokomotyw parowych,
magazyny, dźwig oraz budynek dworcowy zachowały się w stanie nienaruszonym. Coś takiego można zobaczyć
dzisiaj w Niemczech wyłącznie na
makietach kolejowych budowanych
przez modelarzy. Odnosi się to również
do wszystkich rodzajów budynków, od
domów przysłupowych z XVIII w. po traStacja benzynowa, Wrocław, 1938 r.
dycyjne gospodarstwa śląskie z XIX w.
Na autostradzie A4, przy zjeździe na
Wrocław znajduje się funkcjonująca do
dzisiaj stacyjka benzynowa z 1938 r.
Należy do najstarszych stacji benzynowych w Europie i prawdopodobnie jest
najstarszą, działającą – sprzed 1945 r.
W przemysłowych ośrodkach Górnego
Śląska znaleźć można pokopalniane
relikty, potężne zespoły architektoniczne z okresu wczesnego kapitalizmu,
maszynownie i budynki administracji
wzniesione w stylu neogotyckim, okaStacja benzynowa, Wrocław A4, 2008 r.
dzone dymem sanktuaria pracy XX w.
Z łatwością można sobie wyobrazić potężne masy ludzi, podążające codziennie ustalonym rytmem do domów.
Stan ten jest tym bardziej fascynujący, gdy sobie człowiek uprzytomni,
że w Niemczech wszystko zostało dawno temu zmodernizowane, ulepszone, przebudowane i wyremontowane. Wiele budynków, które przetrwało wojnę w stanie nienaruszonym, padło ofiarą zmieniającej się mody i nieposkromionej chęci unowocześniania
w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Społeczeństwo w Niemczech rozwijało się
dalej, a z nią – analogicznie – architektoniczne otoczenie. To zupełnie naturalny proces.
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Kamieniec, od strony parku, ok. 1930 r.

Śląsk mógł jednak zachować do chwili obecnej ten szczególny status, dzięki etnologicznej, politycznej i ekonomicznej cezurze.
To przedziwna fascynacja niezbrukanym, melancholijnym rozkładem.
Nawet jeśli więźba stodoły zawaliła się, a okna folwarku zieją pustką, nigdzie indziej nie
pojawia się tak intensywne wrażenie, jak kiedyś musiało tu być. Żadna wystawa nie odda
tego silnego wrażenia. Obecna tendencja ochrony zabytków rezygnowania z głębokiego
oczyszczania, aby w ten sposób zachować historyczny wymiar przedmiotu, pozwalając
temu „ożywionemu, kochanemu i używanemu” pokryć się patyną czasu, jest prawdopodobnie dobrą drogą, by pokazać przyszłym pokoleniom historię. Zbyt idealnie odnowiony, klasyczny samochód traci swój charakter. To dotyczy również ważnej dla historii
architektury i pejzażu.
Naturalnie ten kalejdoskop upływającego czasu jest również zagrożony
na Śląsku zmianami. Polskie społeczeństwo wydobyło się spod trwającej kilkadziesiąt lat
ekonomicznej zapaści unowocześniając kraj w zawrotnym tempie. Śląsk zmienia się obecnie z taką szybkością, że wkrótce i te spostrzeżenia trafią pewnie do lamusa. Dlatego lepiej
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nie odkładać podróż na Śląsk, aby móc jeszcze przeżyć ten dreszcz emocji. Wkrótce będzie
za późno. Znajdziemy niezwykle dobrze prosperujący kraj, wzorowany na zachodnioeuropejskich wzorcach.

Kamieniec, od strony portalu, 2011r.
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Plakietki pamiątkowe z Karkonoszy
Ullrich Junker

Pod koniec XIX w. pojawiły się w sklepach pamiątkarskich metalowe
plakietki, będące ulubionymi wspomnieniami górskich celów miłośników wędrówek
górskich. Z reguły były przytwierdzane dwoma gwoździkami do kijów, które zabierano
w drogę. Emblematy były wytwarzane z tłoczonych, metalowych blaszek, wykonanych
z ocynkowanej blachy lub miedzianej blaszki. Aby podkreślić to plastyczne wrażenie, były
patynowane lub malowane. Do dzisiaj są bardzo popularne wśród turystów, stanowiąc
świadectwo wspaniałych wędrówek. Liczyła się jednak i liczba zebranych plakietek.
Na plakietkach umieszczano przeważnie schroniska, służące wytchnieniu lub spoczynkowi. Są one również świadectwem niezapomnianych chwil w tych
miejscach i wspomnieniem schronisk, które w okresie powojennym zniknęły na skutek
podpaleń czy też umyślnej dewastacji.
Poniżej najdziecie Państwo kilka ilustracji z mojej skromnej karkonoskiej kolekcji z okresu sprzed 1940 r.
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Zatopione w szkle myśli o mijającym
roku
Heinz Kleinert

Znowu o rok starszy
Pełna szklanka opróżniona
Co zostało pod kreską
Znowu o cały rok starszy
Z pewnością to prawda
Również rok szczęśliwszy?
Również rok mądrzejszy?
Również rok zdrowszy?
Rok bardziej zadowolony?
Rok bogatszy?
A odczucia?
A doświadczenia?
A osiągnięcia?
Również rok
Pełniejszy nadziei?
Spokojniejszy?
Sprawiedliwszy?
Znowu minął rok.
A pod kreską?
Za mało stałych punktów
Za dużo pytań.
Napełnij mi szklanicę jeszcze raz
I wychylmy ją
– wola Pana! –
Do dna!
Nawet jeśli na koniec
Rok uczyni nas o rok starszymi.
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Ruiny zamku Chojnik – interesujący
artykuł z roku 1827
odkryty w bibliotece uniwersyteckiej we Wrocławiu przez Ullricha Junkera

Osobliwości położonego koło Sobieszowa na Dolnym Śląsku zamku Chojnik od
zarania dziejów po czasy obecne.1827
Gdy zegarmistrz czasu – Boskie słońce świata,
Obmyje – o Chojniasty! – mury strome Twoje,
Jakaż rozkosz temu będzie jak zapłata
Kto wspinaczką śmiałą złamie Twe podwoje?
Ten w przeszłości murach idyllicznie trwa
Wzrokiem ujmując boga piękny świat
Gdzie miłosnych ofiar nic w przepaści gna,
Lecz miłości dziełem wiele ciepłych chat
Dla interesującego się historią i przyrodą górski zamek Chojnik stanowi
osobliwość. Nikt dotychczas nie żałował wędrówki do jego szacownych ruin. Widok ze
szczytu jest wzniosły i dalekosiężny, z Chojnika roztacza się piękna i urocza panorama.
W południowo-wschodniej części romantycznej Kotliny wyłania się rozproszona zabudowa Kowar; dalej rozpościera się środkowa część górującego nad Kotliną
łańcucha górskiego; następnie wzrok niknie pośród urokliwych pól, łąk i wsi aż po Gryfów
i Grodziec, później nienasycony wzrok zatapia się w kotlinę poprzecinaną Cieplicami,
Malinnikiem i Jelenią Górą. Któż byłby w stanie opisać ten czarujący melanż pięknych wsi,
pól, stawów, zagajników i łąk! Można tylko rozkoszować się tym widokiem i życzyć sobie
przebywania w jego pobliżu.
Na najosobliwsze okolice góry, oprócz szczytu, który dźwiga szare ruiny
zamku, składają się Dziurawy Kamień i Piekielna Dolina. Jedna z tych atrakcji położona
jest po południowej stronie góry Chojnik gwarantując bardzo malownicze widoki. Znad
wąskiej przepaści można podziwiać materię, z której Natura stworzyła ze stromych
bloków skalnych wzniesienie.
Kamień z kolei położony jest od nieosłoniętego czoła góry, pośrodku
zbocza. Schodzi się do wąskiego, stromo usytuowanego wejścia do jaskini na głębokość
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16-20 stóp. Przeciskając się z trudem przez ciasne granitowe bloki skalne, tworzące wąski
korytarz wychodzi się po ok. 60 stopach po drugiej stronie jaskini.
Jednak teraz chcielibyśmy zebrać pojedyncze notatki, zostawione przez
dziejopisarzy piszących o losach zamku. Wspomnienia tej historii będą dla wędrowców
cenną wskazówką podczas wizyty na zamku.
Jeszcze w roku 1278 na szczycie góry istniał domek myśliwski, który
dawał prawdopodobnie schronienie myśliwym po zapadnięciu zmroku. Nie był jednak
zamieszkały przez cały rok. Książe świdnicko-jaworski Bolko I, który do historii naszej
ojczyzny przeszedł jako Bolko I Srogi, koncentrujący się w większym stopniu na przygotowaniach do wojen i obrony, niż do polowań, kazał przekształcić w roku 1292 domek
myśliwski w warownię, zgodnie z ówczesnymi zwyczajami i potrzebami.
Zostawiamy jednak na boku obeznanym z wojennym rzemiosłem rozważania, czy wzniesienie warowni na tej z wielu stron łatwej do zdobycia górze, w odludnej okolicy było palącą potrzebą, jaką dojrzał książę Bolko I Obecnie wydaje nam się to
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nieuzasadnionym, czego dowodem są ruiny zamku. Książe umarł po ukończeniu budowy
twierdzy w 1301 r., nie sprawdziwszy celowości tego zamierzenia budowlanego.
Początkowo budowla miała jakoby nosić nazwę Neuhaus /„Nowy dom”'.
Potem jednak nazwę wywodzono od góry, na szczycie której została posadowiona
warownia. Źródłosłów Kynast nawiązuje do gałęzi sosen, które być może szczególnie
okazale porastały pierwej wzgórze. Trudno jednak pojąć, dlaczego właśnie od części
drzewa a nie od jego gatunku wywodzi się rdzeń tego słowa. Jeśli więc ten pójdziemy
tropem tego źródłosłowu, a nie wymowy, musielibyśmy zapisywać nazwę zamku jako
Kienast. Nie chcemy jednak pozbawiać tej osobliwej nazwy jej obcego pochodzenia
i odzierać z należnego autorytetu, który znalazł odbicie w pisowni. Innym wyjaśnieniem,
które wyżej wspomniany wędrowiec dopatrzył się w tablicy genealogicznej rodu Schaffgotschów, było to, że gałęzie drzewa genealogicznego przypominały dorodne konary
sosny. Ród Schaffgotschów powinien istnieć tak długo, jak gęste konary tego drzewa, to
jest setki lat, co jest wyraźnym wymysłem pomysłowego autora tej tablicy rodowej. Jeśli
chciało by się takie znaczenie upatrywać w nazwie, należałoby dociec, dlaczego nie
nazwano zamku „Eichenstamm” [konar dębu- przyp.tłum.] miast „Kynast”.
Ta niezdobyta warownia, wzniesiona na wysokości 800 stóp, przy niemałym udziale Natury była wybornie wyposażona. Od strony przepaści z pewnością była
nie do zdobycia. Składała się z dwóch baszt oddzielonych wysokim, masywnym międzymurzem, gdzie umieszczono basteje, wykusze z otworami strzelniczymi oraz bardzo
wysoką wieżę. Na wieży umieszczono zegar wybijający godziny i kwadranse. W jej
niezbyt obszernym wnętrzu była kaplica, w której modlili się mieszkańcy zamku, sala
biesiadna, cztery nieduże izby, dziewięć komnat, dwa poddasza, dwie wykute w skale
piwnice, piekarnia, kuchnia, stajnia na 12 koni, prochownia, arsenał oraz trzy głębokie
cysterny. Dozorca oprowadzał przybyszy po wszystkich miejscach, gdzie wznosiły się
onegdaj te budowle. Zachowany na zamku rękopis opowiada szczegółowiej o warowni.
Może czytelnik znajdzie przyjemność w odczytaniu tego fragmentu:
„Chociaż nie ma wiele miejsca, zamek wzniesiono na skalistym podłożu,
wydzielając trzy osobne części. Każde z tych miejsc chronione jest przedpiersiami, z najwyższej części strzelistej wieży można było się bronić miotając kamienie. Na niższej kondygnacji zamku miał swoje mieszkanie kapitan, w innym skrzydle mogli znaleźć nocleg
w wygodnych komnatach przybyli goście. Na górnej kondygnacji znajdowały się dwie
zbrojownie, zaopatrzone we wszelakie sprzęty potrzebne w wojennym fachu. W dolnej
zbrojowni znajdowały się fuzje, strzelby, muszkiety, dubeltówki. W drugim pomieszczeniu
składowano dużo starsze bagnety, długie i szerokie miecze używane przez książąt w czasie wypraw wojennych. W tym wspomnianym, dobrze zachowanym pomieszczeniu była
również zbroja, pamiętająca czasy wyprzedzające wojowniczych bohaterów i cesarskich
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pułkowników, sięgające wypraw krzyżowych Tobiasa von Wenne i Guisenburgu. Zbroja,
chociaż trafiona czterofuntową kulą, nie została przebita na wylot. W drugiej, górnej
zbrojowni przechowywano przede wszystkim zbroje, kolczugi, pikielhauby, berdysze,
spośród których niejedne pamiętały bitwę pod Legnicą. Arsenał był zaopatrzony w proch
strzelniczy, ołów i kule. Lontów i innych przedmiotów przydatnych w wojennym fachu
było pod dostatkiem. W ten sposób twierdza z niedużą obsadą załogi, która nie była
konieczna z uwagi na niewielki obszar patrolowania, mogła się z powodzeniem bronić
przed naporem wroga. W wydrążonej skale znajdowały się trzy cysterny, w której
przechowywano deszczówkę i śnieg. Na najwyższej kondygnacji twierdzy znajdowała się
wieża, na którą można było wspiąć się tylko po drabinie. Od strony wieży znajdował się
kapliczka, w której odbywały się nabożeństwa.”
Wnuk budowniczego, Bolko II, był spadkobiercą ziem dziadka i tej
twierdzy. Małżeństwo Bolka z austriacką księżniczką okazało się bezdzietne. Bolko zdecydował się przekazać księstwo jaworsko-świdnickie swojej bratanicy, w przypadku nieposiadania przez niego męskiego potomka. Po śmierci Anny, żony cesarza, została ona
drugą małżonką cesarza Karola IV. Tak i też się stało. Bolko II umiera w 27 sierpnia 1368 r.,
jego małżonka 6 lipca 1394 r. W ten sposób ta część Śląska, a tym samym nasze okolice,
została dołączona do pozostałych księstw, wcielonych do Czech przez ojca Karola, Jana
Luksemburskiego.
To są historyczne fakty. Sposób jednak, w jaki Chojnik wraz z przyległymi włościami znalazł się w posiadaniu hrabiów von Schaffgotsch, spowity jest mrokiem
przeszłości. Gotthard Schof, zwany Gottsche Schoffem lub Schaffem, uważany jest za
protoplastę tego rodu, który przez wiele stuleci był właścicielem warowni. Tu z pomocą
przychodzi legenda, która podaje, że książę Bolko II przekazał Schofowi w posiadanie
Chojnik, zamek Gryf oraz miasta: Gryfów i Mirsk wraz z okolicznymi włościami. Inna z kolei
podaje, że Schof był rycerzem cesarza Karola, który obdarowuje Gottharda tą okolicą,
potwierdzając nadania Bolka.
Pierwsza legenda \ brzmi mało wiarygodnie z uwagi na to, że książę
umiera co najmniej 35 lat przed Gotthardem. Prawdopodobnie tradycji zawdzięczamy
kolejną opowieść o Schofie:
Gotsche Schaff towarzyszył cesarzowi w roku 1377 (prawdopodobnie
jako śląski wasal) w wyprawie krzyżowej, gdzie wykazał się wyjątkowym męstwem
podczas oblężenia Erfurtu. Cesarz postanowił nagrodzić jego odwagę, chcąc w podzięce
uścisnąć mu prawicę. Ponieważ ręka rycerza zbroczona była krwią, rycerz wytarł ją o swój
srebrzysty pancerz pozostawiając na nim krwawe ślady. Na pamiątkę tego zdarzenia
i wykazane męstwo Gotsche otrzymał tytuł szlachecki wraz z herbem, do którego wprowadził owcę. Pole herbu przecinają cztery czerwone pasy. Oprócz tego cesarz miał mu
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nadać wymienione powyżej dobra. Być może, że Bolko przekazał w posiadanie protoplaście hrabiowskiego rodu tylko zamek Chojnik wraz okolicznymi włościami, a za wierność cesarzowi i męstwo w walce zostały mu nadane dobra w Mirsku, Gryfowie i zamek
Gryf. Nie da się jednakże z całą pewnością tego stwierdzić z uwagi na niewystarczające
dokumenty i upływ czasu. Wszystkie dokumenty strawił ogień.
Do historii warowni dochodzi zastanawiająca okoliczność, o której
wspomina się częściej, niż na to zasługuje, mianowicie, że warownia nigdy nie została
zdobyta przez wroga. Ten przychylny los należy jednak przypisać nie tyle umocnieniom
czy też naturze lecz raczej okoliczności, że nigdy nie była oblężona przez wroga. Legenda
wspomina naiwnie, że tylko jedyny raz, w roku 1428, do twierdzy„zbliżyli się Husyci, którzy
jakoby ze względu na pośpiech, odstąpili od ataku i szturmu na zamek”. Warownię można
więc przyrównać do dziewicy, której nikt nie złożył ofert matrymonialnej […].
Ostatnią decydującą w historii zamku datą był rok 1674 lub 1675. 21 sierpnia po południu na skutek uderzenia pioruna, który trafił w szpic wieży spłonął w ciągu
dwóch godzin cały zamek. W owym czasie Szwedzi zbliżali się do granicy. Obawiano się
podobnego losu, który mógłby spotkać i Śląska. W warowni zdeponowano wiele
kosztowności. Stąd nieszczęście było jeszcze dotkliwsze. Strasznym byłoby, gdyby ogień
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wdarł się do piwnicy, w której znajdowało się siedem beczek z prochem. Podobno metalowe drzwi były trawione już ogniem, ale do składu nie doszła żadna iskra. Stąd do dziś
zachowały się mury pomieszczeń i wieży.
Dla nas największą stratą jest zniszczenie starych dokumentów, które
mogłyby rzucić nieco więcej światła na najstarszą część historii warowni. Czego nie
strawiła pożoga, resztę zniszczenia dopełniła nawałnica i ulewa, z którymi walczą te
cudownie solidne mury, by w końcu polec w tej nierównej walce.
Prawie wszystkie stare zamki posiadają legendy i podania. – Również
Chojnik ma taką. To legenda o pani z zamku Chojnik, Kunegundzie. Kunegunda była
nieposkromioną dziewczyną, która od młodości chętniej spędzała czas na gonitwach
i polowaniach, niż siedzeniu w domowym zaciszu. Stąd nie okazywała szczególnego
zainteresowania zamążpójściem, kpiąc sobie, będąc bogatą i piękną panną, z zalotników, którzy starali się o jej rękę. By odstraszyć rycerzy, postanowiła, że „odda swoją rękę
temu, kto objedzie konno mury zamkowe Chojnika”. Zdanie to było karkołomne. Mury nie
były zbyt szerokie, chociaż wcześniej – szersze i w lepszym stanie. Przebiegały nie tylko
zboczem góry, lecz skrajem stromej przepaści, zwanej Piekielną Doliną. Jeden nieprzemyślany ruch konia mógł spowodować strącenie w przepaść jeźdźca i konia, pozbawiając
obu życia. Azaliż jednak byłożby dla rycerza salwowanie się ucieczką szczytem szczęścia,
tracąc przy tym nie tylko konia, lecz także narzeczoną swą, swych ziem konno nie mogąc
doglądać?
Te twarde, zabójcze warunki lub dowód miłości studziły wprawdzie
zapał niektórych w staraniach o rękę Kunegundy, nie odstraszyły jednakże od razu wszystkich śmiałków. Niektórzy mieli być może nadzieję otrzymać dyspensę, licząc na wrodzony
urok. Ci przynajmniej zbliżali się do zamku, nadstawiając ucha na rozkazy pani. Żaden
jednak nie przekroczył bram zamkowych, bez zapewnienia podjęcia niebezpiecznej
próby, będącej dowodem miłości. Albo był śmiałkiem, albo się za takowego podawał,
licząc skrycie na współczucie lub inne uczucia, które nakłonią Kunegundę do opanowania. Jednakże wszystkie wyobrażenia, wszystkie próby odwiedzenia jej od tego zamiaru
były daremne. Przysięgła dotrzymać warunków i przy tym obstawała.
Niektórzy rozsądniejsi rycerze udawali się, nic nie wskórawszy, w drogę
powrotną, zostawiwszy okrutnej pannie przyjemność kpienia i zarzucania tchórzostwa
z nie podjętej próby. Szczególnie, jeśli rycerz był na tyle silny, by spokojnie znieść drwiny
tej lekkomyślnej czy też okrutnej pannicy. Inni z kolei, którzy w oszołomieniu nadmiernego poczucia honoru ryzykowali życie i objeżdżali konno zamek, znajdowali ostatnie
miejsce spoczynku na dnie przepaści, opłakiwani prezes swoich towarzyszy, którzy
daremnie ostrzegali ich przed nieczułą Kunegundą.
Legenda nie podaje, ilu rycerzy skręciło sobie w ten sposób kark.
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Opowiada tylko o niektórych. Należy stąd przypuszczać, że liczba ich nie była zbyt pokaźna. Twarde warunki sprawiały, że mądrzejsi nabierali odrazy i pogardy dla panny. Tylko
prawdziwi awanturnicy podejmowali próbę, którą inni uważali za niemożliwą do pokonania. Stąd zamek Chojnik opustoszał a zalotnicy omijali zamek szerokim łukiem.
Pewnego razu u stóp Chojnika pojawił się dostojny jeździec. Miejscowi
ostrzegali go życzliwie przed niebezpiecznym przedsięwzięciem, jakim było objechanie
zamku. Wydawał się jednak pozbawiony wszelakiej trwogi. Wspiął odważnie konia pod
górę, każąc oznajmić Kunegundzie, że ma zamiar objechać zamkowe mury, jeśli tylko
będzie pewny jej ręki. Został oczywiście wpuszczony na zamkowy dziedziniec. Kunegunda przyjęła go, ale już nie z zupełną obojętnością, jaką obdarzała dotychczas wszystkich
rycerzy, którzy staczali się po skałach łamiąc kark podczas próby. Rycerz wywarł swoją
piękną sylwetką, szlachetnym i odważnym zachowaniem oraz stanowczym słowem tak
głębokie wrażenie, że nie tylko słowem ale i całym sercem życzyła mu powodzenia w tej
próbie.
Jakże chętnie cofnęłaby Kunegunda dane słowo, rezygnując z przysięgi.
Z pomocą duchownego, ba, samego papieża można by było zerwać okowy przysięgi.
Teraz jednak musi pozwolić rycerzowi dosiąść konia. Uczyniła to jednak z ciężkim sercem.
Tym razem nie mogła się zmusić do przypatrywania się tej próbie z wieży zamkowej, jak to
miała zwykle pewnie czynić w zwyczaju.
Dzielny rycerz dosiadł rumaka, skierował go ku zewnętrznym murom
i wolno ale bez wypadku objechał mury. Kunegunda zlękła się, zobaczywszy zbliżającego
się do bramy rycerza. Nie ze strachu przed nim, lecz teraz dotarło do niej, że nadszedł
moment, w którym waży się jej los. To był jednak słodki lęk, jakiego nigdy dotychczas nie
odczuwała.
Wybiegła naprzeciw szczęśliwemu rycerzowi na zamkowy dziedziniec,
oczekując słów uwielbienia, miłości i zachwytu przyszłym, wspólnym życiem. Jakież jednak wielkie było jej zdziwienie, kiedy rycerz z posępnym wyrazem twarzy wyrzucił jej
okrucieństwo, które kosztowało życie wielu dzielnych rycerzy. Po tym oświadczył, że nie
przyjechał po to, by ją poślubić, lecz by złamać jej dumę. Odrzekł, że zasługuje wyłącznie
na pogardę. Po czym wymierzył jej policzek, będący karą za jej okrucieństwo, poczym
wskoczył na konia i odjechał w dal.
Legenda nie podaje, czy panna zaniemówiła na te słowa. Ale to chyba
oczywiste. Można sobie wyobrazić, że kiedy doszła do siebie, wpadła w szał. Nie wiadomo,
co stało się z Kunegundą. Legenda nie wspomina, czy poślubiła kogoś, i pod jakimi
warunkami. Podaje tylko, że szczęśliwym jeźdźcem był hrabia Adalbert z Turyngii, który
był już od dawna żonaty. Postanowił udowodnić, że próbę można było zdać. Koniec tej
historii nie jest zbyt budujący. Radca dworu Fischer, dawny zastępca dyrektora jelenio40

górskiej szkoły uważa, że warto legendę przybrać w inne szaty, traktując ją raczej jako
powieść. Należałoby jej koniec odrobinę zmienić, bardziej honorowo przedstawić Kunegundę, niż jest to dotychczas czynione.
Wielu gości wspina się każdego roku na ten, dla historii nie bez znaczenia sympatyczny zamek, szczególnie wielu miłośników pięknych widoków. Nasz
miłościwie panujący król ze swoją małżonką Luizą odwiedzili podczas wyprawy w Karkonosze zamek Chojnik. Było to 17 sierpnia 1800r. W ich towarzystwie znajdował się książę
Heinrich, brat Jego Wysokiej Mości, wraz ze świtą. Wyruszono jak tylko się dało daleko
z Cieplic, potem towarzystwo jechało konno. Król na swoim własnym koniu, królowa
w stroju amazonki na koniu pana von Prittwitz auf Stachwitz bei Breslau / pan Prittwitz na
Strachowicach koło Wrocławia. Wprawdzie hrabia Schaffgotsch kazał przygotować dla
królowej wygodną lektykę, ta jedna nie skorzystała z niej, w przeciwieństwie do jej dam
dworu. Para królewska rozkoszowała się wspaniałym widokiem. Kazali się oprowadzić po
całym zamku, co zajęło im dobrą godzinę. Wpisali się również do nowej księgi oprawionej
w aksamit, która była przechowywana w bibliotece rodziny von Schaffgotsch w Sobieszowie. W 1818 r. Chojnik odwiedziła również Jego Wysokość, następca tronu [Fryderyk
Wilhelm – przyp.tł.]ze swoim bratem, księciem Wilhelmem. Tam, 8 października spożyli
posiłek w towarzystwie hrabiowskiej rodziny Schaffgotschów i kilku innych wysoko
postawionych osobistości. Następnie udali się do sobieszowskiej biblioteki, by podziwiać
w niej zgromadzone unikaty.
Kto chciałby się wspiąć na zamek Chojnik, a droga jest mu dotychczas
nieznana, może skorzystać z usług przewodnika, który zatroszczy się o to, by damy lub
osoby, dla których wędrówka jest nieco uciążliwa, zostały wniesione na szczyt.
W przebudowanym na koszt hrabiego Schaffgotscha budynku gospody, można otrzymać wszelkiego rodzaju wspaniałości. Pewien człowiek, zwany żartobliwie komendantem, oprowadza przybyłych gości po ruinach, udzielając stosownych
wyjaśnień. Na życzenie prezentuje piękne echo strzelając z małego działa. W zrujnowanym budynku wieży znajdują się wyremontowane przed dwoma laty na koszt hrabiego
schody. Ze szczytu wieży roztacza się widok zapierający dech w piersi. Za wspięcie się na
wieżę pobierana jest drobna opłata. Ostatnio ułożono również wygodną drogę prowadzącą w stronę przepaści, zwanej Piekielną Doliną.
Jeśli nie chce się iść na piechotę od strony wsi, można dość wygodnie
dojechać do podnóża góry. Dalej jednak prowadzą dwie różne drogi. Jedna stroma,
obchodząca górę lewą stroną na szczyt. Druga od północno-wschodniej strony góry,
w dość prostej linii, prowadząca stromo pod górę. Gdy tylko zbliżymy się do szczytu,
zostajemy przywitani werblami bębnów. Na odsłoniętym placu przed zamkiem wzniesiono drewniany budynek i ustawiono kilka stołów. Możemy domyślić się tylko, że podobnie
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jak w innych miejscach o podobnym charakterze, wystawiano księgi pamiątkowe, do
których odwiedzający wpisywali swoje myśli i nazwiska. Komendant sprzedaje również
gościom wydrukowaną informację o samym Chojniku i cesarskim generale Schaffgotschu, któremu ścięto głowę. To są zwykle zajęcia przybyłych gości, kiedy zmęczenie
nie pozwala wstać od stołu. Potem gość udaje się obejrzeć ruiny, które już na początku
opisaliśmy.
Już tylko sam opis, bez ozdobników przekona każdego, że widok z Chojnika należy do najpiękniejszych na Śląsku. Trudno się będzie nim nasycić, ale każdy schodząc, obieca sobie tu powrócić, gdy czas mu tylko na to pozwoli.
W kancelarii i dyrekcji zarządu dóbr rodziny hrabiów Rzeszy Schaffgotsch, przeniesionych do hrabiowskiego mieszkania na folwarku po nieszczęśliwym
pożarze w 1675 r. do czasu wzniesienia w 1706 r. budynku administracyjnego, znalazło się
20 000 książek. Księgozbiór objął prawie wyłącznie tzw. białe kruki. Darczyńcą zbioru jest
Jego Ekscelencja Johann Anton von Schaffgotsch. Do księgozbioru trafiły również okazy
przyrodnicze: jaspisy, agaty, kryształy, topazy, muszle i minerały, okazała kolekcja owadów, oraz wiele wykonanych z artystycznym kunsztem, bursztynowych, sporych rozmiarów naczyń, obok licznych kryształowych kufli i innych starych naczyń, wzbogaconej
i zwykłej rudy, a nawet sporej wielkości kawałków złota uzyskanych drogą chemiczną.
Oprócz tego wyborne malowidła, godne podziwu arcydzieła wykonane ze złota, srebra,
kamienia, drewna i tp. Mnóstwo cennej broni, wśród której szczególnym eksponatem
była pięknie inkrustowana szabla turecka, zdobyta pod Wiedniem z namiotu wielkiego
wezyra przez polskiego króla Jana Sobieskiego, oraz zdobyte przez hrabiego Krzysztofa
Leopolda Schaffgotscha siodło wraz z bogato zdobionym wschodnim rynsztunkiem.
Prócz tego srebrny, pozłacany, wysadzany turkusami rynsztunek, który
przywdziewał na specjalne okoliczności książę Lubomirski oraz mnóstwo strzał i łuków.
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Karki świąteczne ze Śląska
Kartki świąteczne Stowarzyszenia Przyjaciół i Mecenasów Śląskiego Muzeum w Görlitz/ Verein der
Freunde und Förderer des Schlesischen Museum
zu Görlitz
Cena : 1,50 euro
Zamówienie do: Muzeum Śląskie w Görlitz,
Untermarkt 4, 02826
t. 03581–8791122, f. 03581–8791–200
e. kontakt@schlesisches-museum.de
Grete Schmedes (1889–1985),
Pokłon pasterzy, drzeworyt, Muzeum Śląskie w Görlitz
Rozkładana kartka A6, z kopertą, dwie strony, trzecia pusta,
rewers: opis obrazu

Georg Wichmann (1876–1944), Zimowy wiejski pejzaż
w Karkonoszach, olej ok. 1933–1935 r.,
Muzeum Śląskie w Görlitz
Rozkładana kartka A6, jak wyżej

Gerhard Beuthner (1887, zaginiony od 1945r.),
kościół Św. Krzyża i Św. Marcina we Wrocławiu, olej 1941 r.,
Muzeum Śląskie w Görlitz
Rozkładana kartka A6, jak wyżej
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Stowarzyszenie VSK (Verein zur Pflege schlesischer Kunst und Kultur e.V.)
Spis adresów członków zarządu
Ogólny adres e-mail:
vorstand@vskschlesien.de
Przewodniczący:
Dr. Michael Schmidt
Franz-Hitze-Str. 4
03058 Neuhausen

Zastępca przewodniczącego:
Dr. Klaus Schneider
Elsterstraße 40
04109 Leipzig
Tel.:0341-1498645
Fax: 0341-1498647

Zastępca przewodniczącego:
Christopher Jan Schmidt
An der Kirche 7
27809 Lemwerder / Bremen
Tel.: 042165934890
Mobil: 015122351965
Mobil: 0048 694577334

Skarbnik:
Julia Hübner
Blumenstraße 44
02826 Görlitz
Tel.: 035818799694
Mobil: 0171-4109329

Członek:
Martyna Sajnog-Klementowska
ul. Noskowskiego 9-183
PL- 58-506 Jelenia Góra
Tel.: 0048-75-64-29823
Mobil: 0048-60-5675301

Członek:
Wolfgang Thust
Am Rießberg 10
65558 Balduinstein
Tel. priv.:06432.8565

Członek:
Henryk Dumin
ul. Okrężna 54
Pl-58-500 Jelenia Góra
Tel.: 0048510 042 886

Członek rady:
Wojciech Wozniak
58-500 Komarno
Tel.: 0048 604418771

Członek honorowy:
Karsten Riemann
An der Schafweide 48
31162 Bad Salzdetfurth
Tel.: 05063-700
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Pałac w Kamieńcu,
Widok od strony proftalu,
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Pałac w Kamieńcu,
Widok od strony parku,
Foto: Christopher Jan Schmidt 2011

