POZDROWIENIA
Z ŁOMNICY
Wydanie nr 50 – Lipiec 2013
Broszura Informacyjna, Stowarzyszenia VSK
(Vereins zur Pflege schlesischer Kunst und Kultur e.V.)

1

Datki na naszą działalność prosimy wpłacać na konto bankowe:
Konto nr 15004163
w banku SPARKASSE OBERLAUSITZ–NIEDERSCHLESIEN
w Görlitz, kod banku 85050100
Możecie Państwo ofiarowywać środki na ogólną działalność oraz cele Stowarzyszenia, ale możecie również wspierać poszczególne projekty.

Obecnie VSK wspiera poniższe projekty:
Odbudowa Domu Modlitwy w Łomnicy
Muzeum Pałacowe i folwark w Łomnicy
Barokowa sala kafelkowa Pałacu Pakoszów
Ratowanie Domu Modlitwy w Komarnie/Kammerswaldau
Kaplice nagrobne na Cmentarzu Łaski w Jeleniej Górze/Hirschberg
Miejsce pamięci„Zamek obronny Gerharta Pohla“

Prosimy o dokładne podawanie adresu na Państwa przekazach, abyśmy mogli wystawić pokwitowanie wpłaty.
Przy wpłatach do 100 Euro wystarczy przedłożyć przed niemieckim urzędem
skarbowym wyciąg z konta! Bardzo dziękujemy, wasze VSK.

Pozdrowienia z Łomnicy
Prof. dr. Michael Schmidt

Szanowni członkowie i przyjaciele VSK,
Lato na Śląsku prezentuje się w całym swoim przepychu. Także w Łomnicy po
długiej zimie wiele się wydarzyło. Nasze tradycyjne wiosenne wydarzenia, jak
jarmark wiosenny czy staropolskie obchody świąt wielkanocnych skłoniły wielu
odwiedzających do wizyty w Łomnicy. Nasza żywa i aktualna oferta kulturalna,
wciąż zmieniająca się na lepsze i dająca impuls do otwartego, partnerskiego
niemiecko-polskiego współżycia, którą proponujemy w naszym kulturalnym
centrum, ma wielkie znaczenie dla wielu gości.
Śląska historia i kultura jest na dzisiejszym Dolnym Śląsku ogólnie bardzo ceniona
i coraz bardziej szanowana i pielęgnowana. Któż mógłby przypuszczać 20 lat
temu, kiedy powoływaliśmy nasze stowarzyszenie do życia, że w tak relatywnie
krótkim czasie osiągniemy taki sukces i tak harmonijne i przyjazne współistnienie.
W międzyczasie odbył się 2. Festiwal lnu, jak również pierwszy „Festiwal muzyki
dawnej” z występami odzianych na średniowieczną modłę rycerzy i białogłów,
a także, prawdopodobnie największą atrakcja – kuchnią zamkową z wyśmienitymi zapachami i ruchliwą krzątaniną. Żywa historia pokazana w przystępny
sposób często przekazuje więcej niż słowa. Mamy więc wszelkie powody do
radości i wdzięczności.
Jednak i ciemne chmury zbierają się nad cennym i unikatowym w swojej różnorodności krajobrazem kulturowym Śląska. Jak wskazano w poprzednim
numerze „Pozdrowień z Łomnicy”, istnieją nie tylko pozytywne działania w
stosunku do kulturalnej spuścizny Śląska. Dwie ważne decyzje konkretnie
zagrażają ochronie krajobrazu pałacowego i parkowego Kotliny Jeleniogórskiej.
Na podstawie uchwały Związku Gmin Karkonoskich została drastycznie zmniejszona powierzchnia utworzonego w 2009 roku parku kulturowego Kotliny
Jeleniogórskiej, co powoduje wyłączenie obszarów pałacowych z ich założeniami
parkowymi, które są de facto uznane za zabytki, spod ochrony parku kulturowego. Motywy tej decyzji są oczywiste – w Polsce każdy właściciel dysponujący
użytkami rolnymi powyżej 1 ha może przekwalifikować ziemię uprawną na
budowlaną jako tzw. „siedlisko”. Jest to możliwe zawsze, jeśli gmina nie posiada
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planu zagospodarowania przestrzennego. Wiele gmin wiejskich zwleka jednak ze
stworzeniem wymaganych ustawą planów zagospodarowania aby wydawać
jednostkowe decyzje, które działki mogą być przekształcane w ziemię budowlaną. Grupy zainteresowanych mogą prowadzić lukratywne interesy z nieruchomościami przekształcając, z dnia na dzień, tereny rolnicze w parcele budowlane
(więcej w artykule zastępcy przewodniczącego Christophera Jana Schmidta
w bieżącym numerze).
I to wszystko na tle wyróżnienia w zeszłym roku przez prezydenta Komorowskiego tytułem jednego z najbardziej wartościowych dóbr kultury Polski i statusem „Pomnika Historii”. Tym samym zamki i pałace z założeniami parkowymi są
chronione nie tylko jako jednostkowe budowle, ale jako całościowe kompozycje
z otaczającym je krajobrazem kulturowym. Stworzone przez artystów ogrodowych
i architektów, takich jak Peter Josef Lenné, Karl Friedrich Schinkel i August Stüler
przestrzenne dzieła sztuki, utworzyły unikalny na skalę europejską krajobraz kulturowy Kotliny Jeleniogórskiej w duchu romantyzmu. Do dziś pozostało wiele
detali, które podtrzymują przy życiu ten czar, który tworzą osie widokowe pomiędzy pałacami i znaczącymi budowlami w otwartym krajobrazie, tworzące
zadrzewione wyspy na łąkach i polach obszarów podgórskich, a to wszystko
w otoczeniu opasającej Kotlinę Jeleniogórską rzeki Bóbr.
VSK w ciągu ostatnich 20 lat często wskazywało na znaczenie, ale także na zagrożenia tego ważnego dla Śląska krajobrazu i, także dzięki Państwa wsparciu,
pomagało w korygowaniu błędów. Mogliśmy osiągnąć wiele, mniejszych i większych, sukcesów. Wspomnę tylko o zagrażających Karpnikom pracach kopalnych,
które zmieniłyby obraz Kotliny w krajobraz górniczy o silnie przemysłowym
charakterze. Przypominam także o próbach stworzenia kopalni uranu w Górach
Izerskich, która zaszkodziłoby znacznie turystyczno-gospodarczej bazie regionu.
Odnieśliśmy na tym polu znaczne sukcesy dzięki wspólnej pracy z ludnością
i instytucjami. Osiągnęliśmy to miejsce i razem zwalczamy zagrożenia. Najnowsze
zmiany są tym bardziej irytujące i rozczarowujące, że dotyczą interesów zaledwie
niewielkiej grupy osób. Dlatego też zarząd VSK postanowił kierować protesty
bezpośrednio na najwyższe szczeble – do polskich prezydentów, pełnomocników ds. ochrony najbardziej wartościowych polskich dóbr kultury. List,
który napiszę we współpracy z polskimi konserwatorami zabytków Kotliny Jeleniogórskiej i z lokalnymi grupami, zostanie w najbliższych dniach wysłany do
Warszawy. Rozpoczęta została także aktywna działalność wśród opinii publicznej,
poprzez polskie i niemieckie media, w celu wyostrzenia świadomości ludności.
Wskazujemy, że decyzje podejmowane z ekonomicznego punktu widzenia,
przyczynić się mogą do negatywnego wpływu na ogólny rozwój Kotliny
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Jeleniogórskiej.
Krajobraz kulturowy Dolnego Śląska jest zagrożony nie tylko przez sposób
zabudowy szkodzący krajobrazowi, ale także przez stary fenomen regulacji rzek.
Trudno znaleźć miasteczko lub wieś, w której nie są prowadzone prace ziemne na
ciekach wodnych. Rzeki i potoki są degradowane pod pretekstem ochrony przeciwpowodziowej – koryta są najczęściej pogłębiane a nabrzeża betonowane,
pokrywane granitowymi płytami lub, w najlepszych przypadkach, wykładane
tłuczniem. W ten sposób powstaje techniczna budowla zagrażająca florze i faunie. Paradoksem jest fakt, że przeznacza się miliardy euro inwestowane ze środków unijnych na przywrócenie koryt rzecznych do stanu naturalnego aby tym
samym uzyskać powierzchnie retencyjne w przypadku pojawiających się co
dziesięć lat „powodzi stulecia”, a w międzyczasie rzeki i potoki w Polsce, zwłaszcza
na Dolnym Śląsku, w błyskawicznym tempie zmieniają się w betonowe rynny.
Tą sytuacją nie do zniesienia dotknięty jest także Bóbr, który przepływa przez park
w Łomnicy i Wojanowie, i również dotknięty jest działaniami budowlanymi. Wskutek protestów obu pałaców, przez których tereny przepływa rzeka, urząd podjął
decyzje o wykluczeniu z robót rzecznych obszarów przylegających do w/w jednakże bieg rzeki powyżej parku ma być uregulowany, pozbawiony głazów narzutowych, pogłębiony i poszerzony. 1500 drzew zostanie wyciętych, a niepoliczalne
masy ziemi zostaną przekopane. Jest to skandal nie tylko z punktu widzenia
ochrony środowiska, ale także w ujęciu źle prowadzonej polityki przeciwpowodziowej. Dlatego też rada VSK, Pałac Łomnica sp. z o. o. i obrońcy przyrody
podejmą aktywność przeciw tym zniszczeniom. Uświadamiający opinię publiczną szyld z protestem, ulotki, mała wystawa fotograficzna oraz duża akcja
informacyjna w mediach, prowadzone wraz z organizacją ochrony środowiska
WWF z Warszawy odniosły sukces. W międzyczasie pobudzono do działania
opinię publiczną, do akcji dołączyli się lokalni ekolodzy, zebrano tysiące podpisów, a także złożono skargę do Brukseli. Naukowcy z renomowanych polskich
uniwersytetów ocenili plany inwestycyjne jako nieodpowiednie, a duży nacisk
opinii publicznej, jak również kroki prawne, doprowadziły do zaprzestania prac
i ponownej weryfikacji planów.
Miły i, w najprawdziwszym znaczeniu tego słowa, „budujący” jest inny temat,
który zajmuje i motywuje nasze Stowarzyszenie od kilku lat. Latem rozpocznie się
pierwszy etap realizacji fasady Domu Modlitwy. Zostanie wzniesiony jeden
z czterech narożników budowli wraz ze schodami na wieżę i drzwiami wejściowym południowego szczytu. Przewidziane prace poprzedza staranne planowanie.
Najpierw zabezpieczone, ponumerowane i złożone w starej lokalizacji belki
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i elementy drewniane muszą zostać przejrzane i posortowane w celu jak najlepszego wykorzystania historycznych elementów. Pracę tą wykonywać będzie ta
sama, niemiecko-polska ekipa, która zajmowała się już demontażem Domu Modlitwy. Będzie to z pewnością imponujący widok, kiedy pierwsza fasada Domu
Modlitwy stanie się dostrzegalna z szosy z Jeleniej Góry. Ten krok jest możliwy
dzięki wsparciu licznych darczyńców, którym chciałbym osobiście, z całego serca
podziękować za ich hojne datki. Jestem pod wrażeniem, jak bardzo są zaangażowani i pełni ufności w swojej pomocy w odtworzeniu czegoś, co wydawało
się być już straconym. I tak, krok po kroku, powstanie ważny pomnik śląskiej
historii, będący dla przyszłych pokoleń świadectwem o bogatej przeszłości tej
ziemi.
Szanowni członkowie i przyjaciele Stowarzyszenia VSK, z radością oczekuję, że
wspólnie będziemy podziwiać imponujący fragment konstrukcji przysłupowej,
podczas naszego kolejnego, dorocznego zjazdu, który odbędzie się w dniach 4–6
października 2013. Byłoby wspaniałą rzeczą móc świętować w historycznej kuchni w pałacowych piwnicach. Już cieszę się na ponowne spotkanie z Wami.
Serdeczne pozdrowienia,
Wasz Michael Schmidt
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Wellness wśród wodospadów
i siedzib szlacheckich
Hartmut Kölling

Pełen przeżyć weekend na polsko-czeskim pograniczu
– Impresje z podróży Hartmuta Köllinga (03–08 października 2012), wolnego dziennikarza i fotografa, który w ramach powyższej podróży odwiedził także Łomnicę
i zwrócił uwagę na VSK –
Dzień Niemieckiej Jedności i następujące po nim dni robocze między świętami są
powodem aby raz jeszcze dokładnie zanurzyć się w (nowej) niemieckiej i europejskiej historii, poprzez nowe niemieckie landy kierując się na wschód i obierając za
cel Harrachov (Harrachsdorf ), znany zimowy kurort blisko czesko-polskiej granicy, na skraju Karkonoszy. Czekał tam mnie całkowicie wyluzowany weekend
w hotelu wellness Svornost. Relaks zapowiadał się w imponujących kulisach
znanej areny skoków narciarskich, niedaleko wodospadu Mumlavy. Dla urozmaicenia planowałem wycieczki na Dolny Śląsk i wgląd w Karkonoski Park Narodowy
na czeskiej stronie, który w 2011 roku odwiedziło blisko 140 tys. gości, z których
75% to Czesi, 15% to Niemcy i 12% Polacy. Niewielki odsetek gości przybył z Rosji
i Holandii – dane pochodzą z zarządu Parku w Vrchlabi (Hohenelbe).
Podróż przez kwitnące krajobrazy
Na początku moja droga wiodła, pod słonecznym jesiennym niebem, przez byłą
niemiecko-niemiecką granicę obok Bad Sachsa i Mackenrode na południowych
zboczach gór Harzu, dalej obok Nordhausen z rzutem oka na Kyffhäuser, Halle,
Lipsk, Drezno, Budziszyn, Löbau, Żytawę, bez kontroli granicznych, najpierw kilometrowy fragment przez terytorium Polski, dalej wewnątrz Czech – Hradek nad
Nisou (Grottau), Burg Grabstejn (Grafenstein), przez Liberec (Reichenberg), Jablonec nad Nisou (Gablonz an der Neiße), Tanvald (Tannwald) i do położonego
700 m n.p.m. wczasowego ośrodka Korenov (Bad Wurzelsdorf ) w Górach Izerskich i w końcu do przyjaciół w Vrchlabi (Hohenelbe, miasto partnerskie Baunatal
koło Kassel) nad Łabą. 515 kilometrowa droga z Northeim, którą odbyłem bez
jakichkolwiek kontroli, w niecałe 6 godzin, wydała mi się błogą. Oto jest podróżowanie bez granic! Taka jest Europa po 23 latach po przemianach i po ponownym
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zjednoczeniu. Krajobrazy północnej Turyngii, Saksonii-Anhalt i Saksonii kwitły
– tak było rzeczywiście gdzie okiem nie sięgnąć. W najbliższych dniach będzie mi
towarzyszyć Sona z Vrchlabi, elokwentna i zorientowana w okolicy. Jej matka jest
Niemką sudecką.
Wizyta u„poety człowieczeństwa“
W programie był kuracyjny pobyt w Harrachovie z krótkimi wizytami w Polsce, na
Śląsku, w Kotlinie Jeleniogórskiej z jej kościołami, zamkami, pałacami, ogrodami,
dworkami i odnowionymi folwarkami znanych przedstawicieli szlachty, w XIX
stuleciu miejscem spotkań europejskiej magnaterii. Historię mogłem przez
najbliższe dni odczuć niemal namacalnie, ale zachwycony byłem również spektakularną rozmaitością przyrody w Karkonoskim Parku Narodowym z wodospadami zapierającymi dech w piersiach, jak również zbudowaną wśród granitowych
skał Willą Wiesenstein w Jagniątkowie, posiadłością Gerharta Hauptmanna, „poety człowieczeństwa“, które tak chętnie opisywał. Na jego cześć organizowana
była w tych dniach specjalna wystawa, którą oczywiście podziwiałem. Przed 150.
laty Hauptmann urodził się, a przed 100. laty otrzymał literacką nagrodę Nobla.
Jest mu poświęcony znaczek pocztowy. To miejsce przez pół stulecia było centrum życia kulturalnego i społecznego dla wielu pisarzy, intelektualistów i artystów z okolic, ale także z Berlina i innych miejscowości. Dziś budynek jest miejskim
muzeum, nową instytucją Miasta Jeleniej Góry (Hirschberg).
Zaiste wspaniały krajobraz kulturowy, który zalicza się do najpiękniejszych i najbardziej historycznych w Europie, oczekiwał mnie w trójkącie między Jelenią
Górą, Karpaczem (Krummhübel) i Szklarską Porębą (Schreiberhau). O tym będzie
kolejna migawka. Wcześniej może emocjonalna, sterowana osobistym punktem
widzenia „Slow-Motion-Panorama“ z nowej środkowej Europy. Prawie zapomniane, ale na czas ujęte w obiektyw opinii publicznej – takie wydały mi się na
pierwszy rzut oka wprost bajkowe siedziby szlacheckie. Tworzą one ściśle ze sobą
powiązane (intelektualne) centra. Od niedawna Dolina Pałaców i Ogrodów wokół
Jeleniej Góry nosi miano „pomnika historii”. W regionie znajduje się największe
skupisko pałaców w Europie.
Bajkowe siedziby szlacheckie wokół Jeleniej Góry
Kotlina Jeleniogórska fascynuje, drogi w Polsce są w coraz większym stopniu odremontowywane, dzięki czemu osiągałem moje cele z łatwością, choć w jednym
czy drugim przypadku, przydałoby się trochę lepsze oznakowanie. Ludzie są
w każdym razie mili, otwarci, chętni do udzielania informacji. Szybko wdaję się
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w pogawędki między innymi przy przerwach na kawę na stacjach benzynowych.
Pałac Wojanów, wcześniejszy Schloss Schildau w sąsiedztwie Pałacu Łomnica,
zaskakuje odwiedzającego. W roku 1839 król Fryderyk Wilhelm III zakupił go jako
letnią siedzibę dla córki Luizy, a teraz, „wycackany”, został zmieniony na hotel z 92
apartamentami i komfortowymi pokojami oraz pomieszczeniami konferencyjnymi. Można powiedzieć, że „powstał z ruin“. Z okazji Festiwalu dell'Arte 2012,
Pałac w dniach 18–25 sierpnia 2012 roku zmienił się w siedzibę słynnych muzyków z szeregiem wiedeńskich i berlińskich filharmoników, artystów z Pragi i Dolnego Śląska, teatrów pantomimy i znanych przedstawicieli współczesnej rzeźby,
malarstwa i poezji z całej Europy.
Śląska tradycja lniarska w Pałacu Łomnica
Taki widok wzrusza i budzi nadzieję o przyjaznej, wzrastającej wspólnie Europie
z przyszłością: „Dożynki” odbywające się w weekend 6–7 października w dobrach
łomnickich ze swoją różnorodną ofertą, występami nawiązującymi do chłopskich
tradycji, łączą ludzi z regionu. Dla mnie, jako syna wrocławianki (ojciec pochodził
z Hildesheim), to szczególnie emocjonalny moment pozostawiający długotrwały
ślad w sercu, w tym pozytywnym sensie. Powinniśmy być wdzięczni, że udało się
zbudować most i stworzyć kulturalną oazą między starymi i znów nowymi właścicielami z niemieckimi korzeniami – rodziną von Küster – a polską administracją
i ludnością. Poszukiwanie śladów, oparte na chęci zrozumienia obu narodów,
powinny być podstawą odbudowy „Domu Europy”. Dożynki w dobrach folwarcznych wnoszą w to istotny wkład. Jest kolorowo, żywo i przyciąga publiczność z Berlina, Barndenburgii, Görlitz i Drezna, jak sam zaobserwowałem podczas
październikowej niedzieli. Niedawno z wizytą z rodziną był i prezydent rady
ministrów Saksonii – Stanislaw Tillich. Jak twierdzi Elisabeth von Küster, i jak
mogłem przeczytać w „Pozdrowieniach z Łomnicy”, ciągle pojawiają się okazje,
które motywują do tworzenia czegoś szczególnego. Dlatego też odbywa się
w Łomnicy festiwal wielkanocny, wiosenne święto z bogatą prezentacją śląskiego
rzemiosła, kwiatów i roślin. Dużym zainteresowaniem cieszą się także prezentowane w Pałacu i do dziś produkowane na Śląsku tkaniny lniane, kryształy
i porcelana. Folwarczne sklepiki prezentują szeroki wybór kolekcji wielu projektantów, pościel, nakrycia stołowe i akcesoria z lnu. Znajdziemy tu przewodniki,
literaturę na temat Śląska i duży wybór albumów fotograficznych. W piekarni
odkryjemy regionalne produkty spożywcze i specjalności jak i pyszny, pachnący
chleb folwarczny. W kwietniu odbyła się, w 300-letnią rocznicę otwarcia starego
spichlerza, specjalna wystawa na temat dramatu „Tkacze” opracowana w Domu
Gerharta Hauptmanna w Jagniątkowie. W tym samym czasie odbywał się tu
doroczny zjazd Stowarzyszenia VSK z uroczystą rustykalną kolacją w piwnicy ze
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sklepieniami dużego Pałacu w Łomnicy, wycieczką poprzez idylliczną dolinę
Bobru do zbudowanej 100 lat temu zapory wodnej w Pilchowicach (Mauer) oraz
wieczorem koncertowym w Pałacu Pakoszów (Schloss Wernersdorf ). Sona i ja podziwialiśmy osoby, które tak bardzo angażują się w działalność w „nowej Europie”.
Uważnie przyglądamy się również ukończeniu planowanego śląskiego muzeum
dóbr folwarcznych Pałacu Łomnica. Kolejnym celem planowanych prac jest osuszenie piwnic i przywrócenie pałacowej kuchni jako części muzeum.
Wspomnienie pisarza Stefana Andresa
Pałac Łomnica jest także ściśle połączony z osobą Stefana Andresa. Urodzony
w 1906 w Trittenheim-Dhrönchen niemiecki pisarz (zmarły w 1970 w Rzymie, pochowany w Campo Santo Teutonico) przebywał w Łomnicy, gdzie jego teściowie
prowadzili tartak, oraz w Monachium w drodze ku śródziemnomorskiemu miasteczku Positano. Jego powstała w Łomnicy w 1935 roku nowela„El Greco malt den
Großinquisitor“/„El Greco maluje wielkiego inkwizytora” była subtelnym odbiciem jego własnej historii. Pomimo budowy politycznej osi Niemcy – Włochy, rok
1938 Andres, pochodzący z rodziny młynarza, spędził na emigracji w Positano, na
wybrzeżu Amalfi w pobliżu Capri, gdzie, wraz z rodziną, próbował się ukryć przed
nazistami. Ten okres twórczości, ze swoimi powieściami, opowiadaniami, nowelami, wierszami, zalicza się do najbardziej płodnych. Stefan Andres przebywał
w Łomnicy ze swoją żydowską żoną Dorothee z domu Freudiger uznaną, pośmiertnie, za największego zwolennika jego twórczości literackiej. Ku jego czci w pałacowym parku wybudowano w 2003 roku specjalne miejsce pamięci w formie
książki – rzeźby z napisami w językach polskim i niemieckim. W Pałacu istnieje
miejsce spotkań przeznaczone dla Czechów, Niemców i Polaków. W Schweich an
der Mosel w powiecie Trier-Saarburg stoi od 1978 roku fontanna pamięci. Wydawca Andresa, Klaus Piper z Monachium mówił: „Nie znam żadnego innego pisarza,
któremu w Niemczech powinno stawiać się taki pomnik – tak piękny, tak bogaty,
tak przekonujący”.
Pałac Pakoszów – nowoczesny wystrój w barokowych wnętrzach
Koncepcja kulturalnego, spajającego ludzi miejsca spotkań istnieje także w nowootwartym Pałacu w Pakoszowie (Wernersdorf/niegdyś „Bielarnia Hessa”) w gminie
Piechowice (Petersdorf ). Jest to zachwycająca barokowa siedziba z XVIII stulecia
przekształcona w luksusowe wnętrza hotelowe, stylowo odrestaurowana, w tym
roku ponownie otwarta budowla z barokowym wnętrzem, wyposażona w znacznym stopniu w designerskie meble oraz z gastronomią pierwszej klasy.
Przestronny przylegający do Pałacu park zachęca do zatrzymania się na dłużej.
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Nad całym terenem u podnóża Karkonoszy, otoczonym starymi drzewami panuje
spokój i cisza. Wstępujemy na kawę i szarlotkę, a na słonecznym tarasie wdaję się
w spontaniczną pogawędkę z dr med. Horstem Lanczikiem (psychiatra z Bozen/
Südtirol). Lanczik, zasługująca na uwagę osoba i idealista, europejczyk i dyplomata, sam stwierdza: „Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego i dlatego będę
tu przyjeżdzać. Tu, w Pakoszowie, dostrzegam swoją misję życiową”. Uprzejmy
i szarmancki personel hotelu odpowiada na moje pytania w nienagannym niemieckim. Małżeństwo lekarzy, doktorstwo Ingrid i Hagen Hartmann odzyskali
posiadłość rodzinną w 2005 roku.
Z tarasu mam wspaniały widok na Karkonosze, odkrywam Śnieżne Kotły, Śnieżkę
i słynny Zamek Chojnik oddalony o „rzut kamieniem”, na stromej skale – cel mojej
jutrzejszej wędrówki. Piechowice są, przy okazji, ojczyzną znanego artysty plastyka, niemieckiego architekta Johannesa Raschera (ur. w 1904, zm. 2006 w Wiesbaden), a cały obszar należy do Euroregionu Nysa.
Horice – sławne wyścigi uliczne z 26-oma zakrętami
Retrospekcja: punktem wyjścia do moich przedsięwzięć na wstępie do etapu
wellness w Harrachovie są Czechy, a mianowicie Przedgórze Karkonoskie. Tak
więc w popularnym kurorcie Pecka (Petzka) podziwiam wyjątkowo ładną regionalną architekturę ludową, z typowymi, północnoczeskimi domami o konstrukcji
przysłupowej z pierwszej połowy XIX w. Do innych atrakcji malowniczego i spokojnego miasteczka należy gotycki zamek i kolumna morowa z wczesnobarokową
fontanną. Na skraju miasta znajduje się duży kemping z małymi chatkami
i basenem. Następnie udaję się do uzdrowiska Lazne Belohrad (Bad Bielohrad),
gdzie robię krótki obchód po obowiązkowej przerwie na kawę i pyszne ciastko.
Rozwój uzdrowiska rozpoczął się w 1885 roku pod rządami pruskiej szlachcianki,
Księżnej Anny von Assenburg (z domu Freiin von Kleist). To ona sprawiła, że kąpiele borowinowe znalazły zastosowanie w celach leczniczych.
Jadę do Horic (Horschitz), znanych dzięki słodkim rurkom z kremem, niebiańskiej
miejscowej specjalności. Kiedy jadę drogą nr 422, Sona zwraca moją uwagę na
serpentyny na drodze o długości 5 km i o szerokości od 7 do 9 m, o charakterze
naturalnego toru wyścigowego, z przynajmniej 26-oma zakrętami i przewyższeniu 100 m, na której w połowie maja odbywają się wielkie i głośne, sprawiające
wiele radości uczestnikom, wyścigi motocyklowe. Wyścigi uliczne są prawdopodobnie najbardziej radykalnym doświadczeniem, jakiego mogą doświadczyć
kierowcy wyścigowi. Nie tylko wyścig na wyspie Man czy inne popularne na
wyspach wyścigi uliczne, ale także Horice, leżące jakieś 23 km na północny za9

Lazne Belohrad; Centrum

chód od Hradec Kralove (Königgrätz) należą do najtrudniejszych wyścigów tzw.
Road Racing i od lat są, jeszcze nie wszystkim znanym, ale wartym uwagi
miejscem dla fanów sportów motorowych. Ponad pięciokilometrowa trasa

Pecka; Zamek
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przyciąga rokrocznie elitę
europejskich kierowców
ścigających się po ulicach.
Na starcie pojawiają się
zawodnicy z Niemiec, Austrii, Irlandii, Wielkiej Brytanii i oczywiście z Czech.
Tamtego dnia i ja, za kierownicą mojego Renault
Megane Coupe, mogłem
dodać gazu na osławionych zakrętach.

Horice; widok na miejscowość z parku rzeźb

„Miasto kamiennego piękna“ - kolebka rzeźbiarzy
W Horicach udałem się na
cmentarz na Wzgórzu Świętego Gotharda ze znanymi
współczesnymi kamiennymi rzeźbami, galerię pod
gołym niebem z obeliskiem Riegera. Neorenesansowym portalem na nowy
cmentarz rzeźbiarze ustaHorice; sławny portal na miejscowym cmentarzu
nowili sobie przed 100 laty
swój własny pomnik. Wykonany w latach 1892–1907 portal jest darem kamieniarzy i szkoły zawodowej. Powstał dzięki 140 tysiącom godzin pracy. Horice są
także znane jako miasto „kamiennego piękna“. Założona w roku 1884 szkoła
zawodowa K. K. dla rzeźbiarzy i kamieniarzy przetrwała wszystkie zawirowania
społeczno-polityczne i wykształciła wielu aktywnych artystów, rzeźbiarzy i techników. Ponad 125 lat kształcenia na najwyższym poziomie.
Góry Izerskie – poszukiwacze przygód z Europy szukają złota
Jako rozgrzewkę przed moim „Wellness-weekend” potraktowałem małą podróż
krajoznawczą. Moją dewizą jest „Odkrywać – przeżywać – dobrze się bawić”. Na
długi dzień zaopatrzyłem się w piekarni w Vysoke nad Jizerou (Hochstadt an der
Iser) gdyż tutejsze świeże i pyszne pieczywo (mój typ – chleb orzechowy!) zachwyca. Tu wypieka się chleb 24 godziny na dobę. Nawet w niedzielę ulubione
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piekarnie są otwarte dla przyjeżdżających, często z daleka, klientów. Po krótkiej
wspinaczce po gęstych systemach korzeniowych docieram do wieży widokowej
Stepanka, widocznego z daleka symbolu Korenova
(Bad Wurzelsdorf ). Zatrzymuję się pod dużym kamiennym krzyżem. Mały płaskowyż jest lubiany nie
tylko przez turystów. Ośmiokątna neogotycka wieża,
wysoka na 24 m, na górze Hvezda (959 m), stoi prawie
na granicy między Karkonoszami i Górami Izerskimi
i jest na dodatek najstarszą wieżą widokową w Izerach.
Roztacza się stąd wspaniały widok, nie tylko na Śnieżkę ale i na stożkowate wzgórza Gór Łużyckich. Zadbana, szczupło wyglądająca budowla z kamienia i cegły
została odsłonięta zdumionej publiczności 120 lat
temu. Jej budowa rozpoczęła się już w 1847 roku, tym
samym w którym oddano do użytku drogę z Liberca
(Reichenberg) do Trutnova (Trautenau).
Punkt spotkań dla miłośników gór i globtroterów
Jizerka (Klein Iser) samotnie położona wysoko w Górach Izerskich, także dziś miejsce spotkań miłośników
gór i globtroterów, do których i ja należę, jest moim
Horice; Cmentarz
kolejnym celem. Wieś – rezerwat chronionych zabytków leży w centrum dzikiego i pięknego płaskowyżu Gór Izerskich. Bukovec
(Buchberg) góruje nad budynkami i ze swymi ponad 1000 m jest trzecim najwyższym stożkiem wulkanicznym kraju. Założona w średniowieczu przez czeskich
górników wioska przeżyła w XVI w. najazd poszukiwaczy przygód z całej Europy
szukających złota i szlachetnych kamieni. Także w kolekcji Goethego znajdują się
egzemplarze, takie jak płatki złota, czerwone rubiny, niebieskie szafiry i czarne
izeryny. Na początku XIX w., w tym samym czasie co dworek i piramida, założono
w Jizerce huty szkła. Wraz z rozpoczęciem XX. stulecia huty zamknięto i osada
otworzyła się na turystykę. W latach 2002 do 2006 podjęto gruntowną renowację
obu obiektów. Hotel w dworze i Restauracja Piramida zarządzają 36-oma stylowymi dwu- i wielomiejscowymi pokojami – jest to komfort pośród dzikiej przyrody. Odbywają się również imprezy firmowe – technologiczne przygotowanie
do konferencji jest wyśmienite. Organizuje się także programy team-building. Na
całym terenie hotelowym obowiązuje zakaz palenia. W restauracji spotykam
wielu Niemców, wędrowców, ale przede wszystkim turystów rowerowych, w większości seniorów.
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Wczesnym rankiem, 5 października, melduję się w położonym na wysokości
ponad 700 m Wellnes-Hotel Svornost w Harrachovie, gdzie mogę cieszyć się miłą
atmosferą, kulinarnymi specjałami, miejscowymi specjalnościami i dużą ofertą
urządzeń fitness. Miasto (od 1973 roku) leży w uroczej Dolinie Mumlavy (Mummel)
z, szczególnie przeze mnie często odwiedzanym wodospadem Mumlavy, największym wodospadem po czeskiej stronie Karkonoszy. Dmuchanie szkła ma
tradycje w całych Sudetach, dlatego w Harrachovie mieści się, w zrekonstruowanej w 1994 posiadłości, Muzeum Szkła.
Wodospad Kamieńczyka (Zackelfall) – obowiązek posiadania kasku w wąwozie
Następnego dnia jadę kawałek uczęszczaną europejską drogą E65 (Praga
– Szczecin) w stronę byłego przejścia granicznego z Polską. Tu znajdują się znane
narciarskie trasy biegowe w polskich Jakuszycach (Jakobsthal). Zima już wkrótce
tutaj zagości. Nierzadko trwa tutaj prawie pół roku, od listopada do kwietnia.
Moim pierwszym przystankiem w ten mokry jesienny poranek jest położony
powyżej Szklarskiej Poręby (Schreiberhau) Wodospad Kamieńczyka – najwyższy
wodospad po polskiej stronie Karkonoszy. Znajduje się na wysokości 846 m
n.p.m. a woda spada trzema kaskadami z wysokości 27 metrów na skałę, która
wskutek siły wody wyżłobiła się w kształt kotła. Poniżej wodospadu woda płynie
głębokim, stumetrowym jarem – Wąwozem Kamieńczyka (Zackelklamm). W niektórych miejscach wąwóz jest nie szerszy niż 4 metry, a jego ściany sięgają 30
metrów wysokości. Pod środkową kaskadą znajduje się głęboka na wiele metrów
jaskinia, którą przez wiele setek lat przeszukiwali Walonowie i z której wydobywali
ametysty i pegmatyty. Nosi ona nazwę Złotej Jamy (Goldenloch).
Dojście do wodospadu było długo zamknięte dla turystów, po tym jak w 1973 na
jednego z nich spadła bryła skalna. Dlatego też dzisiaj wszyscy chcący wejść do
wąwozu i dojść do wodospadu otrzymują przy wejściu kaski ochronne. Kasa
znajduje się ponad skalnym wąwozem. Aby dostać się do jaru odwiedzający
muszą zejść schodami na dół. „Wybrukowana” droga powrotna do parkingu, na
który przyjechało kilka autobusów z Wrocławia, prowadzi wyboistą kamienną
drogą obok baru z przekąskami i kiosku z suwenirami w środku lasu. Tacy są
właśnie nasi sympatyczni i zaradni sąsiedzi – zarobić szybko kilka złotych na
skrzyżowaniu starych ścieżek. No dobrze!
Szklarska Poręba – polska stolica kamieni szlachetnych
Ze Szklarskiej Poręby (Schreiberhau) obok Karpacza (Krummhübel) najbardziej
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znanego kurortu Sudetów, jest znakomity widok na Śnieżne Kotły. Obszar miasta
z Dolną-, Średnią- i Górną- Szklarską Porębą były niegdyś największą wsią Prus. Na
ulicach panuje przedsiębiorczość. Zatrzymuję się na parkingu muzeum regionalnego „Juna“ i sznuruję buty przed drogą romantyczną ścieżką ku Wodospadowi
Szklarki (Kochelfall).
W domu przy nasypie kolejowym mieszkał od 1890 do 1902 niemiecki pisarz
Gerhart Hauptmann i jego brat Carl, który także był pisarzem („Księga Liczyrzepy”/„Rübezahl-Buch“). Pierwszą funkcją tego miejsca, obok którego zostawiam samochód, była graniczna chata w pobliżu Czeskiej Ścieżki, jednej z najbardziej znanych w grzbiecie Karkonoszy. Przy chatce powstało schronisko, które
przyjmowało wędrowców – dzisiejsza Karczma Głodowa. Jej nazwa pochodzi
od budowy tzw. Drogi Głodu, która prowadziła od Piechowic, nad Szklarską
Porębą, do Harrachova. Teraz znajduje się tu muzeum regionalne z wartym
obejrzenia, prawdopodobnie jedynym w kraju, zbiorem kamieni z całego świata.
Nie mogę wyjść z podziwu, oglądam się wokół po przestronnych pomieszczeniach wystawowych bezpośrednio po wizycie nad oddalonym o 3 km Wodospadem
Szklarki.
Sudeckie Bractwo Walońskie
Szklarska Poręba pretenduje do miana mineralogicznej stolicy Polski, jak słyszymy w miejskiej kawiarni. Oferta mineralogiczna z każdym rokiem staje się coraz
bogatsza. Powszechnie występujących w Karkonoszach i Górach Izerskich minerałów sklasyfikowano ponad 50, a wiele z nich ma własności kamieni szlachetnych i
półszlachetnych min. ametysty, kryształy górskie, kwarce dymne, agaty, turmaliny,
oliwiny, hiacynt – czerwono brunatna odmiana cyrkonu, izeryn – odmiana ilmenitu,
moriony, awenturyn, beryl, turmalin, akwamaryn, topaz, kamień księżycowy.
Góry i ich bogactwo sławili średniowieczni znawcy geologii i górnictwa – Walończycy. Niejeden z nich wzbogacił się dzięki wyprawom w ten odległy wówczas
zakątek Europy. Do dnia dzisiejszego bez trudu w górskich potokach i skałach
można znaleźć prawdziwe skarby ziemi. W poszukiwaniach służą pomocą
przewodnicy sudeccy i Walończycy, członkowie Sudeckiego Bractwa Walońskiego powstałego w Szklarskiej Porębie w 1999 roku.
Zamek Chojnik – na tropach Goethego, von Kleista i Körnera
Ostatni dzień pobytu w Euroregionie Nysa, na polsko-czesko-niemieckim pograniczu, z jego turystyczną ofertą, zakończyłem podejściem, prosto na Zamek
Chojnik (Kynastburg, 627 m), twierdzę niedaleko Jeleniej Góry, w dzielnicy
14

Sobieszów (Hermsdorf am Kynast)
w polskiej części Karkonoszy.
Początkowo w tym miejscu mieściła się drewniana chata, potem
małe założenie zamkowe, które
zostało ostatecznie poszerzone o
strategiczny bastion. Był on częścią
należącego do Grafa Schaffgotscha władztwa Kynast w pruskim
okręgu Liegnitz (Legnica). Legendy i mity zamku inspirowały wielu
pisarzy, wśród nich Theodora Körnera i Adama Chodyńskiego.
Najbardziej znanym podaniem jest
historia pięknej księżniczki Kunegundy.

Zamek Chojnik w Jeleniej Górze – Sobieszowie

Najpierw płacę niewielka kwotę 9 złotych (ok. 2 Euro) za parkowanie na prywatnym placu, później raz jeszcze, tym razem ok. 1 Euro za wstęp do Parku Narodowego i na koniec, u wrót zamku jeszcze 1 Euro i już mogę rozglądać się po bardzo
interesującej budowli. Na pewno było warto wspinać się na górę. Ja zdecydowałem się na zwykłą drogę, ale młodzi Polacy często decydują się na wejście
niesławną „Zbójecką drogą” („Höllental“), gdzie należy wspinać się po stromych
skałach a w niektórych miejscach potrzebne są latarki. Z zamkowej wieży roztacza
się wspaniały widok na wszystkie cztery strony świata. Po tym jak w początkach
XIX w. ruiny stały się atrakcją turystyczną (wśród odwiedzających pruska rodzina
królewska, Heinrich von Kleist, Johann Wolfgang von Goethe i Theodor Körner),
Schaffgotschowie wybudowali w 1822 gospodę i bazę dla przewodników górskich. Ruiny pozostawały w ich posiadaniu aż do wywłaszczenia w 1945 roku.
Przed laty to miejsce odwiedził papież Jan Paweł II. W okolicy zamku znajduje się
również tablica upamiętniająca poległych podczas I Wojny Światowej poddanych
grafa Schaffgotscha.
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Krajobraz kulturowy Kotliny
Jeleniogórskiej w zagrożeniu
Christopher Jan Schmidt

Liczyrzepa, kilkusetletnia postać z karkonoskich podań jest na najlepszej drodze
do bycia wypartym przez współczesny fenomen. Mowa tutaj o tzw. „pożeraczu
powierzchni”. Inaczej niż w podaniach dolnośląskich „pożeracz powierzchni” nie
odnosi się do misteriów minionych dni i stuleci, a do kamienia i betonu oraz ciężkiego sprzętu budowlanego. W przeciwieństwie do Liczyrzepy, którego spotkać
można przede wszystkim w Karkonoskim Parku Narodowym, „pożeracza powierzchni” spotykamy w Kotlinie Jeleniogórskiej i innych obszarach Dolnego
Śląska. Ten „stwór” nie zatrzymuję się przed żadnym krajobrazem kulturowym,
przybliża się do nas z roku na rok dzięki świeżym inwestorom z ich kapitałem i dotacjami europejskimi, coraz bardziej władczy i zachłanny zmieni za kilka lat stary
Śląsk w regionalną metropolię. Stoimy przed największą cenzurą urbanistyczną
na terenach Śląska od zakończenia II Wojny Światowej.
Jak doszło do takiego zagrożenia?
Wraz z impulsem gospodarczym, do którego doszło w Polsce w ostatnich dwudziestu
latach, pojawiły się nowe problemy i zapytania odnośnie założeń urbanistycznych i
architektonicznych. Równocześnie z inwestycjami w przemysł i gospodarkę rozpętał
się potężny boom budowlany, który możemy porównać do odbudowy Niemiec z lat
50 i 60 ubiegłego stulecia. Związane z tym
wymogi ze strony prawa budowlanego są
ogromne. Od planów zagospodarowania
przestrzennego aż po dokładne plany zabudowy, gminy musiały stworzyć całkowicie nowe plany projektowe. Rozwój gospodarczy często przerasta członków
sztabów planowania gmin i miast.
Można to pokazać na przykładzie otoczenia Pałacu Łomnica i Kotliny Jeleniogórskiej. W obszarach takich jak np. Gmina Mysłakowice czy Czarne w ciągu
ostatnich 15 lat zabudowano prawie trzy razy więcej działek niż w całym XX w.
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Nowe osiedla mieszkalne z podobnymi do siebie jak dwie krople wody domami
szeregowymi i wolnostojącymi wyrosły, w bardzo krótkim czasie, jak spod ziemi.
Typy budynków podążają za jednolitym standardem, kreowanym przez wykonawców i często nie współgrają z formą architektury charakterystyczną dla
regionu. Jest to deprymujące szczególnie w Kotlinie Jeleniogórskiej, gdzie
typowe lokalne formy budowlane przez stulecia kształtowały obraz regionu. Wszędzie
spotkać można domy drewniane, których
pochodzenie związane jest raczej z Zakopanem i Tatrami niż z Dolnym Śląskiem.
Wydawanie, bezrefleksyjnie, pozwoleń na
tego typu „obce ciała” zmienia zasadniczo
obraz tego pradawnego regionu. W gminie
Podgórzyn w bezpośrednim sąsiedztwie
barokowego kościoła, na zielonej łące powstaje supermarket, który zasłania budowlę
od strony drogi.
Kolejnym problematycznym obszarem jest zagadnienie dotyczące ochrony zabytków, istnienia i zabezpieczenia ważnych historycznie obiektów architektonicznych. W Polsce praktycznie nie istnieją programy wspierania, które zachęcałyby
do inwestycji w substancję dawnej zabudowy (np. specjalne odpisy podatkowe,
dodatki renowacyjne itp.). Niejednokrotnie zdarza się, że koszty nowej budowy,
a przede wszystkim kwestia zapotrzebowania energetycznego i kosztów ogrzewania, są niższe niż w przypadku odbudowy i utrzymania starego budynku, co
powoduje odpływ lepiej sytuowanej części społeczeństwa do przedmieść.
W staromiejskiej zabudowie Jeleniej Góry i podobnej substancji Cieplic widoczna
jest potrzeba renowacji, która, jeśli nie zostanie przeprowadzona, zakończy się
nieodwracalnymi stratami zabytkowych budynków.
Nie inaczej dzieje się z miejskimi terenami przemysłowymi, które powstały w ostatnich latach. Günter Grundmann, konserwator prowincji Śląska do 1945 roku,
opisywał w swojej książce „Erlebter Jahre Widerschein” historię pary spacerującej
letnią nocą od strony Placu Ratuszowego w Jeleniej Górze w kierunku Hausbergu
(Wzgórze Krzywoustego). A oto jak zmieniły się czasy: dzisiaj najpierw trzeba przekroczyć 4-pasmową jezdnię, a następnie drogę tarasuję market budowlany wraz
z dużym centrum handlowym. Romantyczność dawnych czasów została utracona.
Jest to na pewno negatywne, jeśli nie zagrażające, zjawisko. Okolice Jeleniej Góry
zmienią się jeszcze bardziej, w niewyobrażalnej dla nas skali. Wkrótce nie będzie
dokładnie zaznaczonego, ostrego przejścia między Jelenią Górą a otaczającymi ją
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gminami. W architekturze i rozwoju miasta jesteśmy na etapie tworzenia „molochów”, popełnione błędy i rozwiązania nie są na chwilę obecną, albo będą dopiero po długim czasie, rewidowane. Obecny rozwój w sposób nieodwracalny
odmienia obraz regionu, i to nie tylko na dekady a na znacznie dłuższy okres.
Wpływowe instancje, jak np. „Fundacja Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej”, przedstawiciele jeleniogórskiego urzędu ochrony zabytków czy członkowie lokalnych zrzeszeń architektonicznych, już dawno rozpoznały potrzeby
działania. W przeszłości przedstawiono wiele wykładów, wystaw, seminariów
i publikacji, których celem było przybliżenie historycznego dziedzictwa Kotliny
Jeleniogórskiej. Utworzenie „Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej”
sprawiło, że krajobrazy parkowe kotliny kandydują do znalezienia się na liście
światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Wzmocniło to chronione tereny, co
nieco odwraca szkodliwe tendencje. Jednocześnie patrząc na niepohamowany
rozwój szkodliwej dla krajobrazu zabudowy widzimy, że osiągane przez nas sukcesy są zagrożone. Przed kilkoma laty Związek Gmin Karkonoskich objął ochroną
krajobraz, także w Mysłakowicach, poprzez utworzenie parku kulturowego. W ten
sposób geograficzny trójkąt między Łomnicą, Karpnikami a Mysłakowicami pozostawał stosunkowo niezakłócony. Rada gminy Mysłakowice podjęła przed
paroma tygodniami nierozsądną decyzję zagrażającą cennemu krajobrazowi
kulturowemu Kotliny Jeleniogórskiej. Decyzja ta wyłącza z chronionego obszaru
pewne jego części, z uzasadnieniem, że ułatwi to inwestorom zabudowę. Dziesiątki pozwoleń na budowę zostały już wydane i będą w niedługim czasie realizowane. Stowarzyszenie VSK zobowiązało się do wspierania polskich instancji
walczących z tym zjawiskiem. W przeciwnym razie znajdziemy na nienaruszonych
jeszcze terenach jego nowego mieszkańca, odrażającego „pożeracza powierzchni”.
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Aktualności z Łomnicy
Elisabeth von Küster

O pogodzie zwykło się rozmawiać, kiedy brakuje tematów, którymi chciałoby się
podzielić z innymi. Ten rok jednak należał do wyjątkowo zimnych i obfitował
w śnieg, co w późniejszym czasie przemieniło się w ogromne ilości deszczu, z których następstwami, czyli lokalnymi powodziami, musiały walczyć na początku
czerwca Łomnica i znajdujący się w pobliżu Wojanów. Zarówno park, jak i niektóre
obszary na dziedzińcu, znalazły się pewnego dnia pod wodą, w następstwie
czego rozpoczęło się wielkie sprzątanie. Wszyscy pracownicy pracują jednak
pilnie a promienie słoneczne, które zagościły ostatnimi czasy, zdecydowanie
poprawiły nam nastrój.
Mimo wszystko, w pierwszej połowie tego roku w łomnickim pałacu działo się naprawdę wiele. Znajdujące się tam centrum kulturowe oraz folwark zapełnione
były w trakcie weekendów licznymi odwiedzającymi. Jarmark wiosenny, wielkanocny, lniany oraz festyn muzyczny, który zorganizował w Łomnicy Wrocławski
Ośrodek Kultury „OkiS“, a którego tematem przewodnim była dawna muzyka
z okresu średniowiecza, renesansu i baroku przyciągały i wprowadzały w zachwyt
gości zarówno z kraju jak i z zagranicy. Głównym punktem programu, oprócz turniejów rycerskich oraz pokazów tańca, była z pewnością historyczna kuchnia
w pałacowej piwnicy. Użytkowano ja po raz pierwszy od czasu ukończenia trwających od roku prac renowacyjnych. W tych dniach odwiedzający nas goście mogli
przekonać się, jak wyglądało życie i praca w minionych stuleciach. I nie ukrywali
oni swojego zdumienia i zachwytu. Nie było już wtedy śladu po stojących jeszcze
do niedawna ogromnych rusztowaniach, na których jeszcze przed Wielkanocą,
przy ogromnym mrozie i do późnych godzin nocnych, odbywał się maraton budowniczych. Zostały położone dawne płyty podłogowe z piaskowca, zamieszczony został odpowiadający historycznym zarysom okap, a przy pracach wykończeniowych szczególną uwagę zwrócono na detale, takie jak ramy przy drzwiach
czy choćby ościeżnice okienne. Wszystko zgodne z oryginałem, z użyciem takich
samych metod i materiałów jak za czasów tworzenia pierwowzoru. W prace
zaangażowana była, po raz kolejny, załoga z centrum zajmującego się rzemiosłem
„Fortbildungszentrums für Handwerk der Deutschen Stiftung Denkmalschutz“
z Görlitz. Imponujący okap powstawał przez kilka dni z gliny, siana, prętów leszczyny oraz dawnych belek. Zamrożona glina rozpuszczana była przy użyciu
nowoczesnych czajników elektrycznych, wszystko było mieszane, ubijane, a nas19

tępnie nakładane gołą ręką. Glina była wszędzie, często nie tam, gdzie powinna.
Ale i ten problem został szybko rozwiązany dzięki staranności, a przede wszystkim anielskiej cierpliwości, polskich pracowników uczestniczących również
w pracach rzemieślniczych. Tajemnicą sukcesu tego przedsięwzięcia jest koleżeńska, inspirująca i ukoronowana niebywałymi rezultatami współpraca stron
niemiecko-polskich.
Kuchnia w międzyczasie została bardzo dobrze urządzona, wyciąg dymowy pełen sadzy znowu błyszczy, podobnie jak wiszące na ścianach mosiężne i miedziane garnki – zwiedzający odnosi wrażenie, jakby było tu tak od zawsze. Sama izba
czeladna nazywana na Śląsku „Leutestube“ i piwnica ze studnią oddziałują
niezwykle autentycznie. W kolejnym etapie pracom renowacyjnym poddajemy
pralnię i składnicę – historyczny magiel. Tara oraz wczesna, wykonana z drewna,
pralka, jak i inne urządzenia domowe z zamierzchłych czasów, wzbogacą obrazek.
W Łomnicy ciągle coś się dzieje. Owce, konie, świnie, świeżo zasadzony ogródek
z przyprawami, kowal oraz cały zespół zaangażowanych pracowników – to
wszystko przyczyniło się do tego, iż w ostatnich dwudziestu latach, przy ogromnym wysiłku, udało nam się stworzyć „śląskie elizjum“. W dworze również doszło
do zmian. Interesująca wystawa pt. „Za dworem“ zajęła nowe miejsce na strychu
w spichlerzu. W jego dolnej części znajdują się teraz dwa poziomy sklepu lniarskiego, który nawiązuje do lat łomnickiego rozkwitu w XVIII wieku, za czasów
Christiana Menzla. Przez stulecia rodzina ta trudniła się produkcją lnu, którym
handlowała nawet w krajach Ameryki Północnej i północnej Afryki. Po latach
długiej stagnacji śląski len został na nowo i z powodzeniem odkryty o czym
świadczyć mogły reakcje naszych licznych gości, którzy podczas festynu nie
próbowali nawet kryć swego zachwytu, zwłaszcza podczas pokazu mody, kiedy
to na wybiegu zaprezentowano ponad 80 kreacji. Wszechstronność tego ponadczasowego, szlachetnego materiału przekonała nawet osoby nie będące do tej
pory jego zwolennikami.
Kuchnia folwarczna działa praktycznie codziennie. Nasza nowa pracownica przyrządza na oczach gości same smakołyki: marmolady, bułeczki oraz ciasteczka,
które od razu można skonsumować. Są przez nią przygotowywane także sery,
wędzonki i kwaszone ogórki. Młodzi kreatywni ludzie odnajdują u nas możliwość
zbudowania swojej nowej egzystencji oraz przyczyniają się do szczególnych
pozytywnych fluidów tego miejsca.
Kolejna zmiana dotyczy pierwszego piętra Dużego Pałacu. Zdemontowaliśmy
wysłużoną już wystawę „Dolina Pałaców i Ogrodów“, która mieściła się tam
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stosunkowo długo, a ostatnimi czasy nie była już w pełni aktualna i reprezentacyjna. Zmiana ta daje nam pole do manewru, gdyż jak poinformowałam Państwa we
wcześniejszym wydaniu „Pozdrowień z Łomnicy“, chciałabym wcielić w życie idee
stworzenia w Dużym Pałacu muzeum pałacowego. Jednak minie jeszcze parę lat
nim pierwsze piętro, które znajduje się jeszcze w stanie surowym, zostanie ukończone. Droga ku temu została już jednak trochę „uprzątnięta“ i rozpoczynamy
właśnie kolekcjonowanie historycznych wyposażeń mieszkalnych, przedmiotów
wystawowych oraz wielu innych, aby móc urządzić pałac zgodnie z wymaganiami sztuki i epoki. Na parterze dominować będzie XVIII wiek z barokowym przepychem kupca Menzla, podczas gdy na pierwszym piętrze odnajdziemy przykłady
biedermayerowskiej epoki klasycystycznej, ukazującą nam pruskie czasy Śląska
na przykładzie żyjącej tu od 1835 roku rodziny von Küster. Znajdzie się również
miejsce dla ważnych gości oraz innych osobistości tego czasu, którzy odwiedzali
Łomnicę. Celem naszym jest przedstawienie zwiedzającym różnorodności śląskich dworów i pałaców, które kształtowały te tereny pod względem kulturowym
i historyczno-społecznym. Nasi goście praktycznie namacalnie będą mogli doświadczyć zwyczajów mieszkaniowych i atmosfery tych historycznych budynków.
Będzie to dla nas na pewno nie łatwe, ale jakże interesujące zadanie, którego nie
możemy się doczekać.
W miesiącach letnich prezentujemy Państwu w trzech salach tymczasową, niezwykle ciekawą wystawę ze Śląskiego Muzeum w Görlitz: „Cel podróży: Śląsk“/
„Reiseziel Schlesien“ (w tym wydaniu broszury zamieszczony jest wywiad na jej
temat).
Z roku na rok przybywa do Łomnicy coraz większa liczba odwiedzających, którzy
chętnie korzystają z oferty pałacu, folwarku i parku. Pojawia się coraz więcej
polskich grup z turystami, którzy z ogromną ciekawością, sympatią i otwartością
pragną poznawać i podziwiać historię Pałacu Łomnica, niemiecko-polskiej współpracy oraz Stowarzyszenia VSK wraz z jego członkami, bez których nie osiągnelibyśmy tak imponujących rezultatów. Za to wszystko chciałabym podziękować
z całego serca!
Jeszcze kilka rzeczy wydarzyło się w międzyczasie. Pod koniec roku musieliśmy
zreperować w pałacu fragment dachu, który powodował zagrożenie zawalenia
folwarcznej stodoły. Ogromne masy śniegu mogłyby uszkodzić nie tylko więźbę
dachowa, ale również tylną część ściany zewnętrznej. Działania na takim mrozie
musiały być czymś nieludzkim dla zespołu niemiecko-polskiego, który zajął się
pracami budowlanymi. Udało się nam uzyskać wsparcie finansowe od polskiego
Ministerstwa Kultury, dołączył do tego kredyt bankowy oraz dotacje przezna21

czone na ratowanie stodoły uzbierane przez najbardziej zaangażowanych członków VSK – finanse te zostały terminowo zużyte przed końcem roku. Mogą sobie
Państwo wyobrazić, jaką czuję radość, kiedy ze spokojem spoglądam na naprawiony dach stodoły – bez lęku, że za chwilę runie. 2/3 dachu jest jednak w dalszym
ciągu dziurawe a sama więźba dachowa ma wiele podgniłych belek. Ale w końcu,
kiedy stodoła będzie już gotowa, stanie się doskonałym miejscem dla uroczystości, spotkań, koncertów i projektów młodzieżowych. Z powierzchnią prawie
1000 m2 jest tak duża, że znajdzie tam miejsce kilkaset osób. Chcemy wykorzystać
niewielką część już tej jesieni na jarmark dożynkowy w przypadku gorszej
pogody. Łomnicka stodoła, jeden z największych budynków rolnych w Kotlinie
Jeleniogórskiej jest bardzo starym obiektem z XVII w. i już jako sama budowla jest
prawdziwą atrakcją. Budynki rolne są ważną częścią krajobrazu, o dużym znaczeniu zwłaszcza na Śląsku, gdzie do dziś gospodarka towarowa odgrywa istotną
rolę. Należy wskazywać, że często zagrożone ruiną, stodoły i stajnie, także dzisiaj
mogą być jeszcze przydatne. Dlatego też mamy nadzieję, że nadal możemy liczyć
na Państwa wsparcie przy ratowaniu tego gigantycznego dachu, i w ten sposób,
dawać przykład.
Ale w Łomnicy odbywają się nie tylko uroczystości, wystawy czy działania
budowlano-remontowe. Ważną częścią składową pracy są spotkania, wspólne
projekty oraz wspólne zaangażowanie w utrzymanie kultury i krajobrazu. W ostatnich tygodniach odbywały się spotkania w sprawie przygotowania filmu
dokumentalnego polskiej telewizji o Kotlinie Jeleniogórskiej, którego partnerem
i doradcą jest Stowarzyszenie VSK.
Niestety w Łomnicy zajmują nam czas nie tylko pozytywne tematy i działania.
Dwa poważne problemy nie dają nam w tej chwili spokoju. Pierwszym jest temat
planowanej regulacji rzeki Bóbr, któremu, dzięki wspieranym przez VSK protestom, od kilku miesięcy towarzyszy głośna i pełna kontrowersji dyskusja. W
międzyczasie powstał powiększający się z dnia na dzień krąg obrońców przyrody
i kultury, którzy spotykają się w Łomnicy. Wspólnie złożyliśmy oficjalną skargę do
instytucji europejskich w Brukseli. Mamy nadzieję, że poprzez wymianę informacji i podanie faktów opinii publicznej, zmieni się tok myślenia co do zastosowania
środków ochrony przeciwpowodziowej, zanim cenny krajobraz rzeczny z nienaruszoną jeszcze florą i fauną zostanie zniszczony. Obok kroków prawnych, które
podjęliśmy jako mieszkańcy okolic Bobru, organizowaliśmy w Łomnicy spotkania
informacyjne, przygotowywaliśmy ulotki i listy protestacyjne oraz prowadziliśmy
dyskusje z politykami i mediami, które, mamy nadzieję, doprowadzą do rozsądniejszego podejścia niż zabetonowanie i pogłębianie biegu rzeki. Ale jest to
jeszcze długa i trudna droga, ponieważ ludność nie jest jeszcze w pełni świadoma
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rangi problemu. Beztrosko powtarza się błędy, które popełniono 30 i 40 lat temu
w Niemczech i innych krajach zachodnich, bez przyszłościowego myślenia o
skutkach tej działalności. Mała wystawa fotograficzna oraz szeroko dyskutowany
i mający wstrząsać 6-metrowy szyld informacyjny uzupełnia nasze działania
uświadamiające opinię publiczną.
Drugim ważnym problemem który poruszamy, jest interesowność i ignorancja,
która pojawia się w stosunku do krajobrazu kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej.
Temat zabudowy szkodzącej krajobrazowi i krótkofalowej polityki rozwoju
zagospodarowania przestrzennego dotyczy dużej części Polski, ale szczególnie
nagłaśniany, dostrzegalny i dotkliwy jest na obszarze okolic Jeleniej Góry. Obszar
założonego w 2009 roku przez Związek Gmin Karkonoskich Parku Kulturowego,
który obejmuje tereny między zamkami i pałacami Kotliny Jeleniogórskiej, a
którego zadaniem była ochrona przed zabudową szkodzącą krajobrazowi, został,
przez uchwałę Gminy Mysłakowice, zmniejszony w kwietniu tego roku. Jest to
skandal kiedy zastanowimy się jak wartościowy, także dla długofalowego
rozwoju gospodarczego regionu, jest jego krajobraz kulturowy. Równie skandaliczny jest fakt, jak długo owa decyzja była ukrywana przed zainteresowanymi nią
kręgami. Ponownie Łomnica, choć nie z własnej woli, odegrała tutaj kluczową
rolę. Otrzymaliśmy zawiadomienie od Urzędu Gminy Mysłakowice, w którym
poinformowano nas o planie inwestycji – budowie dużego supermarketu na
sąsiedniej działce, obok skrzyżowania przed pałacem. Początkowo oniemieliśmy
z takiej ignorancji i krótkowzroczności decydentów, którzy uczynili możliwą tego
rodzaju inwestycję w takim miejscu. Teraz staramy się upublicznić tą błędną
decyzję i wskazywać na jej negatywne skutki, jak np. zmniejszenie obszaru
chronionej kultury. Tej pracy towarzyszą rozmowy z politykami, specjalistami
i innymi zainteresowanymi, gdyż polityczne zrozumienie jest bazą dla zmian na
lepsze i jest niezwykle ważne.
Po tych problematycznych sprawach
chciałabym, na koniec mojego sprawozdania, podzielić się czymś na
wskroś radosnym. Chodzi o ważny
projekt VSK, który i mi osobiście bardzo leży na sercu – Dom Modlitwy. W
końcu mogliśmy wykonać kolejny
krok do przodu i rozpocząć prace
budowlane. Dzięki wsparciu wielu
wspaniałomyślnych darczyńców i
protektorów zebraliśmy już ogólną
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sumę 20.000 €, która umożliwia pierwszy duży etap budowy Domu Modlitwy –
wybudowanie fasady. Chcemy go rozpocząć jeszcze latem i trudno jest mi
wyrazić jak bardzo się cieszę na widok cieśli rozpoczynających odbudowę
i łączących pierwsze elementy muru pruskiego. Pewnego dnia śląski Dom
Modlitwy w Łomnicy stanie się imponującym świadectwem szczególnego
sposobu budowy i niezwykłej historii tylko tutaj spotykanych budowli sakralnych, a ja jestem przekonana, że już same kroki budowy będą fascynujące dla
wielu osób. Także młodsza generacja będzie zainteresowana tym rozdziałem
historii Śląska i nauczy się lepiej rozumieć czym jest Śląsk. Chcemy się także zająć
tego lata terenem bezpośrednio przy Domu Modlitwy i jego przebudową, aby
budynek zyskał dostojne otoczenie a odwiedzający mieli dogodny i bezpieczny
dostęp. Historyczny mur wokół parku powinien zostać odbudowany, aby stworzyć odosobniony obszar spokoju i skupienia wokół budowli. Uważamy za
niezwykle istotne, aby odwiedzający już teraz czuli, że wraz z Domem Modlitwy
powstaje szczególny zabytek architektury, tworzony przez ludzi, którym na sercu
leży nie tylko historia Śląska ale i jego przyszłość.
Dlatego też proszę Państwa o trzymanie kciuków za sprostanie wszystkim wymagającym i skomplikowanym działaniom oraz o wspieranie z całych sił odbudowy
ostatniego śląskiego przysłupowego Domu Modlitwy. Jesteśmy dopiero na początku drogi i do osiągnięcia celu wciąż potrzebne są jeszcze siły i środki finansowe. Jest to imponujący początek, którego efekty bardzo nas cieszą i już są
widoczne.
Na koniec pozdrawiam Was serdecznie z Łomnicy. Cieszyłabym się bardzo gdyby
wielu ciekawskich odwiedzających było chętnych do oglądania procesu wznoszenia fasady Domu Modlitwy.
Wasza Elisabeth von Küster

Kalendarz imprez w Łomnicy w drugiej połowie 2013
04.10–06.10
12.10–13.10
16.11–17.11
30.11–01.12
07.12–08.12

Coroczne posiedzenie VSK z zebraniem członków oraz obchody 20. rocznicy istnienia
Jarmark dożynkowy w folwarku
Święto śląskich pierników
Kiermasz adwentowy w folwarku
Kiermasz adwentowy w folwarku
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Prywatny cmentarz rodziny Cogho
w Sobieszowie/Hermsdorf
unterm Kynast
Ullrich Junker

W Polsce wraz z nowym duchem czasu zagościły zmiany i, szczególnie wśród
młodej generacji, historia Śląska zaczęła być postrzegana bardziej neutralnie.
Młode pokolenie zaczęło wykazywać zainteresowanie historią Śląska
sprzed 1945 roku. Zabytki i chronione obiekty są ujęte w katalogu ze
zdjęciami i opisane przez konserwatora zabytków w Jeleniej Górze.
Żałuje się zwłaszcza zniszczeń dokonanych na pomnikach kultury
w pierwszych latach powojennych.
Tym większa radość, że prywatny
cmentarz *rodziny Cogho w Sobieszowie zastano w tak zadbanym i
Napisy na głównym pomniku
Richard Cogho
godnym stanie. Wraz z moim ojcem
Podporucznik Jnf. Reg. Nr. 150
Eberhardem Junkerem odwiedzi* 6. listopada 1888 † 26. sierpnia 1914
łem ten cmentarz po raz pierwszy
pod Tannenbergiem
przed ok. 14 laty. Znajduje się on na
Z jego ostatniego listu z dn. 23.8.14:
skraju lasu góry Chojnik, ok. 10
Nie opłakujecie mnie, gdyż piękną jest śmierć
minut drogi w kierunku potoku
w słusznej sprawie za cesarza i w obronie
naszej pięknej ojczyzny
Choiniec (Kynwasser) za dzisiejszą
dyrekcją i Muzeum Karkonoskiego
Parku Narodowego. Cmentarz ten powstał ku upamiętnieniu poległego w bitwie
pod Tannenbergiem (1914) podporucznika Richarda Cogho.
Całość, wraz z kamieniem nagrobnym, była zrujnowana. Napis na pomniku ku
pamięci, wskutek zatarcia, był nieczytelny. Udało się go odczytać dopiero po
bardziej wnikliwym badaniu, za pomocą dotyku.
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W lipcu 2003 roku byliśmy na tym cmentarzu ponownie. Wszystkie kamienie są
ustawione na swoich miejscach a inskrypcje na głównym pomniku są ponownie
czytelne. Poza tym cmentarzyk został ogrodzony i zostały tam ustawione ławki.
Wszystkim, którzy przyczynili się do obecnego stanu cmentarza, z tego miejsca,
serdecznie dziękuję.
*Mój dziadek, Rudolf Junker, był świadkiem wznoszenia cmentarza.
Panna Helene Cogho (* 6. 10. 1880 w Cosel, †10. 8. 1956 w Bad Harzburg) była matką chrzestną mojego ojca.
Max Cogho
Major a.D.
* 23.7.1850 † 26.12.1931

Marie Cogho
ur. w Gallwitz-Dreyling
* 13.8.1860 † 28.5.1927

Zginęli za ojczyznę
Victor v. Prondzynski
Hptm. u. Btl. Führer
Königs – Jnf. Regt. 145
* 16.6.1876 † 1.12.1917
Johannes v. Prondzynski
Ltn. d. R. Königs – Jnf. Regt. 145
* 3.12.1884 † 20.5.1915

Ku pamięci
Victor Cogho
Farmer z Ovituo
w Płd Zach. Afryce
* 25.6.1882
18 lat z dala od ojczyzny
Zmarł w Windhuck
dn. 23.7.1927

26

Tablica i kamień upamiętniające
„zamek obronny“ Pohla w Wilczej
Porębie, części Karpacza
Günter Gerstmann

Na majowym posiedzeniu Stowarzyszenia VSK, które odbyło się w maju tego roku,
z inicjatywy jednego z członków, Ulricha Junkera, postanowiono utworzyć
kamień i tablicę w czterech językach, upamiętniające postać pisarza Gerharta
Pohla, przyjaciela Gerharta Hauptmanna. W poniższym artykule Güntera Gerstmanna z Jeny, przeczytają Państwo kim był Gerhart Pohl i jaką odwagą cywilną
wykazał się w obliczu zagrożenia własnego życia w czasach nazizmu.
Mały dom w burzy dziejów
Zamek obronny Gerharta Pohla w Karkonoszach
Typowe dla naszych czasów jest, że ważne pod względem twórczym osobowości,
których szczególna etyczna energia i polityczno-duchowa aktywność, jak i dzieła
pisarskie, bardzo szybko znikają z naszej świadomości. Tak stało się w przypadku pisarza Gerharta
Pohla, który zmarł 15. sierpnia 1966 roku w Berlinie i bardzo szybko zapomniano zarówno o nim
jak i jego książkach, które nie doczekały się wznowień. Mowa tu też o ostatnim okresie życia Gerharta Hauptmanna, największego pisarza Śląska,
którego „finał” opisał kronikarz Pohl w książce „Czy
jestem jeszcze w swoim domu?”.
Przekaz Pohla pojawił się po raz ostatni w 1962
roku. Dzięki bibliotece Martina Opitza w Herne
sprawozdanie Gerharta Pohla zostało wydane
ponownie i to w rozszerzonym wydaniu, powiększonym o jego zapomniane prace ukazujące
sympatię dla swojego wielkiego poetyckiego
ziomka. Można założyć, że Pohl był najprawdopodobniej świadkiem ostatnich dni Hauptmanna.
27

Warto zaznaczyć, że nawet w opublikowanym przez Ullmanna „Leksykonie śląskim” istnieje wzmianka o dziełach Pohla: „Stał się najbardziej znany dzięki
swojemu dziełu o twórczości Gerharta Hauptmanna“.
Przełom i światowy spektakl, powroty i zatrzymania były przypisane do generacji
rocznika 1902, do której należał Gerhart
Pohl urodzony 9. lipca 1902 w Żmigrodzie
(Trachenberg) w Dolinie Baryczy, ciągnącej
się wzdłuż północno-wschodniej granicy
Śląska przez niekończące się lasy, łąki i pola aż do Odry. Jego ojciec pochodzący ze
starego trzebnickiego rodu chłopskiego
był pracownikiem tartaku. Rodzina ze strony matki jest określana przez „Poeterey”:
zrodziła ona wielkiego Martina Opitza,
a także jednego z tzw. „braci serapiońskich”, Carla Weisfloga.

po lewej Lisa Pohl,
po prawej hrabina Ingeborg Pfeil

Po ukończeniu studiów germanistycznych 20-letni Pohl został w Berlinie wydawcą pisma „Die Neue Bücherschau“ („najlepsze pismo literackie Europy Zachodniej”), walczącego z siłami reakcyjnymi, drobnomieszczaństwem i utratą ducha
oraz opowiadającym się za tworzeniem postępowych dzieł poetyckich.
Alfred Kerr przyjął jego wczesny zbiór nowel „Partie verspielt“ słowami: „Rozświetlone i dokładne są jego siła i szczerość”. Jednakże w pewnym momencie pojawiły
się naciski z różnych stron dotyczące jego działalności. W związku z tym odbył
wielkie podróże po krajach europejskich – „od Kowna po Vigo, od Gotlandii po
Suez”. Następnie wrócił z powrotem do Niemiec i tutaj, w zacisznych, ciemnych
górach Śląska odnalazł ponownie swoją ojczyznę. W małej Wilczej Porębie, przy
wejściu do Kotła Łomniczki, skąd dziś można wspiąć się na Śnieżkę, nabył wybudowany w 1912 roku, a odkupiony od żydowskiego lekarza z Berlina, drewniany
domek. Przed bramą stały i stoją do dziś słowa Horacego „Ille terrarum mihi praeter omnes angulus ridet.“ („Ten zakątek świata śmieje się do mnie najbardziej ze
wszystkich”).
Przez 20 lat przejęty dom był miejscem pracy Pohla. Tu powstały cykle opowiadań
i powieści: „Bracia Wagemann” i „Szalony Ferdynand” jak również „Blockflöte“.
W tym czasie, w 1935 roku, Pohl był wciąż objęty „zakazem pisania” przez cenzurę
narodowych socjalistów. W liście do Izby Piśmiennictwa Rzeszy ,w goebbelsow28

skim ministerstwie propagandy, napisano 14.12.1936: „Odnosi się wrażenie
interesowności, z której Pohl próbuje odnieść czysto powierzchowne korzyści.
Obu ostatnim dziełom Pohla można przypisać wybitne kulturowe znaczenie; są
one jednak na tyle płytkie, że ich zniszczenie zostałoby usprawiedliwione bez
sprzeciwu. Mam tym samym zamiar formalnie wykluczyć Pohla z naszej izby dając
jednak, od czasu do czasu, zezwolenie na niektóre publikacje i które jestem
gotowy rozciągnąć na dwa jego ostatnie dzieła. Poprzez to rozwiązanie, dajemy
Pohlowi możliwość tzw. okresu próby...”
Ostrożność była wskazana - w grę wchodziły kontrole gestapo, śledztwa, podsłuchy rozmów telefonicznych, źle zaklejone listy, przeszukiwanie domu i zatrzymania. Ale dom pozostawał w cieniu łaski. Tutaj pisarz doświadczył szczerej przyjaźni
i jedności ze swoją towarzyszką życia. Jego „leśny zakątek” stał się zamkiem obronnym dla wielu uciśnionych, prześladowanych i poszukiwanych. Odnajdywali
w domu pisarza pomoc i słowa pociechy. Stąd podejmowali drogi w obcy,
niepewny świat, który kojarzył im się z wolnością, ale i koniecznością – latem
wędrowali po równej promenadzie jako „turyści”, często w towarzystwie dzieci ze
wsi. Bez wysiłku docierali w pobliże granicy z Czechosłowacją – politycy, dziennikarze, artyści, uczeni, księża oraz mieszczanie pochodzenia żydowskiego. Im
wszystkim dom Pohla dodał słów otuchy i życiowej odwagi. W „zamku obronnym”
znaleźli się niejednokrotnie członkowie ruchu oporu pochodzący z kręgów
szlachty a także okoliczni mieszkańcy o podobnych do nich poglądach – to
wszystko w małym domku w cieniu Śnieżki. Wzmianki o tym znajdują się w dużej
powieści Pohla pt.„Zamek obronny”.
Ta duża powieść, największe epickie dzieło Pohla opowiada historię małego domku w Karkonoszach. Jego właściciel, śląski malarz i kreślarz, przeżywa, ze wzrastającą ludzką i twórczą dojrzałością, odejście ze świata kłamstw, w którym sam się
zagubił. W ten sposób jest w stanie przeciwstawić się wszechogarniającej
przemocy. Jego dom staje się obronnym zamkiem dla prześladowanych,
wydalonych, upokorzonych, których zdrajcy ze wzrastającą mocą szerzą
ogromne zniszczenia. Książka Pohla jest przepełniona ciepłem życia, prawdziwym, szczerze ukształtowanym człowieczeństwem i napisana wyrafinowanym
językiem w taki sposób, że czytelnik pozostaje pełen napięcia od pierwszej aż do
ostatniej strony.
Pod sentencją Horacego zaszczuci Żydzi odzyskiwali spokój serca i iskierki nadziei, nawet pomimo noszonych przez nich „piekielnych” żółtych gwiazd. Pohl
w swojej powieści uczcił pamięć przyjaciela z czasów gimnazjalnej młodości we
Wrocławiu, Wernera Milcha. Kiedy Hitler obejmował władzę Milch przebywał
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wraz ze swoją żoną Toni w domu Pohla w Wilczej Porębie. Profesorowie Uniwersytetu Wrocławskiego odmówili przyszłym docentom habilitacji i tym samym
narazili na dyskryminację i prześladowania. Milch był pochodzenia żydowskiego.
Pozostał on w Wilczej Porębie i wybudował obok Pohla dom, który, podobnie jak
„zamek obronny”, był dla wielu wyspą ratunku. Wkrótce trafił do obozu koncentracyjnego, z którego udało mu się wydostać, po czym trafił wraz z żoną do Anglii.
Po II Wojnie Światowej został profesorem na Uniwersytecie w Marburgu, funkcję
te pełnił jednak przez krótki czas. „Zabiła go dobroć” – tak stwierdził Pohl w 1950
roku na wieść o jego śmierci.
Max Hermann-Neiße, również emigrant w Londynie, krótko przed swoją śmiercią
w 1941, opowiedział Milchowi o swojej tęsknocie za Śląskiem: „Jest mi już nieco
lepiej w tym nielubianym, szarym mieście. W Eastendzie jest jeden gospodarz,
który pochodzi z Nysy. Od czasu kiedy spotykam się z nim w każdy czwartek
w tym lokalu, nie czuję się taki samotny i tak wypędzony na tym świecie.”
W „zamku obronnym” Pohla Carlo Mierendorff, po pięciu latach spędzonych
w obozie koncentracyjnym, zaopatrzony w fałszywe dokumenty, przez cztery
miesiące powracał do psychicznej równowagi. Również Theo Haubach, który
sympatyzował z religijnymi socjalistami, i który wraz ze swym przyjacielem Carlo
Mierendorffem był czynnym członkiem „Kręgu z Krzyżowej”, zastanawiał się jak
będą wyglądać „przyzwoite Niemcy” po końcu zbrodniczego reżimu Hitlera.
Mierendorff zmarł 4.12.1943 podczas amerykańskiego bombardowania Lipska,
podczas gdy Haubach 15.1.1945 został skazany na śmierć i „powieszony przez
niemieckiego kata” (Carl Zuckmayer).
Tragiczną była również droga życia Jochena Kleppera. Jak możemy wyczytać
w jego dziennikach, wielokrotnie odwiedzał on Pohla w jego karkonoskim domu,
ze swoją żydowską żoną i pasierbicą Renate zwaną „Renerle“. Klepper stwierdził
pewnego dnia, że rozumie już chrześcijaństwo – posiadanie, kiedy nie ma się nic,
radość z wesołymi, płacz ze smutnymi, schronienie i dzielenie się. Żądanie czuwania i modlitwy. Przymus działania, tak długo jak trwa dzień. A ten ostatni wciąż
zagrożony przez wszystko inne!
Jego koniec był bliski, jak donosił Gerhart Pohl: „Upominaliśmy i ostrzegaliśmy.
Starsza córka została na czas wywieziona do Anglii. Młodsza Renate została, po
szalonym sprzeciwie Jochena. Przywołała ona fatum dla całej trójki.”
O strasznym końcu Jochena Kleppera, jego żony i córki Renate, Gerhart Pohl pisze:
„Jest to zastanawiające i niezrozumiałe, że samobójstwa dokonał zadeklarowany
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chrześcijanin Klepper. Tak często mnie upominał, żeby nie przeceniać życia i działania dla narodu. Nie pojmował sensu oporu przeciw terrorowi i barbarzyństwu.
Rudolf Pechel, który był jednym z najbardziej zagorzałych członków ruchu oporu
przeciwko nazistom, opowiadał mi, że Jochen Klepper bronił nazistów, prześladujących jego i jemu podobnych, wymownymi słowami. Proces byłby groteskowy i przypominałby tęsknotę za śmiercią romantycznych chrześcijan. Moim
ostatnim kontaktem z Klepperem (1942) była rozmowa telefoniczna. Moja żona
i ja zaproponowaliśmy, aby ukryć Renate, która miała być deportowana, na Śląsku.
Było to ryzyko, jednak ufaliśmy naszemu „zamkowi”........ Dziękował z przejęciem.
Na koniec powiedział: „nasza trójka jest połączona miłością. Nie chcemy się nigdy
rozstawać.” 10 grudnia 1942 roku razem poszli na śmierć.

Południowa strona domu

„Zamek obronny” Pohla

Pohl przeprowadził przez granicę także Alberta Daudistela, dziś całkowicie zapomnianego, pierwotnego bajkopisarza i artystę należącego do bohemy. Będąc
w opresji ze strony sługusów reżimu w Berlinie, poszukiwany listem gończym, uciekł
z dużym wysiłkiem i przedostał się do Wilczej Poręby. Panowała ostra zima,
z trudem osiągnął „zamek obronny”. Jego ucieczka przez granicę stała się przygodą – w pozbawionym ścieżek Kotle Łomniczki poprzez Kopę... śnieżne mury
wydawały się nie do pokonania... Pohl pocieszał swego wyczerpanego towarzysza: „Dziś wieczorem w Pradze będziesz szczęśliwy...” Albertowi udało się – zejście
w Riesengrund (dzisiejszy Obri Dul) stało się jego ratunkiem...
Także Johannes Wüsten, pochodzący z Görlitz malarz i grafik, który pisał również
opowiadania i dramaty, doświadczył „szczęścia bezpieczeństwa” w leśnym zakątku Pohla. Uniknął aresztowania podczas swojej ucieczki do Francji. Na początku
1941, ciężko chory, wpadł w ręce Gestapo w Paryżu i został przewieziony do
więzienia w Brandenburg, gdzie zmarł 26.4.1943. Manuskrypt jego powieści
„Liczyrzepa”/„Rübezahl“ odnaleziony przez francuskich przyjaciół przebył pełne
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przygód drogi do Niemiec i ukazał się po raz pierwszy nakładem wydawnictwa
Greifenverlag zu Rudolstadt w 1966 roku.
Na koniec należy wskazać na prawie niedostrzegalne powiązania z „Kręgiem
z Krzyżowej”. Również po 20. czerwca 1944 mały domek w zawirowaniu dziejów
–„zamek obronny” pisarza Gerharta Pohla, pozostawał w cieniu łaski.
Magiczny krąg wokół „zamku obronnego” w Wilczej Porębie był tak gęsty, że Gerhart Pohl osłaniał nawet tych, którzy prosząc o pomoc nie wymieniali swojego
„patrona”. Pewnego dnia przed zamkniętą bramą stanęły dwie nieznajome osoby
– kobieta i mężczyzna. Wynajęli kwaterę w sąsiedztwie i opowiedzieli tam, że
zostali zaproszeni w odwiedziny do Gerharta Pohla. Poprowadzeni przez niego
przekroczyli wkrótce granicę do Czech. Z Pragi nadesłali podziękowania dla„przewodnika górskiego Pohla”.
Zaangażowanie Pohla, „ratownika uciśnionych w strasznych czasach”, zostało
docenione w lesie Żydowskiego Funduszu Narodowego państwa Izrael. Ku jego
czci zasadzono 10 drzew: „niech rosną, zielenią się i rozkwitają i opowiadają
kolejnym generacjom pisarzy, Ślązaków i ludziom o Gerharcie Pohlu”.
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ZACZAROWANY ŚWIAT
W KOLORZE LAZUROWYM
Christopher Jan Schmidt

Sala kafelkowa w„Pakoszowskiej bielarni“
Dawny Śląsk jest, jak wiadomo, pełen kulturowych spuścizn różnego rodzaju.
Tylko w obrębie Jeleniej Góry odnaleźć można liczne pomniki o wymiarze europejskim. Jako przykłady można tu wymienić chociażby Kościoły Pokoju oraz
Klasztor w Krzeszowie z licznymi malowidłami Willmanna. Nie odkryte zostały
jeszcze liczne precjoza, które są dla tego obszaru tak znaczne pod względem
kulturowym i historycznym. Zasługują one na poświęcenie im
naszej uwagi, gdyż nie trzeba być
znawcą by popaść w zachwyt na
ich widok.
Klejnotem o którym warto wspomnieć jest z pewnością pakoszowska „sala kafelkowa“, która
powstała w połowie XVIII w.,
w okresie rozkwitu przemysłu
lniarskiego. To właśnie w tym
czasie, w regionie jeleniogórskim
bardzo szybko wzbogacili się tzw.
„panowie cienkich woali”. NajPrzybudówka, w której
bardziej znanym, wpływowym
znajduje się sala kafelkowa
i majętnym z nich był Christian
Mentzel (1667–1748), będący w XVIII w. właścicielem Pałacu w Łomnicy. Jego zięć,
Johann Martin Gottfried, przebudował w 1725 pakoszowską bielarnię w dzisiejszy zespół pałacowy. Kilka lat później do obiektu dobudowano mały, samotnie
stojący, urządzony z odrobiną kuriozum budynek, jeden z nielicznych urządzonych w takim stylu na Dolnym Śląsku. Niemalże kwadratowe pomieszczenie
o wielkości 18 m2 połączono na pierwszym piętrze drewnianym pomostem
z główną częścią budynku. Dziś możemy tylko snuć przypuszczenia, że było to
pomieszczenie przeznaczone dla miłośników tytoniu.
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Wszystkie cztery ściany saloniku wyłożone są fajansowymi płytkami z Delft. Już
w tamtych czasach dekorowanie ścian tymi płytkami było przedsięwzięciem niezwykle kosztownym, a ilość jaką tutaj użyto była czymś wyjątkowym
na skalę Dolnego Śląska. Od XII w.
płytki fajansowe produkowane
były w Hiszpanii, do której dotarły
za pośrednictwem doświadczonych w tej dziedzinie Maurów, którzy w tym okresie podbijali Hiszpanię. W XV w. nastąpił rozkwit
wymiany handlowej między Włochami a Hiszpanią. Niezliczoną
liczbę fajansu zaczęto eksportować do Italii. Na początku XVI w.
włoscy rzemieślnicy specjalizująWidok na wnętrze z kominkiem
cy się w sztuce płytkarskiej osiedlili się w Antwerpii, gdzie rozpoczęli produkcję rodzimej, glazurowanej cyną ceramiki.
Antwerpia należała wówczas do
południowej, będącej pod panowaniem hiszpańskim, części Niderlandów. W północnych prowincjach dzisiejszej Holandii
powstawały od 1570 roku pierwsze zakłady specjalizujące się w
produkcji tego rodzaju płytek
– w Middelburgu, Dordrechcie,
Delft i Haarlem, jak i w RotterdaWidok na wnętrze sali kafelkowej
mie i Amsterdamie. Przyczyniła
się do tego ucieczka rzemieślników wyznania protestanckiego podczas holenderskiej wojny wyzwoleńczej przeciwko Hiszpanii. W niedługim czasie jako
ornamentalne malowidła na płytkach pojawiły się wzory hiszpańsko-mauryjskie.
Ponieważ w 1600 roku zainteresowanie płytkami znacznie wzrosło, rozszerzono
ich produkcję zwłaszcza na północne regiony Niderlandów. Był to początek
wspomnianego rozkwitu produkcji. Wytwórcy płytek zaczęli przybywać do miast
Utrecht, Harlingen a po 1660 także do Makkum. Lata popularności płytek z Delft
minęły wraz z początkiem XIX w. Na okres ten datuje się początek masowej
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produkcji ceramiki w Niemczech i w Anglii.
W XVII i XVIII w. wykładanie pomieszczeń mieszkalnych holenderskimi płytkami
było zjawiskiem niezwykle rozpowszechnionym w kręgach wysoko postawionego mieszczaństwa oraz wśród szlachty. Niezwykle ważne i do dziś zachowane
przykłady tej sztuki ceramicznej znajdują się w Pałacu Nieborów, we Dworze
Artusa w Gdańsku oraz na klatce schodowej Pałacu Potockich w Krzeszowicach.
Warto zwrócić również uwagę na wyłożony płytkami z Delft tzw. Beyersdorf
-Zimmer znajdującym się obecnie w Muzeum Miejskim Wrocławia. W XVII w.
umiejscowiony był w jednej z kamienic patrycjuszowskich na Blücherplatz (dzisiejszy Plac Solny). W XIX w. dostrzeżono jego muzealne walory i udostępniono
publiczności. Dekorowanie w ten sposób pomieszczeń odzwierciedlało ulubioną
w tej epoce metodę ozdabiania wnętrz za pomocą kunsztownej ceramiki, co
stanowić miało alternatywę dla znanego już wtedy tapetowania. Skojarzenie
płytek jako elementu przydatnego w pomieszczeniach codziennego użytku takich jak kuchnia, pomieszczenia sanitarne czy laboratorium pojawiło się dopiero

Przybliżone ujęcie kominka
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w XIX w. wraz z rozwojem produkcji przemysłowej.
Do dziś zachowały się w 80% najważniejsze elementy z wyposażenia sali kafelkowej: drewniane kasety naścienne, wszystkie pary drzwi wraz z historycznymi
okuciami. Barokowa oprawa sufitu znajduje się w dobrym stanie strukturalnym.
Zniszczeniu uległy niestety malowidła z plafonu, które będą zrekonstruowane,
ostały się jednak poszczególne elementy na podstawie których możliwy będzie
retusz punktowy. Wzrok przyciąga znajdujący się w pomieszczeniu, ozdobiony
ornamentami, otwarty kominek, który jest sprawny i w dobrym stanie. W leżącym
obok malutkim pokoju znajduje się całkowicie zachowany historyczny sanitariat
z XVIII w. Budynek w którym znajduje się sala kafelkowa został doprowadzony do
należytego stanu w latach 2009–2010. Wykonano nową więźbę dachową, obmurowanie komina, pokrycie dachu łupkiem, rynny, tynki, okna zgodne z historycznym wzorem.
Kolejnym krokiem będzie teraz wykonanie prac konserwacyjnych i udostępnienie sali kafelkowej do zwiedzania. Pomieszczenie jest swoistą kapsułą czasu,
która, oprócz technicznego i kulturowego tła, pokazuje nam wymagania i preferencje dekoratorskie patrycjusza z Jeleniej Góry. Z cudem graniczy fakt, że
pomieszczenie to, pomimo zawirowań XX w., przetrwało do dnia dzisiejszego.
By kolejny klejnot mógł w pełni zabłysnąć i wzbudzać nasz zachwyt, zarząd Stowarzyszenia VSK podjął na majowym posiedzeniu decyzję wspierającą prace przy
renowacji omawianego obiektu.
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Leśni kaznodzieje w Karkonoszach
Ullrich Junker

W trakcie zawirowań religijnych wojny trzydziestoletniej karta szczęścia odwróciła się w stronę wiedeńskiego cesarza. Zgodnie z zasadą „Cuius regio – eius Religio“ wytrzebiono wyznanie ewangelickie w Czechach.
Po Pokoju Westfalskim Cesarzowi Świętej Rzymskiej Rzeszy Niemieckiej przyznano prawo do przeprowadzenia reformy na Śląsku, z wyłączeniem Księstwa
Brzeskiego, Legnicy, Ziębic i Oleśnicy jak i miasta Wrocławia. Reforma miała
polegać na cofnięciu reformacji. Śląscy luterańscy grafowie, baronowie i szlachta
musieli zwrócić się o pomoc do szwedzkiej królowej Krystyny, aby nie musieli
podróżować na inne obszary by uczestniczyć we mszy świętej.
W podpisanym układzie pokojowym przyznano luteranom prawo do zbudowania Kościołów Pokoju w Świdnicy, Jaworze i Głogowie. Kościoły te musiały być
umiejscowione poza miastem, nie mogły posiadać dzwonnicy i dzwonów oraz
szkoły, a zbudowane mogły być jedynie przy użyciu drewna i gliny. Dwa kościoły
– w Świdnicy i Jaworze, przetrwały do naszych czasów, pomimo nietrwałego budulca. Od 2001 roku znajdują się na liście Światowego Dziedzictwa Kultury
UNESCO.
W roku 1654 doszło do zniesienia kościółów ewangelickich w okolicach Jeleniej
Góry. Zarządy gmin i właściciele dóbr zostali poinformowani, że muszą liczyć się
z ciężkimi karami, jeśli nie będą posłuszni rozkazom cesarza. Na początku przekazywano klucze kościelne, później wypędzano luterańskich pastorów a następnie
przejmowano dobra kościelne. Na koniec wyświęcano kościoły na nowo
i przakazywano katolickim księżom, którzy nie otrzymywali nic poza pustym
budynkiem kościelnym. W kilku miejscach dochodziło do silnych starć. W jednej
z wiosek 15 chłopów straciło życie a wielu zostało rannych.
Mimo że nie było już kościołów ewangelickich, luterańscy protestanci pozostawali wierni swojej wierze. Protestanci z okolic Jeleniej Góry spotykali się m.in.
w Pobiednej (Meffersdorf ), Świeciu (Schwerta), Friedersdorfie, Giebułtowie
(Volkersdorf ), Niederwiesie w Łużycach i w Proboszczowie (Probsthayn bei
Goldberg), Geppersdorfie, Twardocicach (Harpersdorf ) lub w Kościele Pokoju
w Jaworze.
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Ciepliccy luteranie spotykali się głównie w kościele w Giebułtowie, ale także
w Proboszczowie. Na te zamiejscowe działania kościelne konieczne było zezwolenie miejscowego księdza katolickiego. Proboszcz nanosił do katolickich ksiąg
kościelnych powyższe działania ze wskazaniem na miejsce, w którym miały się
odbywać np. Proboszczów bądź też Giebułtów.
Na śląskiej stronie Karkonoszy czescy prześladowani wyznawcy zakładali nowe
osady i miejscowości, np. Jagniątków (Agnetendorf ) w 1650, Marysin (Mariental),
początkowo „Jammertal“, w Szklarskiej Porębie, Borowice (Baberhäuser) w 1644
w Dolinie Pięciu Potoków (Bächeltal), Zachełmie (Saalberg) w 1651, w bezpośredniej bliskości ruin zamku Chojnik i Nowe Domy (Neuhäuser) obok Bierutowic
(Brückenberg).
Nowi osadnicy i z dawna zasiedzieli protestanci mocno trzymali się swojej luterańskiej wiary i często pokonywali długie dystanse do swoich „kościołów na
wygnaniu”, lub też uczęszczali na zakazane msze sprawowane przez tzw. leśnych
kaznodziejów. Znana grupa skalna Kazalnicy („Predigersteine“) (626 m) obok
Sosnówki, przypomina dzisiaj o wydarzeniach z XVII w., kiedy to ewangelicy
z okolic przybywali w te rejony na kazania
leśnych kaznodziejów. Potajemne msze
w czasach kontrreformacji odbywały się
także w pobliżu kamienia kazalniczego,
na drodze ze schroniska Brodtbaude
(820 m) przez leżące na wschodzie osiedle Nowe Domy (Neuhäuser) do Miłkowa (Arnsdorf ), nazwanego niemiecką
nazwą „Beim Prediger-Stuhl“ (Pod kaznodziejskim siodłem), dziś znaną pod
Schronisko przy kamieniu
nazwą Przełęcz pod Czołem. Nowe Dokazalniczym w Sosnówce
my (początkowo „Breter- lub BreiterFoto: Karsten Riemann – styczeń 2013
häuser“) były kolonią wysiedlonych po
1620 roku ewangelickich uciekinierów z Czech. Wzmianki o miłkowskim kamieniu kazalniczym znajdujemy w źródłach z 1675 i 1698. Z potajemnymi spotkaniami protestantów w okresie kontrreformacji związane są znajdujące się na
szczycie Czoła (Stirnberg), wysokie na 2 metry formacje skalne zwane „Semmeljungen“, lub „Sammelstein“ (dziś „Wieżyce”), z których podziwiać można piękny
lecz ograniczony widok, a znajdujących się na drodze od Kaplicy Św. Anny ku
staremu schronisku Brodtbaude. W obszarze Grzbietu Kamienickiego (Zackenkamm) znajduje się, przy Wojcieszycach (Voigtsdorf ), zalesiony szczyt Komo38

rzycy (Kummerharte (524 m) ze skalnymi
blokami Leśnego Zboru (Klugensteine)
i Kazalnicy (Pfarrstein), których ostatni
leśni kaznodzieje używali jako ambony
do swoich kazań. Jak obwieszczała inskrypcja na bloku skalnym, po wojnie
trzydziestoletniej gromadzili się w tym
miejscu ewangeliccy mieszkańcy Kotliny
Jeleniogórskiej i odprawiali tu tajemne
msze. Działo się tak aż do czasu budowy
Kościoła św. Krzyża (Kościół Łaski) w Jeleniej Górze w latach 1709–1718.

Kamień kazalniczy w Sosnówce (Seidorf)
Foto: Karsten Riemann – styczeń 2013
Wciąż można dostrzec ślady
wywierconych otworów po tablicy

Johann Ehrenfried Frietzsche, pastor
kościoła w Pobiednej, napisał rozprawę
poświęconą leśnym kaznodziejom pod
tytułem„Das Andenken derer in hiesigen Gegenden sonst sehr bekannt gewesenen Buschprediger“. Wymienia on w swojej pracy następujące miejsca spotkań:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10. *

Między Siedlęcinem (Boberröhrsdorf ), Rybnicą (Reibnitz)
i Wrzeszczynem (Boberullersdorf ), w tzw.„przepastnej głębi”.
Między Siedlęcinem (Boberröhrsdorf ), Czernicą (Langenau),
Płoszczyną (Flachenseiffen) i Jeżowem Sudeckim (Grunau).
Między Chrośnicą (Ludwigsdorf), Lubiechową (Hohenliebenthal),
Dziwiszowem (Berbisdorf ) i Podgórkami (Tiefhartmannsdorf )
„w głębi”.
Między dolną częścią Czernicy (Niederlangenau) a Strzyżowcem
(Tschischdorf ) na wzgórzu„Wapienna” (Kalkberge).
Między Głębockiem (Glausnitz), Mysłakowicami (Erdmannsdorf )
i Miłkowem (Arnsdorf ).
Między Piechowicami (Petersdorf )
a Szklarską Porębą (Schreiberhau).
Między Rybnicą (Reibnitz), Wojcieszycami (Vogtsdorf )
i Goduszynem (Gotschdorf ) na skałce Kazalnica (Pfarrstein)
na Komorzycy (Kummerharte).
Na górze„Kuttenberg” w okolicy Bystrzycy (Wiesenthal),
Czernicy (Langenau) i Janówka (Johnsdorf )
Za Podgórzynem (Giersdorf ) i Sosnówką (Seidorf ),
w tzw. Breter-Häusern.
Na kamieniu kazalniczym na drodze ku Nowym Domom
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11.
12.
13.

(Neuhäuser) w Bierutowicach (Brückenberg).
Obok Wojcieszowa (Kauffung).
Obok Komarna (Kammerswaldau).
Obok tzw.„Diabelskiego Młynu” (Teufelsmühle)
niedaleko Strużnicy (Neudorf bei Fischbach) i inne.

W te miejsca spotkań wysyłano żołnierzy aby zapobiegali tworzeniu zgromadzeń.
Uczestnicy mszy często przychodzili na nie uzbrojeni, wskutek czego dochodziło
do potyczek, w których obie strony odnosiły rany.
Nazwy miejscowości i punktów jak np. Kazalnica nawiązują do leśnych kazań
i miejsc sprawowania mszy.
Czy ktoś potrafi udzielić informacji na temat miejsc w okolicach Jeleniej Góry,
w których odbywały się leśne kazania? Szukamy zdjęć miejsc spotkań, informacji
z map formacji skalnych i innych. Autora ucieszą nowe wskazówki, zdjęcia i osobisty kontakt w powyższej sprawie. Oto adres: Ullrich Junker, Mörickestraße 16,
D-88285 Bodnegg, Tel.: 0049-7520 2689
*Nr. 10 do 13 z Berg, J. „Die Geschichte der gewaltsamen Wegnahme der evangelischen Kirchen und
Kirchengüter in den Fürstenthümern Schweidnitz und Jauer während des siebzehnten Jahrhundert“, Verlag Carl
Dülfer, Breslau 1854.
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Wydarzenia kulturalne w Pakoszowie
Dr. Ingrid Hartmann

Przed 15 miesiącami udostępniliśmy publiczności, po pięciu latach żmudnej
odbudowy i renowacji, naszą śląską posiadłość rodzinną w Kotlinie Jeleniogórskiej, wcześniej znaną jako „Bielarnia Hessa”, obecnie nazwaną Pałacem
Pakoszów (Schloss Wernersdorf ). Dworek ten został wzniesiony w 1725 roku
z inicjatywy Johanna Martina Gottfrieda, cenionego kupca, zięcia Christiana
Menzla i małżonka jego jedynej pozostałej przy życiu córki, jako budynek łączący
w sobie funkcję mieszkalną i przemysłową. Stąd Menzel prowadził ogólnoświatowy handel cennymi materiałami lnianymi.
Dom należał do rodziny do końca II Wojny
Światowej, a po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej mógł zostać odkupiony przez potomków właścicieli „pakoszowskiej bielarni” i powrócić
w ręce pierwotnych posiadaczy. We wnętrzach
urządzonych tam hotelu i restauracji znajduje się
również biblioteka doceniana zarówno przez
niemieckich, jak i polskich gości, w której znaleźć
można szeroki wybór literatury klasycznej i współczesnej, tak niemieckiej, jak polskiej i śląskiej.
Miejsce to umożliwia wielogodzinny, niczym nie
zakłócony relaks, podczas gdy mali członkowie
rodziny w leżącym naprzeciwko pokoju zabaw
oddają się zabawie wśród gier i książek dziecięcych.
Jednym z dwóch najcenniejszych, pod względem
historycznym i estetycznym, pomieszczeń obiektu
jest sala, której sufit ozdobił znany niemiecki
Robert Bachara und Michał Rot
rysownik i malarz Christoph Wetzel. Na podstawie
podczas koncertu
dwóch czarno-białych fotografii które przetrwały
w Pałacu Pakoszów
okres wojenny zrekonstruował on, z wiernymi detalami, plafon przedstawiający sceny alegoryczne. Najbardziej znaną pracą tego
malarza barokowego jest odtworzenie malowideł Battisty Grone z kopuły
Kościoła Marii Panny w Dreźnie. Pan Wetzel zajmuje się obecnie odnawianiem
sufitów w Oratorium Marianum, czyli Sali Muzycznej Uniwersytetu Wrocław41

skiego.
W sali bielarni stał niegdyś fortepian marki Blüthner, na którym w zamierzchłych
czasach dawano zapierające dech w piersiach koncerty. Bardzo nam zależało aby
kontynuować tą tradycję współcześnie. Niezmiernie nas cieszy, że pojawiła się
okazja przejęcia spadku, którym był właśnie fortepian odziedziczony po saarlandzkim miłośniku muzyki. To właśnie ten instrument jest fundamentem cyklu
koncertów – „Koncerty w Pałacu Pakoszów dla wsparcia uzdolnionych młodych
artystów”, które powołaliśmy do życia wiosną tego roku. Wykonawcami są polscy,
niemieccy oraz międzynarodowi artyści.
Cykl zapoczątkowano w marcu koncertem 19-letniej niemieckiej klarnecistki i jej
południowokoreańskiego rówieśnika, pianisty, studentów na Uniwersytecie
Eislera w Berlinie, zdobywców pierwszych nagród niemieckiego konkursu muzycznego „Jugend musiziert". W maju gościliśmy polskich muzyków, zdobywców
licznych nagród renomowanych konkursów, którzy zaprezentowali „Cztery Pory
Roku” Vivaldiego. W lipcu gwiazdami wieczornego koncertu byli polscy stypendyści Akademii Muzycznej w Łodzi z recitalem na skrzypce i fortepian. 14 września wystąpią u nas rodzeństwo Adda Aria i Ead Anner Rückschloß, którzy mają za
sobą niedawny występ przed Prezydentem Niemiec w berlińskim Pałacu Bellevue
i są również zdobywcami pierwszych nagród na wymienionym wcześniej
konkursie „Jugend musiziert”. Będzie to z pewnością uczta dla zmysłów.
Obok młodych wykonawców zagoszczą u nas również muzycy Filharmonii Dolnośląskiej, którzy są zachwyceni atmosferą i akustyką Sali Barokowej pakoszowskiego pałacu. Wstęp na koncerty jest bezpłatny. Zachęcamy do dobrowolnych datków dla młodych muzyków, za które będą niezmiernie wdzięczni.
Planowane wydarzenia w Pałacu Pakoszów – Schloss Wernersdorf
Sobota, 20.07, 18:00
Koncert z Robertem Bacharą – skrzypce
Michałem Rotem – fortepian
Szkoła muzyczna w Łodzi
Fetujemy nasz nowy fortepian!

Sobota, 28.09, 18:00
Koncert z OPUS ENSEMBLE
Marzenia jesienne
Dzieła Mozarta, Haydna i Schuberta

Sobota, 03.08, 18:00
Koncert z orkiestrą OPUS INTERNATIONAL
Solista – Wiesław Prządka – Akordeon i Bandoneon

Poniedziałek, 30.12, 18:00
Koncert sylwestrowy z ensemble WALZERKLANG

Piątek, 13.09, 18:00
Koncert z Pavlą Tesarovą (skrzypce)
i jej rodziną: ojcem (fortepian), siostrą (obój)

Wtorek, 31.12, 19:00
Barokowa kolacja, o północy pokaz sztucznych ogni
oraz powitanie Nowego Roku szampanem w parku
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Wystawa „Cel podróży: Śląsk“
do końca października 2013
w Pałacu Łomnica
Dr. Klaus Schneider

Wystawa „Dolina Pałaców i Ogrodów“, która została zaprezentowana po raz
pierwszy w Muzeum Architektury we Wrocławiu, była przez długi czas wystawą
wędrującą, aż w końcu stała się stałą wystawą do obejrzenia na pierwszym piętrze
łomnickiego pałacu. Prezentacja, która gościła w pałacu przez lata, została zdemontowana z początkiem tego roku aby zrobić miejsce dla wystaw okresowych,
które Stowarzyszenie VSK w porozumieniu ze spółką z o. o. Łomnica, chciałoby
wystawiać w przyszłych terminach. Mamy tu na myśli wystawy wędrujące innych
instytucji i muzeów poruszające temat Śląska.
Na rok 2013 wybrana została wystawa specjalna
Muzeum Śląskiego z Görlitz pt. „Cel podróży: Śląsk”,
która w macierzystym muzeum została pokazana w
maju 2010 roku. Prezentację (w zredukowanej formie)
można zwiedzać w Pałacu Łomnica od maja do końca
października. Z okazji otwarcia w broszurze informacyjnej Muzeum Śląskiego w Görlitz wydawanej przez
Związek Przyjaciół i Mecenasów Muzeum Śląskiego,
pojawił się wywiad z kuratorami wystawy Anją Köhler
i dr. Martinem Küglerem. Pytania zadawał ówczesny
referent ds. kultury Muzeum Śląskiego dr. Maximilian
Eiden. Rozmowa objaśnia idee i treść wystawy, poniżej
fragmenty:
EIDEN: Za co był i za co jest uwielbiany Śląsk wśród podróżnych?
KÖHLER: Śląsk pozostawia podróżnym szerokie pole do wyboru: we Wrocławiu
mamy ducha wielkiego miasta i wysoką kulturę. Naturę można podziwiać w Karkonoszach, latem w charakterze kuracjusza lub pieszego turysty, zimą jako
narciarz. Karkonosze i Góry Izerskie, jak i Ziemia Kłodzka, mają w ofercie dużą
liczbę uzdrowisk. Śląsk może być także celem podróży poznawczych, gdyż,
z jednej strony, znajdują się tu liczne renomowane szkoły i centra edukacji,
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z drugiej strony podziwianie jego natury i gospodarki samo w sobie ma walory
kształcące. Kształcenie i wypoczynek mogą iść ze sobą w parze.
KÜGLER: Dawnym, ale jeszcze i dziś obecnym bodźcem do podróży była religia
– na Śląsku mamy znaczące miejsca kultu, jak Trzebnica, Wambierzyce czy Bardo,
które częściowo odwiedzają również obcokrajowcy.
EIDEN: Pani Köhler, czy podróże po Śląsku były czymś w rodzaju przygody
z trudnościami czy raczej czystą przyjemnością?
KÖHLER: Naturalnie rzeczą oczywistą jest, że każdy podróżujący zdobywał inne
doświadczenia podczas podróży. Hrabianka Ida von Hahn-Hahn uważała, po tym
jak przemierzyła Śląsk w 1843 roku, że było to dobre przygotowanie do podróży
w Orient. W nieczynnym już schronisku w Kaplicy Św. Wawrzyńca na Śnieżce
została zmuszona do noclegu w swych sukniach wskutek zimna i niepewności.
W połowie XIX w. podróże straciły swój odkrywczy i przygodowy charakter
– droga ku turystyce masowej była już otwarta. Wygodne wojaże były łatwiej
dostępne. Zamożnym podróżnym Śląsk kojarzył się z komfortem, a w miejscowościach kąpielowych czy Wrocławiu nawet z luksusem.
EIDEN: Czy na Śląsk przybywali też prominenci?
KÜGLER: O wielu więcej niż byliśmy w stanie pokazać na wystawie! Możemy
znaleźć znanych pisarzy, poczynając od Goethego, który opisywał Śląsk jako „kraj
interesujący dziesięciokrotnie”, przez Kleista, Körnera i E.T.A. Hoffmanna aż do
Theodora Fontane. Byli tu również malarze jak Caspar David Friedrich, który
określał Karkonosze jako krainę z niemieckich snów. Chopin odbył swoją pierwszą zagraniczną podróż do Dusznik-Zdroju. Ale przyjeżdżali tu prawie wszyscy,
kończąc na koronowanych głowach. Od czasów Fryderyka Wilhelma III i królowej
Luizy, którzy w 1800 roku wspięli się na Śnieżkę, zamiarem wszystkich pruskich
monarchów było spędzenie lata na Śląsku. W ten sposób podróż na Śląsk w dobrym szlacheckim towarzystwie stała się modna i szykowna.
KÖHLER: Szlachta, ale też kręgi mieszczaństwa mogli się tu czuć bliżsi monarchom, dużo bardziej bliżsi niż w Berlinie. Podróże stamtąd były nawet szybsze niż
obecnie – pociąg ekspresowy z Berlina do Wrocławia jechał 2 godz. i 45 min.,
podczas gdy dziś najszybsze połączenie zajmuje 5 godzin.
EIDEN: Panie Kügler, przechodzi Pan szczegółowo do roli kolei.
KÜGLER: Ponieważ kolej, po budowie pierwszych tras w XIX w., bardzo szybko
stała się głównym środkiem transportu. Dopiero po II Wojnie Światowej została
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wyparta przez samochody. Na Śląsku, w porównaniu do innych regionów, bardzo
szybko zbudowano ponadregionalną sieć połączeń. Nawet do Wiednia podróżowało się z Berlina przez Śląsk. Związane było to oczywiście z boomem przemysłowym i górniczym na Górnym Śląsku.
EIDEN: To ułatwiało przejście do turystyki masowej – kiedy pojawiła się ona na
Śląsku?
KÜGLER: Zalążki trzeba wiązać z utworzeniem Rzeszy Niemieckiej. Po 1870 prawie wszystkie kurorty były łatwo dostępne dzięki kolei. Lokalne linie kolejowe
były liczne, bilety dostępne były w różnych klasach cenowych. Pracownicy po raz
pierwszy poznali w tym czasie czym jest urlop.
EIDEN: Pani Köhler, jakie były myśli przewodnie przy tworzeniu wystawy?
KÖHLER: Chcieliśmy pokazać – Śląsk ma Karkonosze i dzięki temu wspaniały
obszar urlopowy. Moja praca dyplomowa na ten temat była dobrą podstawą,
która posłużyła jako koncept do stworzenia wystawy. Ale Śląsk to dużo więcej niż
Karkonosze, dlatego też nasza wystawa odbywa rundę po najatrakcyjniejszych
turystycznie miejscach regionu.
EIDEN: Pani Köhler, co wystawa oferuje odwiedzającym, którzy wkrótce chcą odbyć ponowną podróż na Śląsk?
KÖHLER: Pokazujemy oczywiście historię podróży na Śląsk, ale wskazujemy
także drogi do dzisiejszego obszaru podróży. Śląsk nie zniknął, jak podają dawne
niemieckie publikacje, z mapy podróży. Wstąpienie do Unii Europejskiej miało
ogromny wpływ na ożywienie turystyki międzynarodowej w regionie. Otrzymaliśmy ogromną ilość prospektów i broszur od organizacji turystycznych, z których
odwiedzający mogą korzystać i w ten sposób planować swoją podróż na Śląsk.
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Morderstwo sprzed prawie 400 lat
w Kemnitz/Starej Kamienicy
w Karkonoszach
Ullrich Junker

Bernhard Schaffgotsch von Rohrlach (Trzcińsko) und Seiffersdorf (Radomierz) został zamordowany dn. 17 grudnia 1615 roku.
W XVI i XVII w. zwykło się wysyłać młodych szlachciców w tzw. Grand tour po obcych krajach, czyli podróż edukacyjną. Podążając za modą taką podróż po Europie
28 marca 1609 rozpoczęli Hans Ulrich Schaffgotsch, którego śmierć dosięgła w Ratyzbonie, wraz ze swym krewnym Bernhardem Schaffgotschem von Rohrlach
und Seiffersdorf. Studiowali oni na uniwersytetach w Lipsku, Tybindze i Altdorfie
i po ich ukończeniu rozpoczęli podróż po Europie. Wędrowali przez Włochy,
Sycylię, Maltę, Hiszpanię, Francję, Wielką Brytanię i Niderlandy. Po odwiedzinach
w miastach hanzeatyckich powrócili w styczniu 1614 w śląskie, rodzinne strony.
W grudniu 1615 Bernhard przebywał u swego kuzyna i towarzysza podróży Hansa
Ulricha na zamku w Kemnitz (tak niegdyś nazywała się obecna Stara Kamienica).
Pomiędzy Bernhardem Schaffgotschem a jego sługą Wolfem Friedrichem doszło
do sprzeczki podczas której ten drugi, w ciemnym korytarzu, przebił swego Pana
rapierem.
Tym samym Hans Ulrich stracił swojego wiernego, wieloletniego towarzysza podróży. Morderca został, barbarzyńskim zwyczajem, okrutnie ukarany. Pod szubienicą odcięto mu prawą rękę, potem wyrwano mu serce i wepchnięto do ust, na
koniec ciało mordercy poćwiartowano a jego 4 części powieszono na 4 słupach
kamienickich szubienic.
Epitafium Bernharda Schaffgotscha, przy katolickim kościele w Cieplicach/Bad
Warmbrunn, przypomina do dziś o tym okropnym czynie. Początkowo znajdowało się ono w prezbiterium kościoła w Radomierzu, który przez ponad sto lat,
od 1530 do 1633 znajdował się w posiadaniu Schaffgotschów. W obliczu zagrożenia zawaleniem radomierskiego kościoła wszystkie nagrobki (16 sztuk) przeniesiono w 1849 do Cieplic z polecenia Grafa Leopolda Schaffgotscha.
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W ramach renowacji podjętej w centrum Cieplic wszystkie epitafia odnowiono
i wyczyszczono w 2012 roku i lapidarium znów przypomina w godny sposób
o książęcym rodzie Schaffgotschów, tak znaczącym dla Karkonoszy i Śląska.
Tekst w języku niemieckim, opisujący powyższe wydarzenia, na odrestaurowanym epitafium głosi:
DEN 17. DECEMBER DES
1615 IAR VMB 10 DER HALBE VHR
IST DURCH VORHENGNIS GOTT DER
EDLE G.S. EHR. VESTE V. WOLBENAMBTE
H. BERNHARD SCHAFGOTSCHE VON KINAST. A. RURLACH V. SEIFERSDORF VON
SEINEM VNTREVEN LEICHTFERTIGEN
IVNGEN GANTZ ELEND V. ERBERMLICH
MIT SEINEM EIGNEN RÆPIR AVFM SCHLOS
KEMNITZ DVRCHSTOCHEN WORDEN
SEINES ALTERS 20. IAHR VND
4 WOCHEN DEM GOTT
GNADE
Odrestaurowane epitafium

Źródła:
Johannes Tralles, Klage Predigt bey der Hochtraurigen Adelichen Leichbestattung des...
Bernhard Schoff Gotsch genandt – Mausoleum Schoff-Gotschianum, Leipzig 1621
Willy Klawitter, Hans Ulrich von Schaffgotsch, Maschinenschrift o. J.
Heinrich Nentwig, Schaffgotsch'sche Grabsteine in Warmbrunn, w
(Der Wanderer im Riesengebirge 1908 Seite 42-43)
A. Altmann, Beschreibung der Grabmäler in der Chronik von Warmbrunn
des reichsgräflichen Kanzelisten, herausgegeben von Ullrich Junker, Bodnegg 2009
Ullrich Junker, Epitaphien der gräfl. Familie Schaffgotsch in Bad Warmbrunn, Bodnegg 2009
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Tymczasowy program dorocznego
posiedzenia Stowarzyszenia VSK
od 4 do 6 października 2013

Piątek, 4 października
16:00
20:00

Sobota, 5 października
9:00–13:00

15:00
19:00

Niedziela, 6 października
9:40–14:00

Posiedzenie zarządu i rady
Wykład Wolfganga Thusta: 20 lat VSK

Wycieczka autokarowa
po Kotlinie Jeleniogórskiej
Prowadzenie: Martyna Sajnog-Klementowska
Zebranie członków
Wykład Marii Schultz, Berlin: O skutkach walk
wyzwoleńczych„Befreiungskriege” 1813–1815

Dworzec kolejowy Jelenia Góra: przejazd koleją
do zbiornika retencyjnego w Pilchowicach,
spacer wzdłuż zbiornika i dalej Doliną Bobru do
schroniska Perła Zachodu. Prowadzenie: Stefan
Barnowski
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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 Gora
Tel.: 0048-75-64-29823
Mobil: 0048-60-5675301

Członek: Wolfgang Thust
Am Bahnhof
65558 Balduinstein/Lahn
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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