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„WESOŁA WYPRAWA”

Szlachta karkonoska przez pół tysiąclecia formowała obraz krajobrazu i warunki życia w górach. Dokładnie przed trzystu laty trzy
główne rody zawarły między sobą umowę polubowną. Przed sześćdziesięcioma pięcioma laty musiały z Karkonoszy po drugiej wojnie światowej odejść. Przypominając ich wkład pracy i zasługi dla
regionu chcemy wszystkich zaprosić do odwiedzin Karkonoszy. Ze
szlacheckimi rodami związana jest kaplica na Śnieżce, źródło Łaby,
zamek Chojnik, świątynia Wang, huta szkła w Harrachowie, droga
w dolinie Labský důl, leśny zameczek Aichelburg, Biskupska ścieżka, termalne źródła w Janskich Łaźniach i setki innych zakątków.
Wspólną fotografię pracowników lesných majątku marszowskiego
wykonaną przed tutejszym zamkiem w latach dwudziestych zeszłego wieku podarował redakcji Veselego vyletu ze swego labumu rodzinnego hrabia Josef Czernin-Kinsky. Przedstawia jego ojca Karla
Czernina z Chudenic, matkę Wilhelminę, urzędników dyrekcji lasów
i leśniczych z madonkami. Identyfikować udało nam się tylko trzech
leśniczych. Wszystko inne uległo zapomnieniu.
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Z albumów rodzinnych
Historię Karkonoszy odkrywamy między innymi również na fotografiach. Liczne dokumenty i fascynujące wątki znajdujemy w albumach rodzinnych rodzin karkonoskich i gości przyjeżdżających w góry. W odróżnieniu od produkowanych
seriowo widokówek zawierają w sobie informacje o konkretnych ludziach i sytuacjach, które udało się w porę utrwalić.

Antonín Prokeš z małżonką Franciszką i synem Jiřím (na zdjęciu po prawej stronie) dotarli z przyjaciółmi Dvořákowymi
do schroniska Sokolská bouda na Černej horze, 1933 r.

Cztery pokolenia
Po jednej z licznych dyskusji na internecie posłał nam Aleksander Czernin-Morzin ze swego rodzinnego archiwum fotografię jego praprababci Aloisji, prababci Emmy, babci Wiery i starszej siostry ojca Jaromira – cioci Wiery. Jedno
zdjęcie przypomina losy kobiet związanych z historią Karkonoszy a częściowo
i Europy. Aloisja była ostatnią z rodu Morzinów, rozbudowała nie tylko majątek
vrchlabski, ale również marszowski, który kupiła od Aichelbergów na Sylwestra
1882 roku. Była jednym z ostatnich przedstawicieli tradycyjnej szlachty karkonoskiej. Jej synowa Emma zmarła w Marszowie miesiąc i trzy dni po wykonaniu
tej fotografii w wieku zaledwie czterdziestu siedmiu lat. Być może dlatego dla
uczczenia jej pamięci nadano jej imię kilku miejscom w Karkonoszach wschodnich. Na przykład droga Emmina cesta, źródło Emmin pramen a także szpital
powiatowy lub chata myśliwska na Světlej horze. Drobniutka księżniczka Wiera
z rodu Hohenlohe wyszła za dwumetrowego Rudolfa Czernin-Morzina juniora.
Pomimo tego, że wychowali ośmioro dzieci rozwiedli się a Rudolf później zmarł
podobnie jak jego matka Emma w wieku dzterdziestu siedmiu lat. Ich najstarsza
córka Wiera, która na fotografii ma akurat rok, wyszła w wieku 34 lat za Kurta
Schuschnigga, premiera Austrii w latach 1934 -1938. Jej mąż bezskutecznie
stawiał opór nazistom, Hitler musił go do ustąpienia a Austria została wcielona
do Trzeciej Rzeszy. W czasie wojny byli z Wierą uwięzieni w trzech obozach
koncentracyjnych, w obozie Sachsenhausen przyszła na świat ich córka Sissi.
O włos uniknęli śmierci, ale Wiera już nigdy do Karkonoszy – podobnie jak
większość tutejszej szlachty – już nigdy nie wróciła spędziwszy resztę życia
w USA.
Wertowanie
Fotograf Hans Bönsch sfotografował ojca Johanna z matką Anną nad otwartym
albumem rodzinnym. Musiało w nim być mnóstwo portretów członków rodziny
znanych karkonoskich właścicieli bud bowiem już tylko sam Johann miał dwanaścioro rodzeństwa, których losy związane były z różnymi zakątkami regionu
pod Śnieżką. On sam w latach 1886 – 1905 był gospodarzem schroniska Luční bouda. Potem z Anną osiadli w nowej wówczas willi Luční domov w Wielkiej
Upie, gdzie nad fotografiami wspominali na chwile spędzone na szczytach gór.
Fotografię nam darował ich prawnuk Dieter Hofmann z westchnieniem, jak bardzo by pragnął wertować strony tego zaginionego albumu. My również, podobnie jak bardzo byśmy chcieli przejrzeć sobie fotografie narciarzy w gablotce
przy wejściu do schroniska Sokolská bouda, widocznej na kolejnym starym
zdjęciu.

W czerwcu 1905 roku trutnowski fotograf Adolf Lehmann sfotografował przy zamku marszowskim cztery pokolenia kobiet z rodziny szlacheckiej Czernin-Morzinów. Od lewej strony widzimy Aloisię, Wierę
młodszą , Wierę starszą i chorą już wówczas hrabinę Emmę.

Rozweseleni goście na Černej horze nie tylko z wózkiem dziecięcym, ale i z karczmarzem Robertem Bönschem na
fotografii z lata 1911 roku

Anna i Johann Bönschowie nad albumem rodzinnym właścicieli bud
znanych nie tylko ze schroniska Luční bouda; około 1915 roku.

do Veselego výletu

Robotnik z papierni Rudolf Demuth (oznaczony krzyżykiem) siedzi na stosie rozszmelcowanych szmat na ciężarówce
Pragovka w filii zakładu firmy Piette, około 1928 roku.
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karkonoskiej. Ładny album kupił na aukcji w Niemczech szanowny przyjaciel
Veselgo vyletu Jörg Ackermann często goszczący w Janskich Łaźniach i wraz
z setką innych fotografii darował redakcji. Tylko dzięki starannym podpisom fotografie dostarczają znacznie więcej informacji niż te anonimowe, bez względu
na ładne ujęcia karkonoskiej scenerii.
Wyśniony domeczek
Rudolf Demuth z Marszowa Górnego zmarł opuszczony. Album, który założyła
jego matka długo leżał zapomniany na strychu starego domu. Jego zatęchłe i
wilgocią zniszczone karty znalazł Martin Juda i darował Veselemu vyletovi. Po
wysuszeniu, oczyszczeniu i sporządzeniu kopii zaczęliśmy rozpoznawać z pomocą starszych mieszkańców nieżyjących już oraz nam współczesnych mieszkańców górskiej miejscowości. Chronologicznie nieuporządkowane głównie
portretowe zdjęcia powstałe na przestrzeni osiemdziesięciu lat uzupełniają
rzadkie i skąpe na informacje podpisy pisane szwabachem typu: mój brat, nasz
dom, Berta i siostrzenica, Brigitta z matką chrzestną, ciocia Tilda. Z chwilą kiedy powiodło nam się ku portretom przyporządkować imiona i nazwiska, miejsca
zamieszkania i zawody, zaczęły się wynurzać wątki miłości i szczęścia, pracy
i znoju, przyjaźni i nenawiści, osobistej i kolektywnej tragedii. I ten album rodzinny jest pełen historycznych informacji. Przy wbranym zdjęciu z ciężarówką
firmy papierniczej Piette w Marszowie Dolnym był przy mężczyźnie w kapeluszu
zamiast podpisu tylko mały krzyżyk. Porównanie z innymi zdjęciami ujawniło,
że był to dziadek Rudolfa Demutha, który z wielkim wysiłkiem wybudował „nasz
dom”. Jako członek partii socjalno demokratycznej nie został po 1945 roku
wysiedlony do Niemiec, ale dom mu i tak zabrali. Ponoć było to przyczyną jego
obłędu. Zmarł w szpitalu dla umysłowo chorych w Kosmonosach.

Patrioci przy Sokolskiej boudzie
Ograniczanie wpływów starej szlachty w Czechach w drugiej połowie XIX wieku
wywołane było naturalnym wzrostem znaczenia szlachty nowej rekrutującej się
z szeregów przemysłowców jak również decyzjami politycznymi po powstaniu
Republiki Czechosłowackiej w październiku 1918 roku. Również dzięki temu
w miejscu lasu górskiego w majątku czernin-morzinskim nad Volskými boudami na Černej horze mogła Czechosłowacka Gmina Sokolska wybudować w
1928 roku nowoczesne, drewniane schronisko. Cztery lata później kupiły od
Jaromira Czernin-Morzina prawie trzysta hektarów lasu wzdłuż rzeki Mała Upa,
trzy rodziny z praskiej wysokiej warstwy społecznej. Z przyjaciółmi następnie
w wolnych chwilach poznawali Karkonosze a docent Antonin Prokeš zdjęcia z
podróży wklejał do wzorowo prowadzonego albumu. Poznawając Černą horę
odwiedzili restaurację Sokołów, do związku których z pewnością i sami należeli. Czescy patrioci Antonin i Franciszka Prokešowie zginęli w czasie II wojny
światowej. Dowiedzieliśmy się o tym od ich córki Ludmiły dopiero po skopiowaniu zachowanego albumu.

Centrum Informacyjne, galeria i sklep z pamiątkami Veselý výlet
w Pecu pod Śnieżką lub w Temnym Dole uczynią pobyt Państwa w Karkonoszach wschodnich przyjemniejszym i łatwiejszym. Znaleźć tu można wszelkie
nowości z regionu, bezpłatne materiały informacyjne, mapy Karkonoszy i okolin,
przewodniki, łpocztówki ze znaczkami, kasety video z programami o Karkonoszach w czterech mutacjach mutacjach językowych; czeskie i niemieckie książki
łącznie z książkami dla dzieci. Dla kolekcjonerów mamy znaczki turystyczne, odznaki, naklejki, tarcze na laski i inne drobiazgi. Przed powrotem do domu można
tutaj kupić oryginalne prezenty i pamiątki, małe obrazki, fotografie i ulubione
figurki oraz kukiełki Liczyrzepy, kamienie do kolekcji, wisiorki i podkoszulki przypominające pobyt w Karkonoszach.
Ulubione są karkonoskie likiery i napoje leczące. Poza informacjami turystycznymi znajdą tu zainteresowani pomoc w przygotowaniu programu lub wyborze zakwaterowania w dolinie pod Śnieżką. Kiedy centrum w Pecu pod Śnieżką
jest czynne goście mają dostup do internetu publicznego. Znajdują się w nich
również kantory. Starsze numery czasopisma Veselý výlet można przeczytać na
naszych stronach internetowych. Numery, których nakład jeszcze nie został wyczerpany oferujemy w Temnym Dole.
Pensjonat Veselý výlet w Temnym Dole jest otoczony żywą przyrodą i zabytkami kultury materialnej. Przed pensjonatem zatrzymują się latem i zimą autobusy turystyczne i narciarskie. Goście pensjonatu przez cały rok mają do dyspozycji parking przed obiektem mogą również parkować przy centrum informacyjnym
w Pecu. Dobrze wyposażone pokoje, dostęp do internetu Wi-Fi, sauna, wanna
z masażem wodnym, duża świetlica z kuchnią i obfite śniadania są rzeczą oczywistą. Wykaz cen, formularz rezerwacyjny i informacje o ofercie innych usług
związanych z Veselým výletem można znaleźć na naszych stronach internetowych. W tej samej rubryce są do dyspozycji kontakty na pensionáty, hotele,
schroniska i kwatery prywatne w Marszowie Górnym oraz w Pecu pod Śnieżką.

Secesyjne napisy
Z innych zdjęć z albumu Karkonosze 1911, w którym napisy są napisane pięknym pismem secesyjnym wynika, że Dr. Franz Xaver Pohl mieszkał w Trurtnowie na ulicy Praskiej, gdzie ich odwiedzał syn i skąd ze swym towarzystwem
wyruszał na wyprawy górskie w lecie i w zimie. Pod zdjęciem, na którym jest
ze swą siostrą Jenny i siostrzenicą Martą dopisał: „Po trzydziestu latach znowu
w wózku przy schronisku Černá bouda”. Zupełnie po lewej stronie zaznaczył
gospodarza Bönscha. W ten sposób poznaliśmy założyciela znanej budy Roberta Bönscha, brata już wspomnianego Johanna z Luční boudy. Obok bez
mała pięćdziesięcioletniego gospodarza stoi prawdopodobnie jego syn Karel,
którego syn Robert osiemdziesiąt lat później sporządził rodowód starej rodziny

Centrum Informacyjne, galeria, kantor i sklep Veselý výlet Pec pod Śnieżką, nr 196, Kod Poczt. 542 21, tel.: 00420 499 736 130.
Centrum Informacyjne, galeria, kantor i pensjonat Veselý výlet w Temnym Dole, nr 46, Horní Maršov, Kod Poczt. 542 26, tel.: 00420 499 874 298.
Otwarte są codziennie od 8:30 do 18:00. Znajomość języka niemieckiego
i angielskiego.
Pensjonat Veselý výlet w Temnym Dole oferuje zakwaterowanie ze śniadaniem w pokojach dwu- i trzy-osobowych i apartamencie. Możliwość telefonicznego składania zamówień i rezerwacji miejsc. Bardziej szczegółowe
informacje prześlemy na życzenie pocztą lub drogą elektroniczną.
E-mail: info@veselyvylet.cz		
www.veselyvylet.cz
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Karkonoskie
pomimo oczywistej wierności wobec cesarza byli równocześnie patriotami czeskimi, wspierali rozwój nauki, sztuki, samorządności i towarzystw lokalnych albo
otwarcie wystąpili przeciwko śmiertelnemu zagrożeniu. Później nowi „panujący”
nazwali ich „obcymi” wbrew temu, że w ich żyłach krążyła krew najstarszych rodów czeskich. Na lekcjach historii długo nas uczono wyłącznie o złej szlachcie.
Dopiero w ciągu ostatnich dwudziestu lat ten obraz uległ zmianie. Prawdopodobnie przyczynił się do tego również ten fakt, że po latach mogła ta szlachta
na swoje byłe majątki wrócić a swym postępowaniem i gospodarnością potwierdzić swe zalety. W Karkonoszach już sześćdziesiąt pięć lat nie mieszka nikt
z ówczesnej tutejszej szlachty. Ale i tak staramy się nie tylko poznać jej historię ,
ale i jej wpływy na życie współczesne. Do naszego przeglądu wybraliśmy rody,
które tu osiadły po wojnie trzydziestoletniej, które między sobą wiodły ostre
spory graniczne i pozostawiły po sobie w Karkonoszach wiele śladów, spośród
których liczne są poszukiwanymi turystycznych wypraw lub spacerów. O niektórych zapomniano lub nie wie się, że powstały z inicjatywy tutejszej szlachty.
Kilka wybranych miejsc związanych z karkonoską szlachtą jest równocześnie
naszym zaproszeniem do ich bliższego poznania. Do niektórych dojechać można samochodem, by dotrzeć do innych należy się zdecydować na pieszą wędrówkę po górach.
Aichelburgowie
W 1869 r. Alfons Aichelburg rozbudował w Marszowie Górnym zamek dobudowując zachodnie i wschodnie skrzydło. Zamek wówczas otrzymał dzisiejszy
wygląd. Ciekawy obiekt możemy jak na razie oglądać tylko z zewnątrz. Najbardziej znanym zabytkiem związanym z Aichelburgami jest romantyczny zameczek
leśny na stromym zboczu Světlej hory poświęcony światłemu szlachcicowi Bertholdowi. Klucze od zameczku można wypożyczyć w Centrum Veselý výlet w
Temnym Dole lub w Pecu pod Śnieżką i dotrzeć do niego po trasie spacerowej
Aichelburg. W sieni zameczku znajduje się popiersie hrabiego Bertholda.

Ferdynand Bonawentura Harrach (1636 – 1706)
Karol Harrach miał czternaścioro dzieci, z których co najmniej czworo, weszło do historii Karkonoszy. Córka Maria Elizabeta wyszła za
mocnego Albrechta z Vallensteinu, właściciela majątku Vrchlabí
i Branná. Druga córka Maria Maksymiliana za sojusznika Vallensteina
Adama Erdmana Trčkę, właściciela Marszowa. Jeden z synów Ernest
Adalberd jako arcybiskup praski koronował aż trzech królów czeskich
oraz przeforsował w 1662 roku założenie i obsadzenie biskupstwa
w Hradcu Králové. Kolejny syn Otto Fryderyk Harrach kupił od szwagra Vallensteina w 1632 roku majątek Branná inicjując tym trzystuletni okres gospodarzenia rodu Harrachów w Karkonoszach. Otto zginął
razem ze swą małżonką Livini z Włoch 7 maja 1637 roku w wieku
zaledwie dwudziestu dziewięciu lat w „wypadku drogowym” podczas
podróży do Wiednia. Zarządzania majątkiem i wychowywania syna
Ferdynanda podjął się arcybiskup Ernest. Nic więc dziwnego, że
później Ferdynand Harrach w sporach granicznych wykorzystał dobre stosunki z kościołem każąc wyświęcić w 1684 roku źródło Łaby
przez biskupa z Hradcu Králové. Nabył w ten sposób prawo do części
Sedmidolí i Łabskiej Łąki. Ostateczna decyzja w sporach o szczyty
Karkonoszy należała do urzędu cesarza Leopolda I, któremu czeską
koronę św. Wacława włożył na głowę Ernest Adalbert Harrach.
Szlachta była główną siłą napędową w procesie osiedlania i transformacji Karkonoszy. Panujący a później indywidualne umiejętności polityczne i handlowe
przedstawicieli rodów z niebieską krwią umożliwiły im zakładać w górach miasta, wsie, kopalnie, huty metali i szkła, kościoły i drogi a na szczytach gór gospodarstwa rolne a w fazie końcowej również wieże widokowe i schroniska.
Wraz ze stopniową humanizacją społeczeństwa europejskiego i rozwojem demokracji moc i znaczenie szlachty malało. Większość rodów ten proces przezylo
bez większych uszczerbków. Nie tylko z Karkonoszy znamy szlachciców, którzy

Czernin-Morzinowie
Hrabiowski ród przebudował zamek we Vrchlabí założony już w XVI wieku. W
dzisiejszej siedzibie urzędu miejskiego w dni powszednie dostępny jest westybul z obrazami ściennymi i myśliwskimi trofeami z czasów, kiedy zamek zamieszkiwali Morzinowie. Morzinowie założyli również pobliski klasztor, w którym obecnie jest dostępnych kilka ekspozycji oraz aktualną wystawę Muzeum
Karkonoskiego. Zwiedzić również można tutejszy kościół dziekański założony
przez hrabinę Aloisię. Czerninowie położyli największe zasługi na polu budowy
leśnych dróg w Karkonoszach. Fragmenty dróg, które zachowały się do dnia
dzisiejszego w Karkonoszach centralnych i wschodnich są przykładami prawdziwych majstersztyków wartych dłuższego spaceru. Na przykład droga zwana
Dřevařská cesta na zboczu Kozích grzbietów czy Emmina cesta z Marszowa
do Małej Upy, Biskupský chodník z doliny Lví důl do Jelenky, Hermannova cesta
na Světlej horze czy Luisina cesta w dolinie Klausový důl.
Harrachowie
Wspólnie z Harantami doprowadzili do wyświęcenia źródła Łaby zakładając w
ten sposób drugie co do ilości odwiedzających je pielgrzymów sanktuarium w
Karkonoszach. Wspierali powstanie kilku schronisk górskich, spośród których
w niezmienionej postaci zachowały się do dnia dzisiejszego i są dostępne dla
turystów dwie a mianowicie: Martinovka i Vosecká bouda. Pierwsza trasa spacerowa w Karkonoszach połączyła Szpindlerowy Młyn z Harrachowem. Dzisiaj
nazywa się według nazwiska założyciela Harrachova cesta i wiedzie przez atrakcyjną dolinę Labský důl, obok Labskiej boudy na Pančavską Łąkę a dalej wzdłuż
pięknej rzeki Mumlavy. Najbardziej znany szlachcic karkonoski Jan Nepomuk
Harrach kazał również wybudować kamienną wieżę widokową na szczycie Žalý.
Atrakcyjnym celem związanym z jego rodem jest huta szkła w Harrachowie,
gdzie można się zapoznać z całym cyklem produkcyjnym wraz ze szlifiernią oraz
kupić sobie niektóre z produktów na pamiątkę w sklepie firmowym. W dobrze
utrzymanym zamku rodowam w Jilemnicy dostępne są ekspozycje stałe i sezonowa wystawa Muzeum Karkonoskiego.
Schaffgotschowie
Na zawsze już są związani z najbardziej znanym obiektem Karkonoszy – kaplicą
św. Wawrzyńca na szczycie Śnieżki. Również jest ich zasługą, że w Karpaczu
Górnym stoi cenny drewniany kościół kolumnowy zwany świątynią Wang z XII
wieku, przeniesiony z Norwegii na ewangelicki majątek schaffgotschów. Ponownie został wyświęcony w 1844 r. Dzisiaj jest bez wątpienia zabytkiem najczęściej
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odwiedzanym w całym regionie. Kolejnym ciekawym obiektem na polskiej stronie Karkonoszy jest gród rodowy Chojnik. Schaffgotschowie również założyli
kilka schronisk górskich. Do powszechnie znanych należy np. U Sněžných jam
(Przy Śnieżnych Kotłach), która obecnie jest wykorzystywana przez telewizję
i radiokomunikację.
Schwarzenbergowie
Z czasów zamieszkiwania książęcego rodu w Janskich Łaźniach zachowała
się prawdopodobnie tylko jedna chałupa nr 9, która aktualnie jest gruntownie
rekonstruowana. Pierwotny jest również rzut poziomy najstarszej części domu
uzdrowiskowego. Od czasów Schwarzenbergów mają tu swoje ujęcie źródło
Jana (Janův pramen) o temperaturze wody 30°C i mniej wydatne źródło Czarne
(Černý pramen).

Karkonoska szlachta dzisiaj

Następstwo w rodach szlacheckich przechodzi po linii męskiej. Historię głównych rodów szlachty karkonoskiej znaliśmy dawniej w podaniu ustnym od starych ludzi i z literatury najczęściej tylko do roku 1945, w którym to roku ich aktywny udział w życiu Karkonoszy został przerwany. Jakby się arystokraci pod
ziemię zapadli lub raczej za żelazną kurtynę. Dopiero w ciągu ostatnich dwudziestu lat liczni odwiedzili strony rodzinne z własnej inicjatywy, innych sami wyszukaliśmy. Jednocześnie przed naukowcami otworzyły się drzwi zagranicznych
archiwów a te czeskie ułatwiły poszukiwania. Łącznie z wypowiedziami przedstawicieli poszczególnych rodów zaczynają z mroków historii wyłaniać się ciekawe losy, spośród których liczne rzucają nowe światło na życie w Karkonoszach
w czasach minionych.
Aichelburgowie
W Karkonoszach w majątku Marszow byli następcami po linii żeńskiej Vallensteinowie i czeskiej linii Schaffgotschów. Odeszli stąd przed 128 laty; ale w Czechach Aichelburgowie zostali i po puczu komunistycznym w 1948 roku. Vladimir
Maria Aichelburg zmarł zaledwie dwa tygodnie przed 17 listopadem 1989 roku.
Swoich praw do majątku Neustupov i czeskiego następstwa domógł się jego syn
Vlładimir żyjący dwadzieścia lat na emigracji. Z zawodu historyk, którego pradziadek Vladimir urodził się w 1838 roku na zamku w Marszowie przed piętnastu
laty wsparł powstanie stowarzyszenia obywatelskiego pod nazwą Towarzystwo
Zamkowe Aichelburg, którego się stał honorowym członkiem. Przyczynił się
do odnowy pomnika Bertholda Aichelburga – zameczku leśnego Aichelburg.
Za swego krewnego przejął w sierpniu 2004 honorowe obywatelstwo Marszowa
Górnego in memoriam.
Czernin-Morzinowie
Po przymusowej sprzedaży zamku we Vrchlabi przeprowadził Jaromir CzerninMorzin w roku 1938 wszelkie wyposażenie i swych trzech synów do za mku w
Marszowie Górnym. Po wprowadzeniu przymusowego nadzoru na jego majątek
przez nazistów mieszkał w Austrii, dokąd przyszła po 1945 roku i reszta rodziny. Kiedy zmarł w 1966 r. teoretyczne następstwo przejął najstarszy syn Aleksander, który urodził się przed osiemdziesięcioma laty na zamku we Vrchlabi.
Od 1995 roku regularnie jeździ w strony rodzinne aktywnie interesując się losami rodów Cterninów i Morzinów. Oba rody się splotły w osobie jego pradziadka
Rudolfa w karkonoszach w 1855 roku.
Harrachowie
Ostatni właściciel okrojonego przez reformę rolną majątku Jilemnice Johann
Nepomuk Harrach nazywany przez przyjaciół Hansi zmarł na dyzenterię w niewoli u Amerykanów cztery dni po ogłoszeniu końca wojny w Europie. Jego jedyny syn Ferdynand zginął w wieku lat dwudziestu w wypadku samochodowym
w Wiedniu, córka Johanna von Waldburg jest ostatnią z żyjących Harrachów,
którzy się urodzili jeszcze w Czechach. Następstwo przeszło na linię Ernesta
Harracha, z której jest młody Ernest „Beppo” Harrach – austriacki zawodnik
samochodowy. Jak na razie jest to ostatni męski potomek czeskiej linii rodu.
Jako jedyny ze szlachty karkonoskiej ubiega się w restytucji o skonfiskowany
majątek. W roku 1999 przejęła małżonka ostatniego właściciela majątku Harrachov Stefania Harrach z rąk starosty Václava Cajthamla honorowe obywatelstwo
miasta Harrachov.

Fryderyk August Gerwazy Protasius Harrach (1696 – 1749)
Najczęściej używaną nazwą miejscową związaną ze szlachtą karkonoską jest nazwa miasta Harrachov a na drugim miejscu nazwa części miasta Szpindlerów Młyn Bedřichov. Do roku 1942 była to samodzielna miejscowość. Jej nazwa pochodzi od imienia hrabiego Fryderyka z rodu Harrachów. Sądząc na podstawie starej ryciny ten dobrze
wyglądający szlachcic barokowy zmarł w wieku zaledwie pięćdziesięciu trzech lat. Być może właśnie dlatego założona wówczas osada
z hutą szkła nazwana została Friedrichsthal, po czesku Bedřichov.
Podobizny hrabiego Bedřicha długo nie mogliśmy znaleźć. Udało
nam się ją odnaleźć w Archiwum Biblioteki Narodowej w Wiedniu, podobnie jak i niektóre inne ryciny zamieszczone w niniejszym wydaniu.
Schaffgotschowie
Rodzina ze Śląska zawsze miała bliżej do ewangelickiego Berlina niż do katolickiego Wiednia. Po 568 latach stracili w roku 1945 majątek karkonoski
i osiedlili się w Niemczech. Ostatni właściciel Friedrich Schaffgotsch zmarł dwa
lata później a jego syn Gotthard przed trzynastoma laty. Ród znanej szlachty
karkonoskiej reprezentują obecnie bracia Friedrich, Aleksander i hans Ulrich
jak również ich synowie Philip i Georg. Friedrich urodził się jeszcze na zamku
Schaffgotschów w Cieplicach koło Jeleniej Góry, gdzie w październiku 2007
roku zorganizowana została konferencja „Dom Schaffgotschów: wyznanie, polityka i tradycja śląskiego rodu szlacheckiego od średniowiecza do moderny“.
Wydarzenie to wyraźnie przyczyniło się do wzmożenia badań o rodzie, którego
archiwum we Wrocławiu zawiera setki metrów archiwalnych materiałów.
Schwarzenbergowie
Karkonosze opuścili już w 1782 roku. Wcześniej zdążyli założyć tu pod Černą
horą uzdrowisko. Całe stulecia ród ten pełnił ważne funkcje dyplomatyczne. Nic
więc dziwnego w fakcie, że potomkiem w prostej linii karkonoskich Schwarzenbergów jest i czołowy polityk czeski Karol Schwarzenberg.
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stronie gór. Razem z Janem Nepomukem Harrachem, który żył w Czechach o trzysta
lat później, był Christoph Gendorf najwyraźniejszym przedstawicielem szlachty karkonoskiej. Po jego śmierci majątek vrchlabski przejęła będąca już wówczas wdową
córka Eustachia a po niej córka Rozina z mężem Vilémem Mířkovskim. Ich syn Vilém
pod tak samo twardym naciskiem (dzięki jakiemu przed dziewięćdziesięcioma laty
jego pradziad nabył majątek) był zmuszony w majątek i z fabryką broni sprzedać w
marcu 1624 r. mocnemu Albrechtowi z Wallensteinu. Ten uczynił z Vrchlabi centrum
przemysłu zbrojnego, ale w końcu zdradziły go większe ambicje polityczne, które go
przerosły. Po jego zamordowaniu i konfiskacie ogromnego majątku majątek Vrchlabi zyskał jako wynagrodzenie za służbę w armii austriackiej cesarza Ferdynanda II
marszałek polny Rudolf Morzin (patrz VV 31/2009), inaugurując trzystuletni okres
działania trgo rodu w Karkonoszach. Morzinowie poza własnymi przedisięwzięciami
gospodarczymi spełnili polecenie cesarskie i w luterańskim majątku wdrożyli kontrreformację. Dlatego też Maksymilian sprowadził do Vrchlabi Augustianów od św. Tomasza w Pradze. Jednakże po rozpoczęciu budowy klasztora w 1705 roku zmarł. Dzieło
dokończył w dwadzieścia lat później jego brat Wenzel najbardziej przedsiębiorczy ze
wszystkich Morzinów. Klasztor i zamek i po stuleciach zostały dominującymi obiektami miasta górskiego Vrchlabi. W 1939 roku zarząd miejski kupili zamek od Jaromira
Czernin-Morzina dzięki czemu prawdopodobnie nie został później wyrabowany – co
spotkało inne podobne obiekty rekwirowane dopiero po 1945 albo 1948 roku.

Krótki spacer po mieście

Christoph Gendorf (1497 – 1563) założył miasto Vrchlabí.

Podobiznę przystojnego szlachcica znamy tylko z dwóch medalii pamiątkowych,
które wybił w 1534 i 1546 roku. Z tej późniejszej czerpał autor przedrukowanego
portretu ze zbiorów Karkonoskiego muzeum we Vrchlabi. Wykształcony w zakresie
górnictwa i hutnictwa Christoph Gendorf związał swą karierę z osobą cesarza i króla
czeskiego Ferdynanda I Habsburga. Cesarz walczący o moc z miejscową szlachtą
obsadzał najwyższe urzędy w Królestwie Czeskim swoimi ludźmi z Austrii. Gendorfa
pochodzącego z Karyntii zachodniej mianował najwyższym starostą górniczym a ten
mu się dobrze postarał o kopalnie srebra i mennice w Jachymowie a później i w Kutnej
Horze. Sam wkrótce zapragnął stać się właścicielem jakiegoś majątku a kierując się
posiadaną wiedzą o bogactwach naturalnych Karkonoszy wybrał je sobie jako najstosowniejsze miejsce do osiedlenia się. Bezpardonowym naciskiem zmusił władykę
Jana Tetaura z Tetova do sprzedaży twierdzy Vrchlabi wraz ze wsią i hutą rudy żelaza.
Podobnym sposobem nabył kolejne wsie takie jak dzisiejszy Černý Důl, ale przede
wszystkim góry z zasobami drzewa i rudy. Sprowadził tu setki rodzin rzemieślników
i drwali alpejskich przyczyniając się w ten sposób do rozkwitu Vrchlabi i kolonizacji
górskiej doliny Łaby aż po dzisiejszy Szpindlerowy Młyn. W 1533 roku przeforsował
u króla nadanie Vrchlabi praw miejskich. Majątek poszerzył o kolejne wsie z Hornim
Lánowem i jego kopalniami rudy żelaza włącznie. W 1542 roku wydzierżawił od króla
cały region trutnovski stając się właścicielem Karkonoszy środkowych i wschodnich.
Wokół huty żelaza we Vrchlabi wybudował największe w owych czasach zakłady
metalurgiczne w Czechach. Produkował głównie broń, którą mógł za zgodą króla
jako jedyny eksportować poza granice Królestwa Czeskiego. Dobrze prosperująca
gospodarka jego majątku wkrótce mu umożliwiła opuścić twierdzę średniowieczną i
wybudować obok w latach 1546 – 1548 czteropiętrowy zamek renesansowy - obiekt
nie mający wówczas w ziemiach czeskich sobie równego. Gendorf miał tylko siedem
córek - swego czasu spekulowało się wprawdzie o synu Johanowi - tym niemniej nie
mógł swego prosperującego majątku karkonoskiego przekazać silnemu i pod względem politycznym zręcznemu dziedzicowi. Pod tym względem więcej szczęścia mieli
przez sześć wieków właściciele sąsiednich włości Schaffgotschowie po północnej

Zaparkować można na bezpłatnym parkingu za klasztorem, skąd najlepiej da się
przejść obok siedziby Dyrekcji KRNAP do parku zamkowego. Zanim w dzień powszedni zajrzycie Państwo do westybulu, polecamy spacer po wzorowo zrekonstruowanym parku. W miejscu, gdzie obecnie jest staw stała pierwotnie twierdza vrchlabska.
Współczesny wygląd zamku pochodzi z czasów Morzinów, którzy na początku XIX
wieku zamek renesansowy gruntownie przebudowali obniżając o jedną kondygnację.
Ośmiościenne wieże i ściany główne są oryginalne z czasów Gendorfa. Zwieńczenia wież w postaci bani i portal wejściowy są pamiątkami po Czernin-Morzinach, co
przypominają połączone herby rodowe nad wejściem. W westybulu można obejrzeć
obrazy niedźwiedzi upolowanych w majątku morzinskim w latach 1655, 1695, 1701
i 1726. Najcenniejszy zabytek w całym zamku mogą oglądać wyłącznie uczestnicy
posiedzeń w w dużej sali posiedzeń urzędu miejskiego. Pod stiukowym stropem z
figurami w rogach z początku XVII wieku stoi wysoki, kolorowy piec kafelkowy z kafli
pokrytych glazurą z 1545 roku. Motywy ze Starego Testamentu ponoć przypominają luetarńską wiarę Gendorfa, pomimo której wiernie służył katolickiemu cesarzowi.
Wokół parku były wysokie mury obronne, ale obecnie wychodzi się na główną ulicę
przez kutą bramę. Po prawej stronie za starym ratuszem z centrum informacyjnym
znajduje się niedawno założony Plac Gendorfa i hotel o tej samej nazwie. Natomiast
skręcając przed zamkiem w lewo przejdzie się koło drewnianych domów; w jed nym
z nich mieści się ciekawa księgarnia Gendorf. Dostępne są tu aktualne publikacje o
Karkonoszach. Dalej leży plac Míru z kościołem dziekańskim św. Wawrzyńca wybudowany w latach 1886 – 1889 głównie dzięki zasługom Aloisie Czernin-Morzinowej.
Hrabina wówczas wybrała architekta Stefana Tragla, późniejszego budowniczego
nowogotyckiego grobowca Czerninów w parku. Przede wszystkim jednak ofiarowała
dwie trzecie sumy potrzebnej na wybudowanie kościoła. Ze zburzonego pierwotnego kościoła, którego historia sięga samych początków miasta zachowały się boczne
obrazy ołtarza głównego podobnie jak i płyta kamienna przy schodach prowadzących na wieżę. Upamiętnia założycieli starej wieży Rozinę i Viléma Mířkovskich. Odrestaurowany barokowy słup morowy przed kościołem kazał postawić w 1696 roku
Jan Rudolf Morzin ze swą małżonką Konstancji z domu z Mitrovic. Na Placu Míru
niesposób przeoczyć trzy zabytkowe domy drewniane z nową dobudową – pierwszą udaną repliką we Vrchlabi. I tutaj ma swą siedzibę Muzeum Karkonoskie oraz
centrum informacji dyrekcji KRNAP. Zanim ulicą Husovą dotrzecie Państwo do klasztoru z główną ekspozycją Muzeum Karkonoskiego ujrzycie na ścianie domu dzieci i
młodzieży odnowioną czarną płytę kamienną upamiętniającą Aloisię Czernin-Morzinową. W roku 1891 założyła tu przytułek dla chorych i starców. Obok znajduje się
wejście do klasztora przekształconego w muzeum. Dzięki pomocy miasta Vrchlabi
udało się odnowić zniszczony kościół klasztorny. Radzimy wykorzystać jakąkolwiek
okazję do obejrzenia np. koncerty organowe. Czołowy dokumentalista czeski Pavel
Štingl opracował dla Muzeum Karkonoskiego scenariusz w zupełnie nowy sposób
pojmujący cały areał. Przyjęta koncepcja obejmuje również umowę muzeum z miastem o stałej dostępności kościoła klasztornego z wykorzystaniem „pustych” miejsc
dla przypomnienia rodu szlacheckiego Morzinów, kontrreformacji w okresie od wojny
trzydziestoletniej po reformy cesarza Józefa II włącznie z bardzo ciekawą „pobożnością barokową”. Serdecznie polecamy i zapraszamy.
www.muvrchlabi.cz
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Bój o Śnieżkę
Do powstania najbardziej znanego sanktuárium pielgrzymkowego w Karkonoszach przyczynił się spór o granice dwóch majątków na północnej stronie gór.
Wybudowanie kaplicy na Śnieżce poprzedziło kilka dramatycznych wydarzeń
związanych z rodem szlacheckim Schaffgotschów. Majątek obejmujący całą
pąłnocną stronę Karkonoszy od Kowar po Szklarską Porębę zyskał za godą
króla czeskiego i cesarza rzymskiego Karola IV giermek Gotsche Schaff w
roku 1377. Jego wnuk Hans w 1465 r. zmarł już jako feudał Schaffgotsch
z Kynastu, czyli zamku Chojnik. Dostępne dla zwiedzających ruiny na górze
o tej samej nazwie z zachowanymi murami obronnymi i wieżą są dobrze widoczne ze Śnieżki i prawie całej Drogi Przyjaźni biegnącej po szczytach gór.
Należy do najciekawszych celów turystycznych Karkonoszy. Stąd Schaffgotschowie wybudowali silny majątek wraz z kopalniami, hutami, uzdrowiskami
a później i hutami szkła. Od XVI wieku naleúeli do najbogatszych i najbardziej
wpływowych feudałów Dolnego Śląska. Podczas wojny trzydziestoletniej mogli wszystko stracić. Swobodny feudał hans Ulrich Schaffgotsch jako protestant reprezentujący Śląsk brał udział w Pradze w uroczystości koronacji przeciwnika habsburgów tzw. „zimowego” króla czeskiego Fryderyka V. Zaledwie
trzy tygodnie po ślubie Hansa Ulricha z piękną i bogatą księżną Barbarą Agnieszką z książęcego i królewskiego rodu Piastów przegrali jego sojusznicy
bitwę na Białej Górze w listopadzie 1620 roku. O rok później przysięgał już
wierność cesarzowi Ferdynandowi II Habsburgowi. Zmienił również wyznanie
na katolickie. W armii cesarza związał się z Albrechtem z Wallensteina. 24
lutego 1634 roku w dzień przed zamordowaniem jego głównodowodzącego
został generał jazdy Hans Ulrich Schaffgotsch uwięziony a po półtorarocznym
więzieniu i męczeniu został 23 lipca 1635 roku ścięty na rynku w Ratyzbonie.
Do udziału w spisku się nie przyznał, ale dla cesarza jego wielki majątek był
zbyt wielką pokusą. Majątek karkonoski mu skonfiskował jeszcze przed ścięciem. Część z hutami i miastem Kowary na wschód od Śnieżki sprzedał później
w 1639 roku cesarz Ferdynand III szlachcicowi czeskiemu Herzmanowi Czerninowi. Ten nie miał z żadną z trzech żon potomka i dlatego majątek kowarski odziedziczył Humprecht, nejsłynniejszy spośród Czerninów. Najwyższy
ochmistrz królestwa czeskiego i budowniczy Pałacu Czerninskiego na Hradczanach ubiegał sią o resztę majątku Ulricha, ale prawa do niego otrzymali
Schaffgotschowie z powrotem od cesarza najpóźniej w 1649 roku. Syn ściętego generała musiał bronić się przed naciskami ze strony silnego sąsiada.
Spory o granice majątków rozstrzygnęli na szczycie Śnieżki. Młody Christof
Leopold Schaffgotsch zdecydował się udokumentować swe prawa do regionu
górskiego obejmującego dzisiejszy Karpacz wybudowaniem kaplicy na szczycie Śnieżki. Wysłał do doliny Biały Jar, wzdłuż Złotego potoka cieślę z pięcioma pomocnikami, by 28 kwietnia 1653 eoku ścięli i ociosali belki. Kiedy przygotowali już 120 pni zostali napdnięci przez ośmiu leśniczych zarzucających
im, że są na terenie majątku ich pana Humprechta Czernina. Christof się nie
przestraszył i sąsiada podał do sądu cesarskiego. Po dwunastu latach uzyskał
decyzję, że Śnieżka z okolicami należy do jego majątku Kynast. W lutym 1665
roku zawarł umowę o wybudowaniu kaplicy za 180 talarów z mistrzem murarskim Bartłomiejem Nantwigiem z Gryfowa. Dla Christofa była inspiracją kaplica wybudowana w uzdrowisku Cieplice przez jego prapradziada Kaspara w
1515 roku. Przeliczył się i inwestor i wykonawca. Fundamenty okrągłej kaplicy zostały wykopane na najwyższym punkcie Śnieżki aż na skalne podłoże
w głębokości czterech metrów. Według starych kronik surowy budynek stał
już dwa lata, pracowało na budowie i wynosiło materiał sześćdziesięciu robotników a pomimo tego kaplica była gotowa dopiero po kolejnych czternastu
latach. Dlaczego, to już się chyba nigdy nie dowiemy. Kaplicę wyświęcił razem
z dziesięcioma księżmi w obecności setki pielgrzymów opat cysterski Bernhard Rosa z Krzeszowa w święto św. Wawrzyńca 10 sierpnia 1681 roku. Temu
świątemu jest kaplica poświącona do dnia dzisiejszego. Czy w obrzędzie brał
również udział Christof Leopold Schaffgotsch - źródła nie podają. Ale domyślamy się, że nie zaprosił urzędników sąsiada Humprechta Czernina z Kowar ani
Paula Morzina z Vrchlabi, Franciszka Haranta z Jilemnicy czy Ferdynanda
Harracha z Brannej. Z tymi miał dopiero stoczyć bój o główną granicę karkonoską. Ta od 1681 roku wiodła przez szczyt Śnieżki, środkiem kaplicy a uznali
ją na północy Schaffgotshowie i włości Jego Cesarskiej Miłości na południu.
Dzisiaj graniczny znak jest przesunięty poza kaplicę na stronę czeską a cała
rotunda należy do parafii miasta górskiego Karpacz.

Budowniczy kaplicy na Śnieżce Christof Leopold Schaffgotsch (1623 – 1703)

Pielgrzymka św. Wawrzyńca
Powstanie kaplicy przyczyniło się do prędkiego wzrostu liczby wejść na Śnieżkę,
które z religijnych pielgrzymek przerosły w całoroczny gęsty ruch turystyczny.
Rocznie Śnieżkę odwiedzi około siedmiusetpięćdziesięciu tysięcy turystów. Ale
i w roku bieżącym 329 lat po wyświęceniu kaplicy najwięcej ludzi przyjdzie w
dzień pielgrzymki na św. Wawrzyńca we wtorek 10 sierpnia. W ciągu ostatnich
dziesięciu lat corocznie wzrasta liczba pielgrzymów z obu stron Karkonoszy
a ich spotkania zyskują stale większe znaczenie społeczne. W zeszłym roku
mszę pod gołym niebem odprawiał gość z Niemiec kardynał Joachim Meissner, rodak z Wrocławia. Regularnymi gośćmi są biskup legnicki Stefan Cichy,
diecezję Hradec Králové będzie w tym roku reprezentował dziewięćdziesięcioletni arcybiskup karel Otčenášek i biskup Dominik Duka – od 10 kwietnia 2010
roku arcybiskup praski i prymas czeski. Przy poprzedniej pielgrzymce asystę
tworzyło dwudziestu księży a wszystko organizował miejscowy pleban Zenon
Stoń z Karpacza. Przy okazji pielgrzymki spotykają się regularnie goście z obu
krajów, ratownicy pogotowia górskiego, burmistrzowie miast górskich i wójtowie gmin, skauci, organizowani turyści, w mundurach górniczych członkowie
związku czeladniczego Walonów, zawsze obecny jest również ostatni tragarz
na Śnieżkę Helmut Hofer lub miejscowy emerytowany leśniczy Josef Tylš. Towarzyską mieszankę uzupełnia prezydent Václav Klaus.
Program na stronie czeskiej ma swój początek w Pecu pod Śnieżką – o godz.
8:00 od kapliczki Panny Marii piesza pielgrzymka na Śnieżkę doliną Obří důl ku
schronisku Śląski dom a dalej po Drodze Jubuileuszowej na szczyt. Msza święta
rozpocznie się o 12:00 przed kaplicą św. Wawrzyńca. Od godz. 13:00 miasto
Pec przygotowało program przy małpim gaju przy tamie: grać będą zespoły
szkolne, od 14:30 koncert Revival Smokie i Tina Turner a od 17:30 występy piosenkarza Pavla Dobeša.
www.pecpodsnezkou.cz

Umowa
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Johann Anton Schaffgotsch (1675 – 1742),
właściciel majątku Kynast, czyli Chojnik.

W latach 1632 – 1639 podczas wojny trzydziestoletniej do Karkonoszy przyszła
nowa szlachta wierna cearzowi Ferdynadowi II Habsburskiemu. Na południowej
stronie gór Harrachowie dostali się na majątki Branná, Morzinowie uzyskali
majątek Vrchlabi, majątek Jilemnice w najbardziej zachodniej części gór posiadał od 1634 roku stary czeski ród Harantów. Majątek Marszow wysłużył sobie pułkownik austriacki de Waggi, ale bez lasu górskiego i Śnieżki. Po śląskiej
tzn. północnej stronie gór majątek Kowary zyskał Heřman Czernin a jedynym
pierwotnym właścicielem w Karkonoszach została rodzina Christofa Leopolda Schaffgotscha na zmniejszonym majątku Kynast, czyli Chojnik. Wkrótce
się okazało, że granice swych majątków zwłaszcza w dzikich terenach szczytowych każdy z nich wyobraża sobie inaczej. Wybuchły spory graniczne pełne zastraszania, bijatyk, przemocy, trzymania w więzieniu, sabotowania i skarg
wnoszonych do miejsc najwyższych samego cesarza nie wyłączając. Pierwsze
umowy wprowadziły porządek na granicach między posiadłościami cesarskimi
koło Wielkiej i Małej Upy a majątkami Marszow i Vlczyce. Najbardziej zaciekłe
spory wybuchły między Harantami, Harrachami, Morzinami i Schaffgotschami
o niezamieszkałe wówczas łąki Białą, Czarcią i Łabską, dolinę Sedmidoli oraz
dolinę Mumlawy. Były tu znakomite tereny łowieckie z niedźwiedziami, jeleniami
i cietrzewiami, ale przede wszystkim łożyska rud i zapasy drewna dla potrzeb
hut metali i hut szkła. Jako pierwsi się ułożylił z Wiedniem 20 grudnia 1690
roku w sprawie granicy w Sedmidoli Ferdynand Bonaventura Harrach z majątku Branná i Johann Rudolf Morzin z Vrchlabí. Christof Leopold Schaffgotsch
dążył do przeforsowania granicy swej dzierżawy na linii Śnieżka, Luční bouda,
tok Białej Łaby aż po ujście do Łaby przy Divčí lávce a stąd na szczyt Medvědína i po szczycie na równinę Zlaté návrší do Skał Harracha a potem w dół tokiem Mumlavy aż do Izery. Ważnym krokiem kontrującym takie poczynania była
akcja Ferdynanda Bonaventury Harracha , który razem z sąsiadką Franciszką
Harantową reprezentującą niepełnoletniego syna dali we wrześniu 1684 roku

o granicach z 1710 r.

Cesarz Leopold I (1640 – 1705), od roku 1656 król Czech.

Wenzel Morzin (1676 – 1737), właściciel majątku Vrchlabí.

wyświęcić przez biskupa z Hradce Králové źródło Łaby. W ten sposób manifestowali swe stanowisko, że Łabska Łąka bez cienia wątpliwści naley do ich dóbr.
Schaffgotsch nie dał się zrazić i chciał o dwa lata później rozpędzić lub uwięzić uczestników powtarzających się procesji ku źródłu Łaby, lecz bez rezultatu.
Jego ludzie na kilkutysięczny tłum płielgrzymów z hrabiną Johanną Harrachową
na czele nie odważyli się uderzyć. Jednakże tereny górskie z uwagi na wlokące się spory pozostawały nie wykorzystane. W 1672 r. ludzie Schaffgotscha
w dolinie Sedmidoli zajęli głównego leśniczego Morzinów Bradlera z dwoma
pomocnikami polującego na niedźwiedzia i więzili go na zamku Chojnik. Cesarz
Leopold I stracił cierpliwość i na terenach będących przedmiotem sporów ogłosił „zakaz” wszelkiej czynności dopóty, dopóki strony nie dojdą do porozumienia
w sprawie przebiegu granic. Pozycję do negocjacji sobie poprawił Ferdynand
Bonaventura Harrach 20 października 1701 roku, kiedy od Franciszka Haranta
odkupił majątek Jilemnice, dzięki czemu mógł występować jako jedyny właściciel Karkonoszy zachodnich. Na korzyść właścicieli po czeskiej stronie gór zastosowano wykład starego prawa, które jako naturalną granicę między majątkami
preferowało linie na grzbietach gór a nie toki wodne w dolinach. Do pomyślnego
rozwiązania sporu o granice w końcu przyczynili się wszyscy zawzięci przeciwnicy biorący udział tym sporze umierając krótko po sobie: w latach 1702 – 1706.
Młodzi następcy bez obciążeń z poprzednich lat sporów mając na uwadze możliwość wykorzystania bogactw gór szybko doszli do porozumienia. Nareszcie 6
kwietnia 1710 roku Wenzel Morzin, Alois Thomas Raimund Harrach i Johan Anton Schaffgotsch zawarli umowę o granicach między ich karkonoskimi dobrami
na głównym grzbiecie na odcinku od Śnieżki do Luční boudy, na Srebrny Grzbiet, Mały Szyszak, Wysokie Koło, Violik, Luboch aż do synkliny Nowoświeckiej.
Schaffgotschowie nie dostali dolin górskich, ale kosztem Harrachów przypadł
im rozległy cypel z prastarą puszczą wzdłuż Izery. Jako rekompensatę odstąpili
majątkowi jilemnickiemu łąki alpejskie i zarośla kosodrzewiny na Czarciej Łące
w pobliżu Luční boudy. W ten sposób powstało „trojmezi” między trzema głównymi właścicielami gruntów w Karkonoszach. W 1769 roku kupił od czeskiego
skarbu lasy i pozostałe szczytowe partie Josef Vilibald z linii czeskiej Schaffgotschów i dołączył je do majątku Marszow. Wówczas sąsiadowały z sobą koło

Luční boudy posiadłości czterech rodów szlacheckich. W roku 1824 majątek
marszowski przeszedł drogą małżeństwa na ród Aichelburgów a od nich go
i z Wielką Upą oraz Pecem kupili Czernin-Morzinowie. Po zawarciu porozumienia granicznego zaczęła w górach kwitnąć gospodarka budowa, wydobycie
drewna i rud w nowych regionach. Wkrótce myśliwi zabili ostatnie egzemplarze
niedźwiedzi karkonoskich. W kwietniu 1710 roku nikt nie miał pojęcia o tym,
że ustalone granice na szczytach gór między posczczególnymi włościami już
zaledwie po upływie trzydziestu ośmiu lat będą granicami oddzielającymi wrogie państwa po oderwaniu przez Prusy za panowania cesarzowej Marii Teresy
Śląska od królestwa czeskiego.

Spotkanie szlachty karkonoskiej
po trzystu latach

Spory graniczne ukończono z chwilą wprowadzenia postanowień porozumienia
w życie 23 czerwca 1710 roku, kiedy leśniczy ustawili ostatni z kamieni granicznych i zatwierdzili ustalone granice na mapach. Po trzystu latach w piątek 25
czerwca 2010 r. około 14:00 godziny spotka się wysoko w Pecu pod Śnieżką
w pobliżu Luční boudy na Białej Łące ciekawe towarzystwo. Veselý výlet wraz
z Towarzystwem Zamkowym Aichelburg zaprosili tutaj potomków szlachty karkonoskiej, która tutaj przed trzystu laty pojednała się. Zaproszenie przyjął za były
majątek Vrchlabi i Marszow Aleksander Czernin-Morzin, za majątek Jilemnice
i Branná Ernst Harrach a za właścicieli północnej strony Karkonoszy obiecał
swój udział hrabia Hans Ulrich Schaffgotsch z bratankiem Philipem. Wszyscy
są potomkami w linii prostej szlachciców, którzy zawarli umowę w 1710 roku.
Aleksander reprezentuje dwa rody spośród biorących w tym udział. Wenzel
Morzin jest jego siedmiokrotny a Humprecht Czernin ośmiokrotny pradziadek.
Hans Ulrich jest siedmiokrotnym wnukiem Johana Schaffgotscha a Ernest ośmiokrotnym wnukiem Aloisa Harracha. Reprezentować majątek Marszow będzie
ponadto Vladimir z rodu Aichelburgów, który był pod Śnieżką krewnym kontynuatorem Vallensteinów i czeskiej linii Schaffgotschów. Zaproszenia otrzymali i inni
potomkowie wymienionych rodów.
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Alois Thomas Raimund Harrach (1669 – 1742),
właściciel majątków Branná i Jilemnice.

Spacer po nieistniejącej granicy
Gdyby wówczas na schyłku XVII wieku wygrał spór
o główną granicę karkonoską hrabia Christof Leopold Schaffgotsch, dzisiejsza granica między Polską a Czechami wiodłaby ze Śnieżki do schroniska Luční bouda a stąd
po Białej Łabie do Dívčí lávki w Szpindlerowym Młynie. Białoczerwone
słupki graniczne stałyby na brzegu tego pięknego potoka a frekwencja
tędy przechodzących byłaby znacznie wyższa od tej dzisiejszej. Ale ponieważ dzięki sprytowi przedstawicieli majątku vrchlabskiego i jilemnickiego nic się takiego nie stało, pozostała ta trasa zwłaszcza wzdłuż Białej
Łaby jedną z najintymniejszych z uwagi na co, ją serdecznie polecamy
miłośnikom gór. Na Śnieżkę można wyjechać bez kolejki ranną kolejką
linową o ósmej lub dziewiątej godzinie. Godzinę również zabierze dojście
ze Śnieżki do schroniska Luční bouda. Po niebieskim szlaku, ktory Aloisia
Czernin-Morzinowa nazwała według dziekana vrchlabskiego Drogą Webera (Weberova cesta) można dojść do Szpindlerowego Młynu. Powrotną
drogę można sobie uprościć wjeżdżając kolejką linową na Pláň a stamtąd przyjemnym spacerkiem przez Klinove boudy do Bufetu na Rozdrożu
(Na rozcesti). Do Peca radzimy zejść zielonym szlakiem przez Liščí jamę
i Severkę. Chcąc trasę przejść w odwrotnym kierunku radzimy z Peca
wyjechać kolejką linową na Hnědý Vrch ku nowej wieży widokowej a następnie przejść przez Liiščí horę do Výrovky i zejść do Szpindlerowego
Młyna doliną Dlouhý důl. A do Peca można wrócić po fikcyjnej granicy w
dolinie Białej Łaby.

janské lázně
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Antonín Tichý

Schwarzenbergowie pod Schwarzenbergiem

Na spotkanie przygotowaliśmy przy współpracy Dyrekcji KRNAP symboliczny słupek
graniczny, który zostanie postawiony 25 czerwca 2010 r. koło schroniska Luční bouda,
jako pamiątka pojednania między znanymi rodami szlachty karkonoskiej. Zabytkowy
kamień w kształcie stożka pochodzący ze zbiorów lapidarium remedia Vesely vylet
opracował kamieniarz Petr Beneš. Na płaskiej części górnej wykuł daty 1710 – 2010
a na bokach są wyciosane i pozłocone przez Janę Benešową nazwiska odnośnych
rodzin. Schaffgotsch wskazuje kierunek północny na Chojnik, Harrach zachodni na Jilemnicę, Morzin na południowy zachód na Vrchlabi, Aichelburg na południowy wschód
na Marszow a Czernin na południe między dwa ostatnie majątki.

Sklarska Poreba

Jego Miłość Cesarska

Aichelburg

Czernin

Czernin-Morzin

Gendorf

Harant

Harrach

Morzin

Schaffgotsch

Schwarzenberg

Trčka

Wallenstein

Herby szlachty karkonoskiej zachowały się tylko sporadycznie na fasadach zamków,
grobowców i na grobach, na kamieniach granicznych , na starych butelkach od piwa,
w godłach miast i wsi, we wnętrzach kościołów, lecz przede wszystkim w zachowanych dokumentach. Redaktor graficzny Veselego vyletu Květa Krhánkova naszkicowała
uproszczone herby dziesięciu rodów, które wyraźnie zaistniały w historii Karkonoszy.
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Majątek Vlčice, od końca XIV wieku aż do konfiskacji po klęsce pod Białą Górą
zarządzany przez władycki ród Zilvárów z Pilníkova a później Silbersteinów, był
nieodłączną częścią Trutnowskiego województwa lennego. Na północy sięgało
głęboko w góry aż do sąsiedztwa dóbr znanej szlachty karkonoskiej. W okolicy
Janskich Łaźni wręcz bezpośrednio graniczyło z Czerną Horą, czyli Schwarzenbergiem. Ostatni z ponad dwustuletniego szeregu pokoleniowego Zilvarów
Adam III został skazany przez sąd cesarski w 1622 roku za udział w powstaniu
stanów stratą majątku i wygnaniem z kraju. Majątek przypadł generalissimowi
Albrechtowi Wallensteinowi, który go dołączył do swego województwa Frydlanckiego. Po jego tragicznej śmierci przez majątek pod Czerną Horą przewinęło się
kilku dzierżawców i właścicieli. W roku 1675 majątek kupił Jan Adolf ze Schwarzenbergu. Jego nazwisko brzmi zgodnie z niemiecką nazwą Czernej Hory zupełnie przypadkowo. Pięć pokoleń Schwarzenbergów w następnym stułeciu
zarządzało majątkiem Vlčice zapisując się wyraźnie do historii tej części karkonoszy. Dzięki wdrożeniu produkcji płótna i związanej z tym uprawy i obróbki lnu
w zakresie do tej pory niespotykanym zapewnili pracę dla swoich poddanych
na długie lata. Kolejną sferą zainteresowań ich przedsiębiorczości były starania
o wznowienie starej sławy kopalnictwa złota na Rýchorach. Wysiłki te jednak
skończyły się definitywnym fiaskiem w 1771 roku. Przeciwnie natomiast sukcesem okazała się produkcja papieru w Młodych Bukach rozpoczęta jesienią 1689
roku. Na początku produkowano trzy rodzaje papieru oznaczonego filigranem
znaku rodowego. W roku 1731 papiernia książęca zaopatrywała rozległe posiadłości schwarzenberskie już szesnastoma rodzajami papieru. Należy jeszcze
przypomnieć o założeniu fundacyjnego przytułku dla emerytowanych pracowników majątku w Svobodzie nad Upą oraz finansowanie przebudowy tutejszego
kościoła. Jednakże największą i najtrwalszą zasługą Schwarzenbergów są bez
wątpienia ich praca i wkład w rozwój uzdrowiska Janskie Łaźnie. Dopiero oni
nieznanemu zakątkowi na odludziu ze źródłami wody leczniczej, kaplicą i prowizoryczną karczmą nadali charakter prawdziwego uzdrowiska budując nowe
obiekty i oferując różne usługi. Już pierwszy właściciel Jan Adolf kazał wybudować sześć nowych budynków i zrekonstruować stary młyn na miejscu spalonego młyna rudy. U morawskiego fizyka ziemskiego Dr. Georga Ignaza Hettmayera zamówili analizę chemicznego składu wody leczniczej oraz zamieszczenie
wyników w chronologicznie pierwszym dziełku fachowym o Janskich Łaźniach
(1680 r.). Cienka książeczka poza opisem uzdrowiska zawiera również wzmianki
o przypadkach uzdrowienia poszczególnych pacjentów. Dzięki temu po upływie
dwustu pięćdziesięciu lat wiemy, że Christof Köppel z Kłodzka leczył tu podagrę
czyli artretyzm. Václav Košťál z Hořic w tutejszej wodzie po trzech wizytach w
1679 roku pozbył ucisku na piersiach, na co mu nie pomogły ani Karlovy Vary
ani Teplice. Jeden czeladnik rymarski z Kowar wyleczał tutaj kąpielami trąd,
na leczenie którego był wcześniej wydał zbytecznie trzydzieści cesarskich talarów. Wkrótce po przejęciu uzdrowiska przez Ferdynanda wybudowano obok
gospody, młyna, i domu uzdrowiskowego ze źródłem dwadzieścia dwa nowych
domów a Janskie Łaźnie zyskały zachowany do dnia dzisiejszego układ przestrzenny. Ale ani Schwarzenbergowie nie uniknęli sporów o granice ich posiadłości. Po ich polubownym rozstrzygnięciu miało miejsce wytyczenie granic majątku
vlczyckiego. Na ważnych punktach postawiono potężne kamienie graniczne
noszące wyraźny znak Schwarzenbergów z książęcą koroną i orderem złotego
runa. Kamienie graniczne z lat 1752 – 1753 były przykładami pięknej pracy kamieniarskiej. Jeden z ostatnich stał przed gospodą Hoffmannova bouda. A zupełnie ostatni „zniknął” w latach osiemdziesiątych zeszłego wieku z Čisteckiego Bolkova, by się nagle „pojawić” w parku pałacowym uzdrowiska Bělohrad.
Wierzmy, że kiedyś wróci do uzdrowiska Janskie Łaźnie.
Można tylko snuć domysły na temat tego, co było przyczyną sprzedaży
niewydajnego majątku leżącego zdala od pozostałych dóbr schwarzenberskich.
Były to trudności komunikacyjne tutejszych dyrektorów z cetralnym zarządem
wszystkich włości czy też był to efekt dążenia do scalenia dóbr południowoczeskich ewentualnie reakcja na powstanie rolników w Czechach Wschodnich w
1775 roku. Jan Nepomuk Schwarzenberg wymienił w 1782 r. majątek Vlčice
za majątek zlikwidowanych klasztorów w mieście Třeboň, w Borovanach i w
Zlatej Korunie. Przypomnijmy sobie zwięźle przynajmniej pięciu wspomnianych
książąt. Rycerz orderu złotego runa Jan Adolf (1615 – 1683) po śmierci swego starszego brata jedyny potomek rodu pochodzącego z Dolnej Frankoni stał
się założycielem dzierżaw rodowych w Czechach. Władał pięcioma językami
a w służbach brata cesarza arcyksięcia Leopolda Viléma osiągnął wysokie sta-

Książę Jan Adolf Schwarzenberg (1615 – 1683) założył uzdrowisko.

nowiska. W 1654 roku zyskał prawo na stałe osiedlić się w Czechach. Korzystając z tego prawa stopniowo nabył w Czechach liczne dobra. W 1670 roku został
mianowany prezesem Cesarskiej Rady Dworskiej i nobilitowany do stanu książęcego. Jego syn Ferdynand Vilém (1652 – 1703) powiększył majłtek i herb o spadek swego teścia hrabiego z Sulzu. Po nim nastąpił Adam Franciszek (1680
– 1732), typowy szlachcic barokowy interesujący się sztuką. Swe lasy uważał
za nejpiękniejszy skarb Królestwa Czeskiego. Pełnił wysokie funkcje na dworze
cesarskim. Wyraźnie poszerzył dobra rodowe o spadek Eggenberski. Wspierał
finansowo proces kanonizacyjny Jana Nepomucena. Podczas polowania koło
Brandysa nad Łabą nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności zastrzelił go sam cesarz Karol VI. Jego następca Josef Adam (1722 – 1782) zajmował – podobnie
jak jego przedkowie – wysokie funkcje na dworze. Był najwyższym ochmistrzem
Marii Teresy i Józefa II. Jego zainteresowania sztuką zaowocowały wielkimi przebudowami zamku w Krumlowie oraz innych zamków jak również wspieraniem
muzyki. Ostatni z właścicieli vlczyckich Jan Nepomuk (1742 – 1789) poświęcił
się całkowicie zarządzaniu swego majątku. Jako ostatni członek rodu miał pozwolenie na wydanie własnej monety. Szkoda, że wspaniałe dzieło żeglugowe
Kanał Schwarzenberski wybudował na Szumawie a nie w Karkonoszach pod
Czerną horą.
Dzisiaj uzdrowisko założone jako instytucja przez Schwarzenbergów przed
trzystoma laty może pomieścić jednocześnie aż 450 pacjentów dorosłych i 272
pacjentów dziecięcych. W zeszłym roku leczyło się tu prawie siedem tysięcy
gości z chorobami układu nerwowego i aparatu ruchowego. W uzdrowisku dziecięcym leczy się również choroby nowotworowe i układu oddechowego. Wszyscy pacjenci wykorzystują przy leczeniu wodę ze źródeł termalnych podchwyconych już w owych czasach.
www.janske-lazne.cz

malá úpa
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Cesarz Józef II (1741 – 1790), od 1780 r. król czeski.

Gendorf i szlachta z Alp
Miejscowość górska Mała Upa była długo związana z mocą królewską
i cesarską a nie szlachecką. Kolonizator Karkonoszy Christof Gendorf
w 1542 roku wydzierżawił od Ferdynanda I całe Trutnovsko gdzie zaczął
w imieniu cesarza wydobywać drewno i rudy w dzisiejszej osadzie Smrčí
w Górnej Małej Upie. W raporcie urzędników kutnohorskich ze września
1609 r. pisanym po czesku stwierdza się, że „przed sześćdziesięcioma
i siedemdziesięcioma laty, kiedy dzierżawcą tych lasów był pan Jendorffer (Gendorf), w miejscach tych porąbano i sprzedano drewno, ale
od tego czasu już znowu drzewa wyrosły... w Fichtingu (Smrčí) stoi też
jedna budka gór na (buda górnicza) dla gór żelaznych gdzie jeszcze
przed trzema laty (1606) rudę żelaza wydobywano i sztolnia tu jest, ale
obecnie opustoszala stoi, bowiem hut do szmelcowania żelaza z powodu niedostatku wody być nie mogło“. Rzeczywiście wydobywanie rud
miało tutaj miejsce z przerwami bez mała czterysta lat a zaprzestano tego
dopiero przed pięćdziesięcioma laty po nieudanym rekonesansie poszukującym nowych złóż rud. Po oberwaniu chmury latem 2006r. na łące
koło Bud Žacléřskich zapadła się ziemia a speleolodzy z zespołu Radko
Táslera skontrolowali odkryte chodniki górnicze. Łącznie Tásler we Smrčí
zdokumentował sześć sztolni prowadzących do kopalni historycznej Gustav-Heinrich, Josef, Helena i Emma. Wydobycie z pierwszej połowy XIX w.
magnetytu i arsenopirytu, lecz przede wszystkim poszukiwania rud z lat
pięćdziesiątych przekopały bez zdokumentowania najstarsze wyrobiska
z czasów Gendorfa. Musimy więc się zadowolić tym, że raport z 1609 r.
dokumentuje osiedlenie Małej Upy w osadzie Smrčí jeszcze przed przyjściem głównej fali kolonistów po 1566 r. Również wspomina o wydobywaniu rud w sąsiedniej dolinie Lví důl, w którym później skupiło się wydobycie
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organizowane przez rody szlacheckie. Berthold Wellenstein pod Śnieżką
wydobywał rudę bez wątpienia od roku 1731. Miejscowi ludzie na nosidłach przenosili ją przez Koulę i Růžową horę do obróbki w hucie w Pecu.
Wallenstein by móc uruchomić wydobycie musiał sobie pożyczyć 1200
floryntów, ale i tak obróbka trudno roztapialnego arsenopirytu prawie się
nie opłacała. Późniejsze prace wydobywcze rud podejmowali w małej
Upie już przedsiębiorcy.
Z Górną Małą Upą związana jest ciekawa legenda. W zaginionej księdze pamiątkowej Małej Upy z 1840 roku miała być wzmianka , że na Pomezni Boudy w XVII w. przyszli przedstawiciele wyższych rodów szlacheckich
skazani na banicję z Tyrolii za niespecyfikowane przewinienie. Według odpisu starej kroniki niektórzy osadnicy jeszcze przez jakiś czas zachowali
herby rodowe. Zapisane nazwiska Trübenecker, Salwender, Steinwender,
Kirchschlager, Mohorn i Brunecker są w Małej Upie dobrze znane. Inne
źródło mówi o przyjściu ukaranych oficerów austriackiej armii cesarskiej jako hrabia Kirchschlager, książę Reuss czy pan von Brunecker, który
wywodzi swoje pochodzenie od miasta Bruneck w południowej Tyrolii.
Bruneckerowie swój herb rodowy nadany przez panującego ponoć mieli
jeszcze w XIX wieku. Na razie jedynymi osadnikami wschodniokarkonoskimi, którzy swoje szlacheckie pochodzenie udokumentowali, są Hintnerowie pochodzący z doliny Gsies niedaleko Brunecka. Nazwisko Brunecker było głównie na Pomeznich Boudach i we Smrčí bardzo częste; znamy
np. gościniec Čerstvý pramen Emila Bruneckera. Po 1945 roku nazywał
się Za větrem – spłonął latem 1962 r. Pozostał po nim tylko bufet we Smrčí
czynny do lat osiemdziesiątych. Gościniec Za větrem przypomina dziś już
tylko nazwa przystanku autobusowego. Na pustym placu pod zachowanymi potężnymi jesionami można parkować chcąc obejrzeć osadę Smrčí.
Z legendą o szlachcie z Tyrolii związany jest już dawno zanikła piwnica
Švýcarský sklep. Zgodnie z księgą pamiątkową z 1840 roku przed jego
drzwiami szlachcice zakopali złotego prosiaka i beczkę sprowadzonego
wina. Miała stać ponoć na Pomeznich Boudach nieopodal ładnej chałupy
z małoupskim mansardowym wejściem do wnoszenia siana na strych nr
46 pod gościńcem Lesní zátiší. Określenie szwajcarski prawdopodobne
wzięło się z przekręconej nazwy „schwazerski”, bowiem część osadników
przyszła do Małej Upy z tyrolskiego miasta Schwaz. Długo jeszcze nazywano ich schwazer, czyli szwacerze albo szwocerze.

ocenione były na 450 złotych”. Tak się skarżył pobity sołtys Schwager.
Główny buntownik poprowadził później tysiąc siedmiuset górali z Marszowa do zamku w Žaclerzu, skąd pański urzędnik raczej podał tyły. I tutaj w
browarze wypili wszystkie zapasy gorzałki i piwa. Dzień później w decydującym starciu buntowników z setniną wojska cesarskiego na wzgórzu
Humla pod Trutnowem było dziesięciu zabitych i wielu rannych. Ferdynand Salwender wraz z przywódcami buntowników z okolicznych majątków skończył w więzieniu. Jeszcze w 1841 r. mieszkali Salwenderowie
tylko w osadzie Smrčí, ko nkretnie w czterach chałupach nr. 69, 72, 78
i 80. Po wojnie w maju 1945 r. odeszli z Górnej Małej Upy ostatnie cztery rodziny Salwenderów i znowu wszystkie z osady Smrčí tylko „Wosselsef” z osady Niklův Vrch nr 97. Buntownik Ferdynand prawdopodobnie
pochodził z obecnej Poděbradskiej boudy nr 80 stojącej na zboczu nad
przystankiem autobusowym U dolu. Cała osada Smrčí i pobliskie Žacleřské boudy to najładniejszy zakątek Małej Upy. Skoszone łąki, rozproszone originalne chałupy, potoki, samotnie stojące drzewa i pasące się owce
tworzą na tle masywnej Svorowej hory piękny obraz krajobrazu górskiego.
Bunt poddanych w 1775 r. w efekcie przyniósł poprawę waru nków życua górali. Cesarz Józef II porzyjechał do Małej Upy na koniu we wrześniu
1779 r. w ramach podróży inspekcyjnej po polach bitewnych wojny prusko-austriackiej. To, co zobaczył i usłyszał we wsi górskiej pod Śnieżką
być może ułatwiło panującemu przygotować ustawę o zniesienu pańszczyzny w 1781 r. Nie dowiemy się już czy mu w Małej Upie opowiadali
o lokalnym buntowniku Ferdynandzie Salwenderze, ale z całą pewnością
go miejscowi potrafili przekonać o potrzebie własnego kościoła, plebanii
i szkoły. Józef II nocując w młynie Mohorny, dziś Spálenym młynie, ludziom z odległej wsi górskiej obiecał pomóc. Cesarski fundusz nadacyjny
pomógł wybudować kościół św. Piotra i Pawła. Wyświęcony został rok
przed przedwczesną śmiercią panującego. Dzisiaj jest osada U kostela
(Przy kościele) z originalnymi chałupami drewnianymi, gospodami, pensjonatami i charakterystycznym cmentarzem najciekawszym zakątkiem
miejscowości Mała Upa i jedną z najładniejszych osad w Karkonoszach.
Na cmentarzu również spoczywa najprawdopodobniej głośny tutejszy góral Ferdynand Salwender, który sięgnąwszy po drastyczne metody, przyczynił się do poprawy warunków życia miejscowej ludności.

Buntownik Ferdynand Salwender
Inną rodziną związaną z osadą Smrčí byli Salwenderowie. O Sebastianie
jest wzmianka już w 1644 r. Wówczas w czasie wojny trzydziestoletniej
oraz w okresie powojennej kontrreformacji warunki w Karkonoszach w
niczym nie przypominały idylli. Na gruntach cesarskich i w posiadłościach nowej szlachty osdanicy musieli wykonywać pracę pańszczyźnianą
początkowo za darmo później za bardzo niską opłatą. Górale małoupscy
byli poddanymi cesarza a ich niezadowolenie z warunkami życia nie zmalało ani w wieku XVIII, kiedy stali się poddanymi w majątku marszowskim.
Drobne bunty wieśniacze przerodziły się w marcu 1775 roku w otwarte
powstanie. W archiwum powiatowym w Trutnowie zachował się zapis przesłuchania marszowskiego sołtysa Benjamina Schwagery, mianowanego
przez właściciela majątku Bertholda Schaffgotscha. Sołtys miał 17 maja
1775 r. komisji śledczej wytłumaczyć, dlaczego zaakceptował żądania
zbuntowanych górali. Wszystko zwalił na gospodarza małoupskiego Ferdynanda Salwenderę z osady Smrčí, który do Marszowa przyprowadził
dwutysięczny tłum. Pod groźbą użycia siły nadyktował 27 marca pisarzowi pańskiemu Antonowi Endemu szesnaście żądań poddanych. Oprócz
zniesienia pańszczyzny i dziesięciny małoupscy poddani nie zgadzali się
z dyktowanymi opłatami domagając się prawa ich uzgadniania. Wobec
tego cztery lub sześć dni pańszczyzny na cały rok było drobiazgiem. W
wywieraniu nacisku na zarządcę majątku, na sołtysa i pisarza salwenderowi pomagali dwaj bracia Anton i Franz Kirchschlagerowie również
z Małej Upy. Na rachunek zarządcy majątku kazał Ferdynand Salwender
„ludziom wytoczyć beczki piwa a po wypiciu piwa i gorzałki dużo okien
i pieców rozbili, kasę wyłamali, trochę nakradli tak, że w efekcie szkody

Inne ślady szlacheckie
Berthold Wallenstein kupił w 1701 r. majątek marszowski n arazie bez
lasów Karkonoszy wschodnich. Wkrótce przejął również poddanych
z osad w Małej Upie. Ponieważ zmarł w 1729 r. bezdzietny, majątek przejęła Maria Elisabeth. Z mężem Johanem Ernestem Schaffgotschem
zarządzała majątkiem bez mała dwadzieścia lat. Informacje z tego okresu
z Małej Upy są bardzo skromne. Ale najprawdopodobniej właśnie wówczas
z inicjatywy szlachty powstały dwie nowe osady dla stale rosnącej liczby
mieszkańców. W odróżnieniu od starszych przypadkowo rozproszonych
działek budowlanych działki Nowych Domków nieopodal Pomeznich Bud
zostały dokładnie wymierzone. Jednakowe pasy łąk i niezwykły szereg
domów górskich świadczą o przemyślanej koncepcji. Drugim miejscem
jest położona trochę niżej osada Eliščino údolí. Nazwano ją prawdopodobnie według hrabiny Elisabeth Schaffgotschowej i właściwie po czesku
by się miała poprawnie nazywać Elžbětino údolí. Podobnie jak sąsiednie
Pomezni Boudy miejsca te bardzo długo były dostępne tylko dla pieszych.
Pierwszą przejezdną drogę od Spalonego Młyna przez Smrčí ku granicom państwa wybudował dopiero potomek wspomnianych szlachciców
Berthold Aichelburg. Po linii matki jego korzenie karkonoskie sięgają aż
do 1701 roku. Po dokończeniu drogi wybudował na Pomeznich Boudach
(Przełęcz Okraj) w 1841 r. cesarski urząd celny. Droga i urząd oznaczały
wprowadzenie porządku państwowego oraz wspieranie rozijającego się
ruchu turystycznego jak również legalnej transgranicznej wymiany handlowej. Urząd celny Bertholda był przez wiele lat jednym z najważniejszych
domów w Małej Upie. W sposób symboliczny takim pozostała i po ataku
nazistów we wrześniu 1938 r., kiedy do szczętu spłonęła. Nowy urząd

Berthold Aichelburg (1824 – 1861), od 1847 r.
właściciel majątku i z Małą Upą.

celny wybudowany w 1964 r. niedawno przejęła gmina Mała Upa. Po zniesieniu kontroli granicznych 20 grudnia 2007 r. już była niepotrzebna. Tylko
kawałek stąd ma swój początek na Pomeznich Boudach trasa spacerowa
Mała Upa. Drugi początek jest na przeciwległym końcu miejscowości w
Spalonym Młynie. Poprowadzi Państwa przez ciekawe zakątki udostępniając na czterojęzycznych tablicach informacyjnych ciekawe fakty o przeszłości włącznie z tymi traktującymi o tutejszych rodach szlacheckich.
Więcej można się dowiedzieć w centrum informacji na Pomeznich Boudach (Przełęcz Okraj), gdzie mieści się stała ekspozycja o historii Małej
Upy. Mieści się tu również kantor, fax i internet publiczny, bezpłatne połączenie WIFI , kopiowanie w tym również barwne, informacje o noclegach,
rezerwacja noclegów w Małej Upie, ale również w Pradze, sklep z mapami,
książkami i pamiątkami oraz prezentami jak również drobna sprzedaż artykułów spożywczych. Można tu zamówić instruktora szkoły narciarskiej,
taksówkę, zarezerwować skibus dla większej grupy osób. Dostępne są
również rozkłady jazdy w tym również dla polskiej strony Karkonoszy.
Centrum Informacji Mała Upa, Pomezní Boudy, Kod poczt. 542 27,
tel.: 00420 499 891 112, e-mail: info@malaupa.cz, czynne codziennie
latem od 9:00 do 17:00, w piątki i soboty do 19:30, zimą od 8:00. Dobra
znajomość języka niemieckiego.
www.info.malaupa.cz
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dojechania do Cestnika po ciekawszym zboczu zchodnim. Wystarczy
na skrzyżowaniu nad Czerwonym Krzyżem skręcić w lewo na nieoznakowaną drogę.

Na jedynej znanej fotografii pierwotnego Czerwonego krzyża właściciele czeskiego nadleśnictwa przechodzą przez bramę w wysokim płocie chroniącym
rewir łowiecki Czerninów – około 1935 r.

Dlouhý hřeben
Proszę przyjąć nasze zaproszenie do ulubionych
zakątków w sąsiedztwie najwyższego punktu gminy
Marszow Górny. Autor nowego planu zagospodarowania przestrzennego architekt Roman Koucký zaprojektował umieszczenie wieży widokowej na wyższym spośród dwóch szczytów z tarasem
widokowym na wysokości 111,11 m n. p. m. O ile uda się znaleźć inwestora – wieża oferować będzie jeden z najpiękniejszych panoramicznych widoków Karkonoszy. Ale na razie musimy się zadowolić paroma miejscami
na drogach biegnących po grzbiecie, skąd można podziwiać panoramę najbliższych partii Karkonoszy, poznawać romantyczne zakątki i rozkoszować
się panującym tu spokojem i harmonią. Na Długi Grzbiet wyruszyć można
z centrum Marszowa po zielonym szlaku turystycznym biegnącym po stromo pnącej się za zamkiem drodze. Przyjemniejszą i ciekawszą trasą jest
podejście z Ciemnego Dołu po niebieskim szlaku biegnącym po Drodze
Krzyżowej obok kapliczki św. Anny i źródełka. Nad malowniczą osadą Stara
Hora obie trasy się zbiegają i dalej wiodą po szlaku zielonym pokrywającym
się z historyczną drogą zwaną drogą Emminy wybudowaną na zboczu Długiego Grzbietu. Po pierwszym prostym odcinku zalecamy skręcić w lewo
i po wąskiej dróżce dojść na pobliski szczyt Špičák. Szpiczasty pokryty
gołoborzami szczyt nad ujściem Małej Upy do Upy rozdziela dolinę na dwie
części i dlatego jest dobrze widoczny z licznych punktów Karkonoszy
wschodnich i ze Śnieżki. Równinę na szczycie grzbietu nazywano dawniej
Mariacką Wyżyną (Mariánská výšina), na której jeszcze przed siedemdziesięcioma laty stała altanka z widokiem na Śnieżkę. Widok w tym kierunku
dzisiaj zakrywa las wobec czego najładniejszy widok otwiera się obecnie
na przeciwległą Světlą horę z wyraźną sylwetką leśnego zameczku Aichelburg. Po tej samej dróżce wracamy na drogę Emminy, po której dojdziemy
do Małej Upy. Z trzech nowych poręb pamiątek po klęsce żywiołowej - inwazji korników otwierają się piękne widoki. Po kilometrze niesposób nie
zauważyć jedynego odgałęzienia drogi, po której można wyjść w prawo
pod górę ku odnowionemu Czerwonemu Krzyżowi stojącemu przy drodze
biegnącej po grzbiecie. Droga ta od jak żywa wytyczała granicę między
gruntami chłopskimi a lasami skarbu cesarskiego później prywatnym marszowskim majątkiem. Droga biegnie dalej po grzbiecie ku nowemu Czerwonemu Krzyżowi a dalej aż do skrzyżowania tras zwanego Cestník. Wrócić
do doliny można po drodze Emminy lub przez Lysečiny. Na Długi Grzbiet
wiedzie również ulubiona trasa rowerowa nr 26. Nowością jest możliwość

Odnowiony Czerwony Krzyż
Stał na Długim Grzbiecie w pobliżu granicy dawniej trzech samodzielnych
gmin Temný Důl, Lysečiny i Mała Upa być może już przed trzystu laty. Wówczas prowadziła koło niego ścieżka z Marszowa do Małej Upy. To po niej
również przeszła komisja cesarska we wrześniu 1609 roku. O jednym z najstarszych krzyży w Karkonoszach pisaliśmy w pierwszym numerze Veselego výletu w czerwcu 1992 roku jako o krzyżu niedawno zanikłym. Potem
tu ktoś postawił prosty krzyż z kołków, by nie uległo zapomnieniu miejsce,
w którym stał krzyż pierwotny. I ten przed czterema laty zniknął a miejsce
upamiętniał tylko płaski kamień z namalowanym krzyżem. Starsi ludzie przed dwudziestoma pięcioma laty opowiedzieli nam trzy odmienne legendy
wyjaśniające genezę Czerwonego Krzyża. Według mieszkańców Małej Upy
długo przed powstaniem ich własnego kościoła w 1791 roku wieźli tędy
na sanich trumnę z nieboszczykiem na marszowski cmentarz. Zaskoczyła
ich zamieć i trumnę zostawili w zawiei. Znaleźli ją dopiero wiosną. Mieszkaniec Lyseczyn Gustav Hofmann opowiedział nam wersję swych przodków.
Według nich powodem postawienia krzyża była tragiczna śmierć dziewczyny z Lyseczyn. A według babci Theodory Kavanovej z domu Ettrichowej
z Temnego Dolu właśnie w tym miejscu gajowy zastrzelił miejscowego kłusownika. Jest z czego wybierać. Myśl odnowienia Czerwonego Krzyża rodziła się długo. Już w 1994 roku chcieliśmy postawić mały prosty krzyżek,
ale w końcu zostało tu to prowizoryczne rozwiązanie a my zorganizowaliśmy
zupełnie nowy ośmiometrowy Czerwony krzyż w zupełnie gołym wówczas
siodle między dwoma szczytami Długiego Grzbietu. Życzenie by jak najszybciej pochłonął go las już się niemalże spełniło. W zeszłym roku Towarzystwo Zamkowe Aichelburg podjęło decyję odnwienia zabytkowego Czerwonego Krzyża do końca czerwca br. W trakcie tworzenia projektu pomogła
nam fotografia znaleziona w rodzinnym albumie docenta Prokesza z widocznym na niej ostatnim krzyżem z blaszaną sylwetką Chrystusa. Na pewno w
ciągu stuleci byl nie raz wymieniany. Obecny wygląd krzyża odzwierciedla
czas swego powstania. Cieślowie dolną część głęboko zanurzoną do ziemi
wykonali z wytrzymałego dębu a sam krzyż z czerwonego jądra odbarwionego modrzewia pokrytego warstwą oleju naturalnego z czerwonym pigmentem. Skręcony słup i belka poprzeczna wzmocnione zostały mnóstwem
dębowych kołeczków wzmacniających warstwową strukturę drewna a jednocześnie przypominają kolce i gwoździe związane z cierpieniami Chrystusa. Ciało Zbawiciela odwzorowane zostało z jego płaskiego wyobrażenia,
z tym, że zamiast blachy wprowadzone zostały proste płyty dębowe.
Reforma rolna w Karkonoszach
Karel, syn ówczesnego właściciela marszowskiego majątku Rudolfa Czernin-Morzina, którego podobizna zdobi stronę tytułową, w zapisie w Księdze
Gości chaty myśliwskiej Emma, 29 września 1918 roku zadał sam sobie
pytanie: „Będziemy mieli w roku przyszłym państwo czechosłowackie;
Boże, nie dopuść do tego!“ Prawdopodobnie przeczuwał jaki los czeka
szlachtę nie tylko w Karkonoszach. Już 12 grudnia nowa republika zniosła
szlachectwo, ordery i tytuły. Najważniejsze jednakże konsekwencje przyniosła ogłoszona 16 kwietnia 1919 roku reforma rolna. Do dnia dzisiejszego
historycy uważają ją za czyn pełen sprzeczności. Zakładała wywłaszczenie
nie tylko majątków szlacheckich niemalże na jednej trzeciej obszaru Czechosłowacji. Rzeczywistość wcielania jej w życie w latach 1922 – 1935 nie
była w efekcie tak radykalna, ale pomimo tego proces ten zmienił stosunki majątkowe a przede wszystkim podważył wiarę we własność prywatną
i przedsiębiorczość. Ku jej zwolennikom z szeregów socjalnej demokracji
przyłączyła się partia agrarna kontrolująca ważny fundusz rolny jak również
takie autorytety jak prezydent Tomáš G. Masaryk i filozof Fredinand Peroutka. W 1919 roku argumentowali sprawiedliwością społeczną i rozwojem
klasy średniej. Na krótką metę tu i ówdzie się to powiodło, ale jednocześnie
potwierdziły się obawy przeciwników, które sformułował znany historyk Josef Pekař jako uzasadnioną obawę, że państwo nauczy się kraść majątek
prywatny. Wydarzeń z lat 1938 – 1953 nie zażył już na własnej skórze - w
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przeciwnym bowiem razie na pewno by nam z goryczą przypomniał swoje
słowa. Szlachta była pierwszą grupą społeczną okradzioną przez państwo.
Kolejną grupą byli żydzi i uczestnicy ruchu oporu, po nich bez rozróżniania
miary zawinienia nasi Niemcy, następnie przemysłowcy, kościoły a wkrótce
po nich ograbieni zostali przedsiębiorcy i rolnicy a ukoronowaniem całego procesu była reforma monetarna okradająca niemalże każdego. Konsekwencje odczuwamy do dnia dzisiejszego.
Z karkonoskich lasów w następstwie reformy rolnej odeszła szlachta czeska Harrachów. Wówczas został im tylko majątek na podgórzu. Stało się
tak pomimo tego, że w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat monarchii walczyli
o umocnienie pozycji czeskich w Karkonoszach. Swe nadleśnictwa obsadzali czeskim personelem podobnie jak i wysokogórskie schroniska zwane
budami Dvoračky, Martinovka, Labská, Vosecká. Patriota Jan Nepomuk
Harrach był współzałożycielem Muzeum Narodowego w Pradze wspierającym wiele godnych uznania przedsięwzięć. Pomimo tego jego synowi Otto
Harrachowi jeszcze przed śmiercią zabrano w 1935 roku wzorowo zarządzane nadleśnictwa Rýžoviště, Harrachov, Nový Svět i Bedřichov wraz z wysokogórskimi łąkami i budami. Rozczarowanie Harrachów było ogromne.
Czerninowie musieli za bardzo niewygodną cenę sprzedać państwu niemal
cały majątek vrchlabski włącznie z Sedmidolim, o które w XVII wieku zażarcie usiłowali. W regionie marszowskim zabrano im wyżej położone tereny ze
Śnieżką i doliną Obří důl włącznie. Z powodu straty przeszło ośmiu tysięcy
hektarów lasu popadli w kłopoty finansowe spotęgowane przez ogromną
klęskę żywiołową jaką była wichura w październiku 1930 roku. Reforma
rolna zmusiła ich do sprzedaży pod ceną zamku we Vrchlabí, Morzinskiego
Pałacu w Pradze oraz cennego obrazu Vermeera. Zastawiony został również browar w Marszowie zlikwidowany następnie przez konkurencję z Trutnova. Czerninowie musieli poświęcić również małą część pozostałego majątku marszowskiego. Z niego wybrali pokryte gołoborzami i strome zbocza
Długiego Grzbietu, Špičáka i leżącego na przeciwko Czerwonego vrchu.
Nadleśnictwa czeskie
Należały do elity nowej Republiki Czechosłowackiej. Docent Politechniki (ČVUT) inż. Dr. Antonín Prokeš, był radcą na Ministerstwie Rolnictwa,
znanym czeskim ekonomem i socjologiem wsi zajmującym się rozwojem
wiejskich społeczności. Jego małżonka Františka prowadziła po studiach
kancelarię prezesa partii agrarnej i trzykrotnego premiera Antonína Švehly, była sekretarzem partii agrarnej a później pierwszą redaktorką czasopisma dla kobiet wiejskich „Zvěstování“ (Zwiastowanie). Jej siostra Aloisie
wyszła za mąż za dyrektora wielkich arcybiskupskich majątków ziemskich,
rycerza kilku orderów, radcę leśnego i docenta wyższej szkoły leśniczej
inż. Dr. Josefa Šimka. Cała czwórka jeszcze z Marią Kubátovą kupili za 300
tysięcy koron, dnia 29 października 1931 roku tj. dokładnie rok po klęsce
żywiołowej, część nadleśnictwa Latovo údolí z 263 hektarami lasu, leśniczówką i gajówką ze skonfiskowanego majątku Jaromira Czernin-Morzina.
Na jednej trzeciej powierzchni były łysiny po katakliźmie. Fachowiec leśny
Josef Šimek opracował plan odnowy lasu przy tej okazji po raz pierwszy w
Czechosłowacji wykorzystał zdjęcia lotnicze do sporządzenia mapy leśniczej. Również po raz pierwszy z samolotu zasiali zbocza Długiego Grzbietu nasionami brzozy, aby wielkie poręby zarosły przynajmniej pionierskimi
drzewami. Ze starej leśniczówki zostawili tylko kamienny parter, na którym
wybudowali w 1932 roku dwupiętrowy pensjonat Myslivna. Osiemnaście
pokoi często zajmowały bogato rozgałęzione rodziny właścicieli. Wielką jadalnię zdobiły trofea myśliwskie a niekiedy i zarządca leśny z nieodłączną
fajką Adolf Křepelka z wyżłem przy nodze. Nocleg z pełnym wyżywieniem
kosztował wówczas dwadzieścia osiem koron. Od pensjonatu goście mogli wybrać się na spacer po drogach leśnych przez synklinę na Špičák,
ku Czerwonemu Krzyżowi na Długim Grzbiecie lub na Czerwony vrch. Ta
droga do dnia dzisiejszego nazywa się Kubátova, od Huga Kubáta, ojca
współwłaścicielki nadleśnictwa. Ten był aż do swej przedwczesnej śmierci
w 1932 roku pezydentem ziemskim, czyli kimś jako starostą całych Czech.
Druga wojna światowa miała dla czeskich właścicieli lasów na Długim Grzbiecie fatalne konsekwencje. Antonina Prokeša aresztowało gestapo w
biurze na Ministerstwie Rolnictwa. Przed Bożym Narodzeniem 1941 roku

zamęczono go jako więźnia politycznego w obozie koncentracyjnym Mauthausen. Jego małżonka Františka przeżyła cztery lata obozu koncentracyjnego Ravensbrück a następnie pochód śmierci, by tydzień po powrocie
do Pragi zemrzeć na tyfus plamisty. Josef Šimek zmarł 1 maja 1943 roku
dzień po przesłuchaniu na gestapu. Zaraz po zakończeniu wojny nadleśnictwo przejęła jego małżonka Aloisie Šimková. Zdała egzaminy na nadleśniczego i objęła gospodarkę nadleśnictwa. Była pierwszą kobietą w funkcji
leśniczego. Aż w samej Pradze wymogła wyjęcie dwóch tutejszych drwali
niemieckich z wysiedlenia, by mogli dla niej ścinać i zwozić drzewa. Jeden
z nich, honorowy przyjaciel Veselego vyletu Friedrich Kneifel, często o niej
później wspominał. Po trzech latach nadleśnictwo i pensjonat zarekwirowali komuniści. Po raz ostatni przed Myslivną w Temnym Dole zawisła flaga
czechosłowacka 3 września 1948 r. w dzień śmierci prezydenta Edvarda
Beneša. Po 1989 roku nadleśnictwo zostało zwrócone potomkom trzech
rodzin w ramach restytucji. Decyzję sprzedaży lasu dyrekcji KRNAP z listopadu 2007 roku przyspieszyła klęska żywiołowa korników wsparta klęską
wichury Kyrril w styczniu roku poprzedniego. Wątki związane z Długim
Grzbietem i jego otoczeniem odzwierciedlają bogatą i dramatyczną historię Karkonoszy. I z tego też powodu potomkowie rodzin właścicieli nadleśnictwa czeskiego wsparli Towarzystwo Zamkowe Aichelburg odnawiające
Czerwony Krzyż. Tym symbolicznym gestem koronowali swoją działalność
na Długim Grzbiecie.

Pensjonat Myslivna (Leśniczówka) otwarto w 1932 r.

Jarmark Marszowski 2010
W piątek 13. 8. – 20:00 koncert organowy z okazji święta Wniebowzięcia Panny Marii w głównym kościele w Marszowie Górnym.
W sobotę 14.8. – Jarmark Marszowski na rynku
Od 10:00 do nocnych godzin stragany z wyrobami rzemieślniczymi
i poczęstunkiem, jarmarczne atrakcje;
10:00		uroczyste zagajenie, przemówienie starosty
				i przywitanie gości,
11:00		alternatywny teatr kukiełkowy Buchty a loutky,
13:00 		orkiestra dęta Podzvičinka,
14:30		Marszowska historia na temat sporów granicznych
				w wykonaniu mieszkańców Marszowa,
15:30 		zespół folkowy Doteky z Opočna,
18:00 		Alternatywna kapela folkowa Kaluže z Pilníkova,
20:00		gwóźdź programu – kapela IVAN HLAS TRIO,
22:00 		rock-rock’ n’rollowy zaspół Český Ruce z Broumova,
24:00 		punk rock´n ´rollowa kapela Zatrest.
www.hornimarsov.cz
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Jak spotkałem hrabiego

Horní Maršov – Muzeum otwarte
Historia jest nieodłączną częścią nas samych. Często mświ się: „Człowiek miałby żyć współczesnością, tutaj i teraz“. Ale gdybyśmy rzeczywiście żyli tylko
„teraz i tutaj“ zapominając o przeszłości stosunkowo szybko przekształcilibyśmy się w błędne egzystencje tułające się bez celu i nie wiedzące niczego
o sobie i o miejscu, w którym żyją. Błąkalibyśmy się po świecie; nic nigdzie by
nas nie trzymało, nic ba nam nie było bliskie, stalibyśmy się cudzoziemcami
i dla nas samych. Poznając swą historię poznajemy sami siebie, budujemy
stosunki i więzi. Nabywamy świadomość współnależności i wyjątkowości.
Marszow Górny - Muzeum Otwarte jest projektem, który zrodził się z potrzeby poznawania i ożywiania lokalnego dziedzictwa kulturowego w celu budowania trwałych więzi z miejscem, w którym żyjemy.
O co dokładniej chodzi? Projekt Marszow Górny - Muzeum Otwarte jest
dwudniowym programem kulturalnym trwającym od piątku 10 do soboty 11
września br., który przygotowaliśmy w ramach Dni Europejskiego Dziedzictwa
Kulturowego z tematem głównym „Dusze zabytków“. W dwóch dniach możemy oglądnąć i zwiedzić miejsca związane z historią Marszowa i Karkonoszy
wschodnich, które normalnie są niedostępne. Będzie to okazja by formą przyjemnej zabawy dowiedzieć się czegoś nowego. Na piątek 10 września został
przygotowany program popołudniowy i wieczorny. O godzinie 17:00 rozpocznie się spacer historyczny po Marszowie Górnym pod tytułem: „Co pamięta
krajobraz“. W trakcie spceru przewodnik zwróci uwagę na ślady pietwotnego
osiedlenia. Podobnemu tematowi będzie poświęcony O godz. 20:00 w winiarni Nade Dnem prelekcja Pavla Klimeša zatytułowana: „Odnowa elementów
krajobrazu w Karkonoszach“. Główny program zostanie zagajony w sobotę
o godz. 11:00 na rynku przed urzędem gminnym. Przygotowany będzie dla
Państwa program interaktywny Otwartego Muzeum – trasa łącząca zabytki
marszowskie. Każdy uczestnik otrzyma mapkę z zabytkowymi ciekawostkami
i im poświęconym komentarzem. Przygotujemy np. spotkanie z postaciami
historycznymi podobnie jak i ekspozycje fotografii i prac artystycznych na teemat: Dusze zabytków. Na dzieci czekają zabawy z zadaniami, za pośrednictwem których będą stopniowo odkrywać tajemnice hrabiego Bertholda
z Aichelburgu. Mapki i instrukcje otrzymać będzie można w centrum informacyjnym w urzędzie gminnym na Placu Bertholda. Zwiedzanie Muzeum Otwartego będzie bezpłatna od drugiej do siódmej godziny. Po programie edukacyjnym rozpocznie się o godz. 19:30 koncert muzyki kameralnej w starym
renesansowym kościele. Po nim a więc o 21:00 można udać się na nocne
zwiedzanie zamku marszowskiego, w którym zwiedzający będą mogli obserwować losy ludzi, którzy tutaj mieszkali i wyobrazić sobie jak kiedyś tutaj wyglądało życie. Cały projekt jest organizowany przy współpracy gminy Górny
Marszow, szkoły podstawowej i Ośrodka SEVER. Projekt zyskał wsparcie
grantem fundacji Via. Więcej informacji o programie można znaleźć w ciągu
lata na stronach internetowych gminy. Zapraszamy do wzięcia udziału. Jest
to niepowtarzalna okazja. W imieniu organizatorów zachęca Anna Klimešová.

Obywatelstwo honorowe
dla Jozefa Czernin-Kinskiego
Towarzystwo Zamkowe Aichelburg przedłożyło radzie gminnej gminy Marszow Górny wniosek, by nadać miejscowemu rodakowi Josefowi Czernin-Kinskiemu tytuł honorowego obywatela gminy. Rada na swym posiedzeniu w dniu 25 maja 2010 roku
wniosek zaakceptowała stwierdzając w uzasadnieniu, że: „Inż. Josef Czernin-Kinsky
położył duże zasługi na polu uśmierzenia i wzajemnego zrozumienia między ziomkami a obecnymi mieszkańcami Marszowa Górnego”. Urodził się przed dziewięćdziesięcioma laty 16 czerwca 1920 roku na zamku w Marszowie Górnym . Jego ojciec
Karl Czernin z Chudenitz, jest na fotografii na stronie tytułowej tego numeru naszej
publikacji. Urodził się w pałacu Morzinów przy praskiej ulicy Nerudowej w 1886 roku
a w dolinie rzeki Upy brał aktywny udział zarówno w życiu towarzyskim jak i gospodarczym. Przy dzieleniu majątku rodzinnego po śmierci Rudolfa Czernin-Morzina
seniora zyskał karkonoskie majątki Vrchlabi i Marszov najstarszy syn Rudolf junior
a młodszy Karl z rodziną przeprowadził się już w 1928 roku do Austrii. Do Czech
i Karkonoszy jego rodzina i z Josefem i dziesięcioma kolejnymi dziećmi wpadała z wizytami. Podczas tych pobytów Josef Czernin dobrze poznał Karkonosze i wielce je
polubił. Po anschlusu Austrii przez Niemcy 1 marca 1938 roku wszyscy mieszkańcy
automatycznie stali się obywatelami Trzeciej Rzeszy. Dla osiemnastoletniego Josefa
Czernina oznczało to koniec studiów i pobór do armii niemieckiej. Jako żołnierz był
ciężko ranny. Po wojnie wystudiował leśnictwo. W 1954 roku adoptowała go ciotka Therezia Kinska z Vchynic i Tetova i dlatego od tego czasu się oficjalnie nazywa
Josef Czernin von Chudenitz-Kinsky. Odziedziczył mały majątek Rosenhof-Sandl
nieopodal miasta Freistadt przy czesko-austriackiej granicy. Był w pełni pochłonięty
gospodarką leśną – jest aktywnym i cenionym fachowcem leśnym. Obecnie rodzinny
majątek sprawuje jego syn Stanislaus Czernin-Kinsky.
Josef Czernin-Kinsky nigdy nie przestał interesować się swoi mi strona mi rodzinnymi. Był pierwszym spośród szlachty karkonoskiej, kto po 1989 roku nawiązał kontakt
z miejscowym samorządem a w sierpniu 1994 roku przyjechał jako nieoficjalny patron na pierwsze spotkanie ziomków z mieszkańcami Marszowa. Razem z małżonką Marią Therezią ofiarował dla kościoła Wniebowzięcia Panny Marii w Marszowie
Górnym nowy 750 kilogramowy dzwon nazwany „Duch Święty” z dodatkiem „ dla
uśmierzenia i pokoju”. Uroczytemu zawieszeniu i pierwszemu dzwonieniu przyglądało się15 sierpnia 1998 roku mnóstwo ludzi (patrz VV 14/1999). Podczas spotkania
członków starego czeskiego rodu szlacheckiego Czerninów przed kilku laty wisiała
na czołowej ścianie Sali konferencyjnej duża fotografia zamku. Nie była to fotografia
rodowej siedziby Pałacu Czerninskiego w Pradze ani zamku w Chudenicach , Jindřichowie Hradcu, Petrohradzie, Dymokurach czy innych obiektów, lecz fotografie zamku w Marszowie Gśrnym. Pozostali Czerninowie byli zdziwieni taką decyzją
do chwili, w której dowiedzieli się, że głównym organizatorem rodzinnego spotkania
jest patriota marszowski Josef Czernin-Kinsky. Dlatego nie byliśmy zdziwieni, kiedy w
zeszłym roku przy żegnaniu się po krótkiej wizycie w jego zameczku w Austrii prawie
dziewięćdziesięcioletni właściciel jeszcze w ostatniej chwili żwawo nas dogonił przy
bramie głównej , by nam pokazać mały świerk w rogu ogrodu : „Ten mi przypomina
rodzinne Karkonosze – jest bowiem przeniesiony z doliny Obří důl“.

Druga i trzecia klasa marszowskiej szkoły podstawowej przez wiele lat
mieściły się w zamku. Po kamiennych schodach zewnętrznych wchodziliśmy prosto do byłego pokoju gościnnego hrabiowskiej rodziny Czerninów. Nie wyglądał już jak na fotografii wydrukowanej na przedostatniej
stronie. Do tych wysokich drzwi do następnego pokoju była przymocowana tablica szkolna. Przerwy spędzaliśmy z tyłu przy zielonym piecu
kaflowym z ornamentami – dobrze schowani przed wzrokiem naszej
pani wychowawczyni pani Jitki Šolcowej. Nie miała tu gabinetu ani pokoju nauczycielskiego więc była stale z nami. Być może i dlatego nie raz
siedziałem za karę na schodach na zewnątrz, gdzie mialem dosyć czasu na podziwianie przemyślnych ornamentów kutej balustrady. W zimie
urządzaliśmy zawody kto skoczy do śniegu pod schodami z większej wysokości. W końcu ktoś odważył się wspiąć na najwyższy punkt balustrady
i stał się - wprawdzie ze zwichniętą kostką –bezwzględnym zwycięzcą w
tej dyscyplinie. Na zakończenie roku szkolnego naszą klasę fotografowano na schodach z ozdobnymi balustradami. Fotografie zbiorowe zaaranżowane przez fotografa z Peca Ivana Sejtka mają w swych rodzinnych
albumach setki absolwentów szkoły marszowskiej. Woźnym zamku, w
którym mieścił się również dom dziecka, był wówczas pan Rychetský.
W drigiej połowie lat sześćdziesiątych otworzono granice również dla
turystów dewizowych. Pewnego dnia rozniosła się po szkole wieść, że
przyjechał pan hrabia, który dawniej w naszym zamku mieszkał. Dobrze
pamiętam smak rozczarowania, że go nie ujrzeliśmy. Ponoć mówił tylko
z woźnym Rychetskim. Po trzydziestu latach mi jego syn przezywany
Tužka (Ołówek) podarował starą klepsydrę adresowaną Janowi Rychetskiemu, woźnemu zamku nr 1 w Marszowie Górnym. Adres napisany
na maszynie do pisania miał ręcznie dopisane znaki diakrytyczne. Karl
Czernin jedynego człowieka, którego znał w Marszowie w czerwcu 1971
r. informował o śmierci małżonki Wilhelminy. W ten sposóm poznałem nazwisko i imię hrabiego, którego nie ujrzałem. Później nam Josef Czernin
dał, zamieszczoną na stronie tytułowej, fotografię a jego ojciec z matką
pokazali nam swoje twarze.
Naoczny świadek z Wielkiej Upy Friedrich Kneifel mi przed laty opowiadał przygodę, jak jeszcze za czasów monarchii szedł jako pętak z matką
po drodze Emminy za Spalonego Młyna do Marszowa i spotkali hrabinę
Czerninową. Z uwagi na bardzo emocjonalne opowiadanie owo spotkanie musiało na nim wywrzeć wielkie wrażenie. Trochę to przypominało
znaną scenę z powieści Bożeny Niemcowej „Babunia”. Tylko zaproszenia
na zamek się nie doczekali. W chacie łowieckiej na Kouli nad doliną Lví
důl jeszcze niedawno można się było zapisać do księgi pamiątkowej, w
której pierwsze strony zapisał hrabia Czernin-Morzin. Opisywał przygody
z tych samych miejsc, do których w pogoni za zwierzętami udawaliśmy
się i my. Pod koniec epoki komunizmu nierozsądnie zburzono dyrekcję
lasów, która stała w Marszowie od XVI w. Na krótko przed zburzeniem
zadzwonił do mnie przyjaciel Oldřich Lábek, bym raczej jeszcze przejrzał
wyrzucone papiery. Poza kilkoma ciekawymi dokumentami np. o przydzielaniu opuszczonych chałup po roku 1945 nowym właścicielom, planów
tartaku marszowskiego czy różnych map leśniczych znalazłem w stosie
również cenny spis majątku ruchomego rodziny Jaromíra Czernin-Morzina zatytułowany przez Narodową Komisję Kultury we wrześniu 1948
r. jako Wykaz przedmiotów w inwentarzu zamku Marszow. Pognieciona
kopia na cienkim papierze przebitkowym obejmuje ponad tysiąc nazwanych i wycenionych pozycji – najwyższy numer inwentaryzacyjny 2724
ma żelazny skarbiec za tysiąc koron. Najwyżej został oceniony duży portret Wenzela Morzina znanego malarza barokowego Jana Petra Molitora.
Wówczas kosztowałby dwadzieścia tysięcy koron. Oobraz znajduje się
obecnie w zbiorach Karkonoskiego Muzeum we Vrchlabi – jego fragment
wykorzystaliśmy na stronie dziewiątej. Najtaniej wyceniła komisja ładownik pistoletów – na dwie korony – temu nawet nie przydzieliłąa numeru
inwentaryzacyjnego. Takie odkrycia i przeżycia inspirowały mnie do pogłębiania mojej wiedzy o byłej szlachcie karkonoskiej. Często myślałem

o tym, o co bym się ich spytał, gdybyśmy się spotkali. Mogło skończyć się
na mrzonkach, lecz z odzyskaną wolnością w 1989 r. otworzyły się nowe
możliwości. Wkrótce po otwarciu Galerii Veselý výlet w Temnym Dole w
październiku 1993 r. wpadł do galerii starszy pan w myśliwskiej kamizelce
i w pumpach. Przedstawił się jako Josef Czernin-Kinsky a był pierwszym
z szeregu szlachciców, których mogłem oprowadzić już opustoszałym
zamkiem marszowskim (viz VV 6/1995). O rok później przywiózł pełny
autobus z czterema pokoleniami Czerninów. Latem 1995 r. wystawiliśmy
w Centrum Informacji popiersie Bertholda Aichelburga odnalezione w
grobowcu marszowskim. Na podstawie artykułu o zasłużonym szlachcicu karkonoskim w letnim wydaniu Veselego vyletu przyjechał z Wiednia
popatrzeć na byłą rodową siedzibę Vladimir Aichelburg. Najpierw pana
hrabiego wyfotografowaliśmy z popiersiem Bertholda a następnie rozmawialiśmy o losach rodu związanego z Karkonoszami wschodnimi.
Wkrótce potem wsparł założenie Towarzystwa Zamkowego Aichelburg,
które dopięło odnowy zamectku leśnego o tej samej nazwie. Osobiście
wziął udział w uroczystym umieszczeniu odrestaurowanego popiersia w
sieni zamkowej w listopadzie 1999 r.
Najbliższe kontakty nawiązaliśmy z Aleksandrem Czernin-Morzinem.
Najstarszy syn ostatniego właściciela karkonoskiego majątku Vrchlabi
i Marszow wyjechał mając lat osiemnaście do Kanady w poszukiwaniu
nowej ojczyzny. Pomimo tego, że po wielu latach wrócił do Austrii pozostał obywatelem kanadyjskim a my od pierwszej chwili wyczuliśmy w
nim tę amerykańską otwartość. Jako fachowiec w dziedzinie technologii
informacyjnych odetwał się we wrześniu 1995 r. faxem wysłanym bezpośrednio z osobisatego komputera. Czegoś takiego wcześniej w redakcji Veselego vyletu nie widzieliśmy. Z nowoczesnymi technologiami stale
idzie krok w krok. Z okazji obchodzonych w tym roku osiemdziesiątych
urodzin otrzymał nawigację GPS, aby spacery na łonie natury mógł sobie urozmaicić geocachingiem. Właśnie łatwa internetowa komunikacja umożliwiła nam dokładniej spenetrować historię i obecną kondycję
dwóch znanych rodów karkonoskich Morzinów i Czerninów. Tylko dzięki
łatwemu połączeniu udaje nam się z Aleksem dotrzeć do szczegółów,
na które podczas krótkich spotkań w Karkonoszach, Pradze lub Wiedniu nie ma czasu. Niekiedy mu wysyłam fotografie ludzi lub przedmiotów
myśląc, że mogą być tymi z listy z 1948 r. Aleksander mi je uzupełnia
informacjami i z nimi związanymi historiami. Niektóre dane uzupełniam
nowym kontekstem. Powoli mozaiki zaczynają składać się w ciekawe
epizody. Jak na przykład ta historia ze zbroją z zamku marszowksiego,
którą mi opowiadał ojciec. W 1945 r. zaledwie kilka miesięcy po opuszczeniu w pośpiechu przez Aleksandra z matką i braćmi Marszowa, ojciec
tajnie wdarł się razem z kolegami dla hecy do zamku. Kiedy opowiadał
jak walczyli bronią porozwieszaną po ścianach przypomniałem sobie pozycje z wykazu z 1948 r.: 29 halabard, 5 mieczy różnych, 13 oficerskich
szabli austriackich, 7 sztyletów i bagnetów, 2 szable ozdobne, 2 kusze, 2
maczugi wojskowe, szkatuła z dwoma pistoletami, 2 strzelby myśliwskie
wykładane masą perłową, 2 strzelby na kapiszony, 9 hełmów z osłoną
nosa i uszu i jeszcze setka innych pozycji „wybranych dla muzeum miasta
Trutnov”. Na pewno mieli dużą frajdę ubrawszy Jendę Eša w zbroję a następnie nie mogąc z niego ściągnąć drucianej koszuli. Od Aleksa dowiedziałem się, że blaszana zbroja i koszula druciana należały do jego praprzodka polnego marszałka cesarskiego z wojny trzydziestoletniej Rudolfa
Morzina. Ryczej mu nie opowiadałem jak później chłopaki „przestraszyli”
jednego pracownika skarbu państwa, który do zamku nie przyszedł bawić
się, lecz kraść. Był tak zdenerwowany, że uciekając przez okno zapomniał w zamku swój karabin. Ile rzeczy zginęło między majem 1945 r.
a wrześniem 1948 r. już się nie uda ustalić. Ale nie to jest najważniejsze.
Przy przeglądaniu zachowanych pamiątek nie tylko z wykazu z 1948 roku
cieszę się, że się mi udało z hrabią Czernin-Morzinem w ogóle spotkać.
A spotykamy się często tylko, że trochę innym sposobem niż to sobie przed dwudziestoma pięcioma laty wyobrażałem.
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Pensjonat Nikola

W samym centrum miejscowości Pec pod Śnieżką przy głównej drodze prowadzącej do centrum narciarskiego znajduje się nowy pensjonat rodzinny Nikola. Pensjonat dysponuje 12
dwuosobowymi pokojami oraz apartamentem. Wszystkie pokoje gościnne posiadają własne
urządzenia sanitarne, telewizor, lodówkę i mały sejf. W obiekcie jest do dyspozycji bezprzewodowe Wi-Fi podłączenie do internetu. W pensjonacie Nikola można zarezerwować noclegi ze
śniadaniem; kolacje i dla grup zamówią dla Państwa w sąsiedniej restauracji Encián gril. Menu
dostaną Państwo po korzystnej cenie. W zimie można założyć narty tuż na progu i zdjąć je
dopiero po powrocie po całym dniu spędzonym na najlepszych trasach zjazdowych. W pobliżu
pensjonatu mieszczą się wypożyczalnie sprzętu narciarskiego. A po nartach lub po dłuższym
spacerze górskim przyjemnie oświeży i zagrzeje sauna lub solarium, w sali gier jest również
ping-pong. Pensjonat ma własny parking czynny przez cały rok.
Pensjonat Nikola, Pec pod Sněžkou, Kod Poczt. 542 21, właścicielka: Alena Novotná,
tel. 00420 499 736 151, fax: 499 736 251, e-mail: nikola-pec@volny.cz, www.nikolapec.cz,
znajomość języka niemieckiego.

Pensjonat Weronika

Pensjonat Weronika znajduje się w śrpdku miejscowości Pec pod Śnieżką w dolnej części
zbocza Velká Pláň przy skrzyżowaniu dróg do Małej Pláni, do wyciągów narciarskich, hotelu
Horyzont i do głównej ulicy. Już dziesięć lat nowoczesny obiekt oferuje 17 miejsc noclegowych
z częściowym wyżywieniem w dwu-, trzy- i czteroosobowych pokojach z toaletą i łazienką.
Wszytkie pokoje mają TV satelitarną bezdrutowe podłączenie WiFi do internetu z sygnałem we
wszystkich pokojach i restauracji. Z zaszklonej restauracji na planie półkola z dużymi oknami
i tarasem roztacza się widok panoramiczny całej miejscowości z okolicznymi górami i terenami
narciarskimi. Specjalnością zakładu są czeskie dania takie jak twarogowe knedle jagodowe,
golonka lub sernik z jagodami. Popołudniami i wieczorami przychodzą tu goście posiedzieć
przy dobrym winie z rodzinnych winnic Valtice – Winiarstwo Černý. Beczkowe piwo z Pilzna
i znakomita kawa Illy nigdy nie zawiodą swych miłośnikó. Goście pemsjonatu mają zapewnione
śniadania i kolacje. Stąd mają goście szybki i łatwy dostęp do wszelkich zimowych i letnich
i towarzyskich atrakcji miejscowości. W bezpośrednim sąsiedztwie pensjonatu jest czterysta
metrowy wyciąg narciarski z oślą łączką a we wspomnianym hotelu przez cały rok czynne jest
centrum sportowe z krytym basenem, whirpoolem, sauną, soalrium, squashem, ricochetem
, fitness centrum , kręglami itp. Również niedaleko znajdują się dwa korty tenisowe szkoły
narciarskie oraz wypożyczalnie sprzętu narciarskiego. W samym pensjonacie czynna jest wypożyczalnia rowerów górskich. Obiekt ma własny parking. Z kartą gościa można korzystać
z 10% zniżki kosztów usług restauracji w trakcie kilkudniowego pobytu w Pecu pod Śnieżką.
Pensjonat Weronika, Pec pod Sněžkou, nr 309, Kod poczt. 542 21, kierownik: Slavomír
Holík, 00420 608 281 321, e-mail: veronika.pec@centrum.cz, www.penzionveronika.cz.
Znajomość języka niemieckiego, angielskiego i polskiego.

Richterovy boudy

Wysoko nad miastem Pec pod Śnieżką przy głównej drodze na grzbiety gór stoi na wysokości 1206 m n.p.m. jedno z najlepiej wyposażonych schronisk wysokogórskich. Nowoczesny
obiekt oferuje 110 miejsc noclegowych spośród których 29 znajduje się w sąsiedniej Červenej
boudzie. Większość niż jedna trzecia pokoi ma własną łazienkę, pokoje dwu-, trzy-, cztero i pięcioosobowe przeznaczone głównie dla wycieczek szkolnych mają umywalki. Do dyspozycji gości jest winda i jeden pokój dla osób na wózku, sauna, WIFI internet, TV a w kilku pokojach wielofunkcyjne projektory danych z ekranami, siłownia. Obiekt ma własne wielofunkcyjne
boisko (np. na koszykówkę, siatkówkę, siatkówkę nożną i tenis). W zimie ma do dyspozycji dwa
wyciągi narciarskie i utrzymywane ośle łączki. Goście do śniadań i kolacji mogą sobie wybrać
obiad i napoje z dziennej oferty lub ze stałego jadłospisu w restauracji. Restauracja jest czynna codziennie od godz. 10:00 do 22:00 i jest dostępna również dla gości z zewnątrz. Kuchnia
specjalizuje się w starych tradycyjnych daniach czeskich, ale oferuje pełną skalę dań na zamówienie jak również dań bezmięsnych i wegetariańskich, sałatek jarzynowych, knedle jagodowe, naleśniki owocowe, szarlotki – specjalnością są naleśniki z ciasta drożdżowego polewane jagodami. Oferta obejmuje również zimne zakąski, puchary lodowe, maliny na gorąco
i tradycyjne lemoniady czeskie. Toczy się tutaj piwo jasne Bernard 11° ponadto ciemne piwo
butelkowe i bezalkoholowe piwo Pilsner. Kolekcja win obejmuje głównie wina z morawskich
piwnic Motýl Mikulov, którą skompletował degustator win Radek Jon. Obsługa baru została
specjalnie przeszkolona w przygotowywaniu kawy Rioba baristou przez Jaroslava Patrouša mistrza kawy Republiki Czeskiej z 2004 roku. Obaj są przedstawicielami firmy Makro Cash &
Carry. Latem można zamówić grilowanie na akcje firmowe i rodzinne uroczystości. Transport
bagażu lub osób ratrakiem lub gazikiem można zamówić u kierownictwa ośrodka.
Richterovy boudy w Pecu pod Śnieżką nr 81, Kod Poczt. 542 21, Ośrodek szkoleniowy
Ministerstwa Szkolnictwa Młodzieży i Kultury Fizycznej RCz,. Kierowniczka Lenka Janoušková, tel.:, fax: 00420 499 896 249, tel.: 724 975 386, e-mail: info@richtrovyboudy.cz,
ceny umiarkowane, znajomość języka niemieckiego. www.richtrovyboudy.cz

DOBRE USŁUGI
Pensjonat U Hlaváčů

Obiektem dominującym nad placem w centrum miejscowości Horní Maršov jest zabytkowy dom wybudowany w 1855 roku przez hrabiego Bertholda Aichelburga. Dzisiaj mieści się w nim pensjonat U Hlaváčů
z miejscami noclegowymi o wysokim standardzie w pokojach dwuosobowych z łazienką z możliwością
przystawki. W cenie noclegu wkalkulowane jest śniadanie. W sali klubowej jest mały bufet i TV. Do obiektu
należy również kryty basen czynny przez cały rok. Do dyspozycji gości jest parking na podwórku obiektu.
Parter obiektu zajmuje dobrze zaopatrzony spożywczy sklep samoobsługowy. Oferta towarów obejmuje
również owoce i warzywa oraz artykuły drogeryjne. Filią sklepu jest również oddzielne specjalizowane
stoisko Cash and carry Pilsner Urquell z całym asortymentem słynnego browaru w Pilźnie z piwem marki
Radegast i Kozel włącznie. Piwo beczkowe, butelkowe i w puszkach rozwozi się stąd po całych Karkonoszach wschodnich. Sklep jest otwarty przez siedem dni w tygodniu od 6:30 do 12:00 i od 13:00 do 18:00;
w soboty od 6:30 do 13:00 a w niedziele od 8:00 do 12:00. Przez całe lato można posiedzieć w ogródku
pod parasolami. Poza lodami i ciastkami stoisko oferuje kawę oraz różne napoje niealkoholowe. Ogródek
z lodami jest czynny przez cały dzień z weekendami włącznie.
Pensjonat i sklep samoobsługowy U Hlaváčů, Horní Maršov, Kod Pocz. 542 26, właściciele Miluška i Milan Hlaváčovi, tel. 00420 499 874 112, e-mail: hlavac.milan@iol.cz, znajomość języka niemieckiego.

Ośrodek SEVER

Już piętnaście lat działa w Marszowie Górnym Ośrodek Edukacji i Etyki Ekologicznej Rýchory SEVER. Siedzibą główną nierządowej organizacji niezyskowej jest
część budnyku nowej szkoły podstawowej. Tutaj organizowane są przez cały rok
stacjonarne programy dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz studentów
szkół wyższych jak również dla nauczycieli i wszystkich zainteresowanych edukacją ekologiczną. Program obejmuje wycieczki w Karkonosze, ćwiczenia rozwijające
zdolności współpracy w zespole, obserwacje przyrody w terenie, twórczość plastyczną, dyskusje,
gry symulacyjne i inne. Ośrodek dysponuje trzydziestoma miejscami noclegowymi, możliwością
całodziennego wyżywienia, świetlicą, kuchnią, biblioteką i videoteką. Znajomość języka niemieckiego i angielskiego. Ośrodek SEVER jest również właścicielem budynku byłej plebanii w Marszowie
Górnym, w którym realizuje projekt DOTEK – Dom Odnowy Tradycji, Ekologii i Kultury. Organizuje tu
warsztaty artystyczne i rzemieślnicze, akcje towarzyskie, koncerty, pokazy gospodarzenia w górach
( w pobliżu hodowane jest stadko kóz), festiwale kultury alternatywnej itp. akcje. SEVER organizuje
również obozy letnie i akcje oświatowe dla publiczności. Program akcji dla nauczycieli i dla publiczności jest dostępny na stronach internetowych ośrodka. Macie ochotę na przyjemny spacer – zajrzyjcie do zabudowań byłej plebanii. Zwróćcie uwagę na starą lipę liczącą sobie czterysta lat. Została
oficjalnie uznana jako szóste najciekawsze „Drzewo roku 2009” Republiki Czeskiej. Znajduje się tu
również model mielerza oraz dwie stacje trasy edukacyjnej „Droga drewna” informującej o lokalnych
rzemiosłach, o wyrębie i spławianiu drzew oraz produkcji węgla drzewnego.
Středisko SEVER, Horní Maršov, Horská 175, Kod Poczt.: 542 26, tel. I fax: 00420 499 874 280,
739 203 205, e-mail: sever-hm@ekologickavychova.cz, http://www.sever. Ekologickavychova.cz

Pensjonat Permonik głównie dla małych gości

Młoda rodzina Semeradów umiejętnie i ze zrozumieniem potrzeb małych klientów stopniowo
przekształciła pensjonat Permonik w miejsce wymarzone dla pobytów młodych rodzin lub tylko matek z dziećmi. Duży dom umożliwił im wybudować dużą salę gier, salę gimnastyczną, basen z masażem, saunę co znajduje odzwierciedlenie w przygotowaniu bogatego programu.
Z asystentką przygotowują dla dzieci konkursy, warsztaty plastyczne, ale programy główne czekają na nie na zewnątrz w przyrodzie. Wyruszą na wyprawę w poszukiwaniu skarbu w Krakonoszowej dolinie drogą pełną niespodzianek i zadań do spełnienia. Kiedy indziej zapoznają
się z trasą bajkową lub zwierzętami żyjącymi na wsi. Przy pensjonacie latem pasą się owce, są
tam duże drewniane zabawki, piaskownica ze zjeżdżalnią. W zimie dzieci jeżdżą na sankach,
budują ze śniegu igloo lub labirynt albo poszukują yetti. Od trzech lat mogą się uczyć jazdy na
nartach w szkółce z zawodową instruktorką. Przy pensjonacie jest dziecięcy wyciąg narciarski a nieopodal publiczny wyciąg dla rodziców. Nie tylko matki mogą raz w tygodniu skorzystać
z oferty różnych masaży, kosmetyki i pedicury. Przy jadalni z otwartym ogniem w piecu kominkowym
czynny jest od godz. dziesiątej przed południem do godzin nocnych owczy bar. Jest tu również telewizja i mnóstwo bajek na wszelki wypadek gdyby pogoda nie dopisała. Suteren kryje samodzielną
winiarnię z bogatą kolekcją win z Czech, Morawy i całego świata. Podaje się tu piwo Krakonosz
i Pilsner oraz lemoniadę Kofola. Pokoje są dwu- , trzy- i czteroosobowe z socjalnym zapleczem
zdobią motywy z różnych bajek. Do Permonika należy również sąsiednia bardziej kameralna buda
Ťapka z dziesięcioma pokojami znakomicie nadająca się do zakwaterowania grup lub dużych rodzin.
Podobnie jak w Permoniku i tutaj jest czynna sala gier, świetlica, mały bar, jadalnia i internetowe
podłączenie Wi – Fi. Zakwaterowaniew w pensjonacie Permonik i budzie Ťapka jest z całodziennym
wyżywieniem, takie same menu z ofertą pokarmów z kuchni nowoczesnej lub tradycyjnej czeskiej.
Na Permoniku można zamawiać również z oferty kucharza Lukáša według oferty dziennej.
Pensjonat Permonik w Dolnej Małej Upie nr 115, Kod Poczt.: 542 27, właściciele Zuzana i Pavel ,Terezka, Lukášek i Zuzanka Semerádovie, tel.: 00420 603 264 422, e-mail: info@permonik.
eu, znajomość języka angielskiego, poslkiego i niemieckiego. www.permonik.eu

21

SERVIS dla schronisk

22

23

PRALNIA MLADÉ BUKY

Farma górska z certyfikatem
Przed dwudziestoma laty z nadzieją oczekiwaliśmy, że w warunkach
wolności powstawać bądą w Karkonoszach farmy górskie sprzedające
swoje produkty. Nasze oczekiwania się nie spełniły. A jedyna taka farma Deavida i Věry Sosnowych na Valšovkach w Wielkiej Upie po wielu
latach udanego działania wraz z przejściem pani gospodyni na emeryturę zaprzestała sprzedawania własnych produktów mlecznych. Tym
większą radość nam sprawia to, co się dzieje w Leśnej boudzie. Ich
działania zmierzają w nieco innym kierunku, ale pokoszone łąki i zadowoleni goście świadczą, że w dobrym kierunku. W jednej z najbardziej znanych w Karkonoszach chałup na odludziu hodują na granicy
Černego Dolu (5 km) i Peca pod Śnieżką (3 km) na wysokości 1104 m
n. p. m. owce i kozy. Nie tylko dla samej przyjemności, lecz i dla zarobku. Przez cały rok farma była na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa
pod obserwacją Agencji ABCert, która stwierdziła, że farma prowadzi
gospodarkę czystą pod względem biologicznym bez stosowania środków chemicznych do nawożenia łąk , gospodarzy z optymalną ilością
zwierząt umieszczonych w adekwatnych warunkach w odpowiednich
oborach i dokarmianych czystym pod względem ekologicznym sianem oraz odpowiednimi solami mineralnymi. A kiedy farmę koło Leśnej
boudy Dyrekcja KRNAP poleciła jako dobry przykład powrotu do tradycyjnej gospodarki budowej dostała gospodyni Markéta Kreiplová
jakopierwsza w trzeciej strefie parku narodowego certyfikat biofarmy.
Ale dla gości jest najważniejsze to, że wszelka bioproduklcja jest przeznaczona na potrzeby miejscowej restauracji. W Leśnej boudzie dostanie się doskonałe farmerskie produkty z mięsa jagnięcego i baraniny;
np. befsztyki, mielone kotlety, szaszłyk z jagnięcego mięsa z sosem
śliwkowym, mięso z sosem orzechowym lub jabłecznym lub z ziołami
górskimi. W jadłospisie są tradycyjne dania karkonoskie takie jak kyselo
(zupa przypominające żurek), sejkory, bandora z kozim serem, kozi ser
z fasolami i bekonem z rusztu z kwaśną śmietaną i borówkami, kromka
chleba drwala z kozim twarogiem, czosnkiem i świeżymi ziołami. Ser
kozi podaje się i w sałatkach, ale kupić go sobie do domu nie można.
Podczas swojej ostatniej wizyty spotkałem tutaj doświadczonego bacę
na emeryturze Jiřígo Novotnego z Arnultovic. Przyjechał na farmę przed

latem ostrzyc wszystkie duże owce. Synowa pani gospodyni Olga przygotuje wełnę na weekend farmerski 13 i 14 sierpnia, na którym będzie
demonstrowała gościom tradycyjne metody obróbki wełny, czyli prania,
czesania, przędzenia na kołowrotku, tkania i filcowania. Przez dwa dni
na farmie przy Leśnej boudzie będzie się przede wszystkim opiekało
i podawało specjały z baraniny i jagnięcego mięsa. Nie zabraknie ani
muzyki i zabawy. Bliższe szczegóły można znaleźć na ulotkach w punktach informacji, w schronisku oraz na stronach internetowych.
Lesní bouda
Schronisko Leśna bouda oferuje noclegi różnej kategorii od turystycznego typu po aparamenty z kompletnym wyposażeniem. Gościniec górski czynny przez cały dzień niemalże na okrągło przez cały rok
otwarty jest dla narciarzy wszelkiego typu, którzy bez trudu tu mogą
dojechać od górnej stacji wyciągu krzesełkowego Hnědý Vrch. Latem
zjeżdżają się tutaj rowerzyści i turyści piesi. Często odpoczynek w
schronisku łączą z wejściem na wieżę widokową na szczycie Hnědego
Vrchu. Przez Dolny Dvur dojedzie tu i autobus z seniorami lub dziatwą
do zielonej szkoły. Przy schronisku jest basen i kąpiel z masażem pod
gołym niebem z pięknym widokiem. Zimą boisko siatkówki zmienia się w
najwyżej położone lodowisko w Czechach. Właściciele schroniska przed laty odnowili tradycyjną hodowlę zwierząt gospodarczych. Na okolicznych łąkach latem pasą się owce, kozy a wkrótce i jałowice. Dzieci
mogą z gospodarzem zajrzeć do obory, ale karmienie zwierząt jest zakazane. Pani gospodyni Markéta Kreiplová z rodziną zaprasza wszystkich latem do odpoczynku na progu domu z pięknym widokiem gór lub
pasących się zwierząt. W odnowionej stylowej restauracji można wybierać z ciekawej i różnorodnej oferty typowych miejscowych przysmaków
lub spróbować produkty z koziego mleka.
Lesní bouda, jakkolwiek w Pecu pod Śnieżką adres pocztowy ma:
Černý Důl nr 187, Kod Poczt. 543 44, tel.: 00420 499 896 343, tel.
kom.: 602 148 099, e-mail: info@lesnibouda.cz, www.lesnibouda.cz,
przyjazne ceny, znajomość języka niemieckiego.

Pralnia w Mladych Bukach jest największą pralnią w powiecie
trutnowskim. Z jej usług korzystają i najwyżej położone schroniska w całych Karkonoszach. Wszelką bieliznę wypiorą nawet
w szczycie sezonu w ciągu czternastu dni za normalną cenę. Na
miejscu można uzgodnić konkretny termin odbioru, cenę, stopień nakrochmalenia i naperfumowania ewentualnie i wybielenia pościeli. Pralnia dysponuje również własnym transportem.
Pralnia, Mladé Buky, Kod pocztowy: 542 23, właściciel Petr Lukáček, tel. 00420 499 871 120, czynna w dni
powszednie od godz. 6.00 do 14.00 a w szczycie sezonu
aż do godz. 16.00.

WINIARNIA NADE DNEM WINE BAR
•		Wina butelkowe i beczkowe z Moraw, Czech i z całego świata
•		Nie tylko przyjemna atmosfera przy winie, herbacie lub kawie, WiFi podłączenie
•		Kosztowanie wina, akcje firmowe, uroczystości, obchody, koncerty i recitale

Václav Koubek

Tony Ducháček i Garage

Vladimír Merta

Winiarnię poszerzono o jedną małą salę, w której odbyło się już kilka udanych koncertów. Począwszy jesienią kontynuoować będziemy
organizowanie akcji kulturalnych takich jak koncerty, wieczory autorskie, spotkania i spektakle teatralne.
Szczegółowe informacje można znaleźć od 1. sierpnia na nowych stronach internetowych.

HORNÍ MARŠOV, Třída Josefa II. čp. 83, Po - Cz 14- 20, Pi – So 11-22, Ne nieczynne
www.nadednem.cz

BUDOWLANA & INŻYNIERYJNA FIRMA KLIMEŠ
znak ochronny

Czasopismo sezonowe Veselý výlet, Temný důl nr 46, 542 26 Horní Maršov, tel. 499 874 298, fax: 499 874 221, e-mail: info@veselyvylet.cz, www.
veselyvylet.cz, wydawca/redaktor: Miloslav i Pavel Klimešowie, redakcja językowa: Věra Pokorná, Jarmila Klimešová, opracowanie graficzne: Květa
Krhánková, ilustracje: Květa Krhánková, Zdeněk Petira, Stanislav Špelda, fotografie: Hans Bönsch, Pavel Klimeš, Olga Kreiplová, Adolf Lehmann,
Franz Xaver Pohl i archiwum wydawców, skład: Tisk OFSET a. s. Úpice, tel. 499 881 171, druk: Garamon s. r. o. Hradec Králové tel. 495 217 101,
tłumaczenie na język niemiecki Hans-J. Warsow, na język polski Andrzej Magala, zamknięcie numeru: 10. 6. 2010, nakład: 55 000 egzemplarzy,
w tym 27 000 egzemplarzy w czeskiej wersji językowej, 21 000 w niemieckiej a 7 000 w polskiej. W przypadku zainteresowania doręczenia następnego numeru pocztą (następny numer 35/zima 2011) prosimy przesłać wraz z adresem 40 Kč na wysyłkę krajową lub 190 Kč na wysyłkę zagranicę.
Czasopismo można również zamówić osobiście w Centrum Informacyjnym w Temnym Dole lub w miejscowości Pec pod Śnieżką.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

HORNÍ MARŠOV 65, PSČ 542 26, TEL. 499 874 296, 603 218 346
e-mail: stavby@klimesmarsov.cz, www.klimesmarsov.cz
Špindlerův Mlýn

Sněžka

Albeřice

Horní Maršov
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Główną częścią byłego majątku szlachty karkonoskiej opiekują się dzisiaj
dwa sąsiednie parki narodowe po polskiej i czeskiej stronie gór. Największą
część ich powierzchni zajmują lasy górskie, pasmo subalpejskie z tundrą i porostami kosodrzewiny. Byłe majątki rodów szlacheckich obejmują
z przyrodniczego i turystycznego punktu widzenia najcenniejsze partie
parków narodowych. Proporcjonalnie z moralnym dojrzewaniem szlachty karkonoskiej poprawiała się również z biegiem stuleci kondycja lasów
karkonoskich. Od początkowej gospodarki rabunkowej majątki stopniowo
dojrzewały do prowadzenia przykładnej planowanej godpodarki leśnej uwzględniającej różnorodne funkcje lasu.

Nadleśniczowie
Sposoby i rozmiary wydobycia drewna dyktowali leśnikom urzędnicy panujących a później właściciele majątków. Natomiast organizację wyrębu,
transportu drewna i odnowy lasu zostawiali w zasadzie zarządcom lasów,
których od jak żywa nazywano nadleśniczymi. Dopiero w XIX wieku kiedy
szlachta zaakceptowała fachowy punkt widzenia gospodarzy lasów stan
drzewostanów uległ wyraźnej poprawie. Nadleśniczowie cieszyli się ogólnym szacunkiem i uznawanym autorytetem. Niektórych nazwiska znamy już
z XVI wieku. Christof Gendorf wymyślił plan wydobycia drewna dla kopalń
srebra w Kutnej Horze w dziewiczej jeszcze wówczas puszczy doliny górnej Upy. Po jego śmierci w sierpniu 1563 r. niespotykaną akcję zorganizował nadleśniczy królewski Kašpar Nuss, który do Karkonoszy wschodnich przyszedł z austriackiego miasteczka Rigersdorf leżącego na wschód
od Grazu. Najprawdopodobniej był to właśnie Nuss, kto wpadł na pomysł
sprowadzenia setek rodzin drwali alpejskich i budowniczych zapór i ślizgów
głównie ze Styrii. Po blisko czterdziestoletniej pracy w służbach panującego
zmarł w Trutnowie w 1606 r. a więc jeszcze przed zakończeniem głównego
wyrębu drewna dla Kutej Hory. W kościele św. Wacława w Górnym Starym Mieście wisi pośrodku północnej ściany nawy kościelnej unikatowa
pamiątka tego pierwszego nadleśniczego w Karkonoszach wschodnich.
Bez mała czterometrowe epitafium w kształcie małego ołtarza, na którym
Nadleśniczy Miloslav Cejnar pracował w majątku Marszow za czasów Czernin-Morzinów. Widać go również na fotografii na stronie tytułowej siedzącego
jako pierwszy od lewej strony, ale już dużo starszego.

Karkonoski
pod obrazem z motywem biblijnym umieszczony jest napis podsumujący
życie zmarłego, herb rodowy i wyrzeźbione postaci dziesięciu członków
rodziny Nussa z nadleśniczym włącznie. Następny nadleśniczy Vilem Hubner uskarżał się komisji kutnohorskiej w 1609 r. na madmierny wypas bydła i koszenie traw na gruntach cesarskich utrudniających odnowę lasów
na porębach wokół Małej i Wielkiej Upy. Z tego powodu urzędnicy zalecili
wzmocnić nadleśnictwo w Marszowie, którym wówczas kierował Marek
Hubner. W jakim związku pokrewnym był z nadleśniczym, z urzędowego
raportu się nie dowiemy, ale stan lasu ani wówczas ani jeszxzew długo potem nie poprawił. Możemy się wręcz domyślać, że nadleśniczy z wypasu
bydła czerpał jakieś korzyści. Jednego leśnika z rewiru pod Śnieżką znamy
również z klasyki czeskiej literatury. Božena Němcová w powieści Babunia
bardzo pięknie pisze o myśliwcu z Karkonoszy Beyerze, który co wiosna
transportował drewno pławione po rzece Upie do Josefova. Wpadał z synem Orlikiem do Ratiboříc do rodziców pisarki. Jak stwierdził historyk Miloslav Bartoš był to w rzeczywistości leśniczy z Peca Johann Bayer, który w
służbach Schaffgotschów i Aichelburgów pracował na Marszowsku od roku
1812 całych czterdzieści jeden lat.
Właściciele majątków byli zainteresowani wykorzystaniem drewna lub
jego sprzedażą w pobliżu lasów, z których pochodziło. Dlatego sami zakładali i wspierali huty szkła, ścieralnie drewna i tartaki. Z uwagi na podaż
drewna powstały huty szkła w majątku Harrachów w Vitkovicach, Bedřichově i w Novym Světie. Pomimo tego, że Schaffgotschowie w majątku Kynast
wprowadzili planową gospodarkę leśną już w XVIII wieku w swoim majątku
Marszow stale prowadzono nieregulowany wyręb lasu. Ich następca Berthold Aichelburg wsparł w 1846 roku powstanie największej karkonoskiej huty szkła Augustina Breita w dolinie Temný Důl. W ciągu roku zużyła
godnych podziwu osiem tysięcy metrów sześciennych drewna, które tutaj
spławiano aż do 1882 roku po Upie i Małej Upie. Z uwagi na to, że w majątku nie prowadzono planowej gospodarki leśnej nie były ustalone zapasy
drewna w poszczególnych porostach, roczne przyrosty masy drzewnej ani
wysokość dopuszczalnego wydobycia. Kiedy wreszcie po wydaniu pierwszej ustawy leśnej w 1852 roku nadleśniczy Schneider dosyć prymitywną
metodą przeprowadził w 1854 roku remanent stanu lasu wyszło na jaw
ewidentne przeciążenie lasu. Ale ani takie ostrzeżenie nie skłoniło Aichelburgów do ograniczenia wydobycia drewna. co doprowadziło w roku 1877
do finansowego upadku majątku z wyczerpanymi lasami. Dopiero po wprowadzeniu przymusowego dozoru przejął nadleśniczy Bodenstein zarząd
majątku i zlecił opracowanie szczegółowego planu gospodarczego lasu.
Zadania się podjął młody Anton Bakesch, który oprócz opracowania pierwszych map porostów naplanował sposoby zaleśniania, skład gatunkowy,
zalecił zaprzestanie spławiania drewna i zastąpienia go zwożeniem drewna na rogatych saniach zwanych „rohačky”. Tym samym poparł budowanie
dróg leśnych, regulację toków wodnych oraz inne nowoczesne metody
leśnicze. Aichelburgom wprowadzone zmiany już nie pomogły – ostatnią
klęską była dla nich powódź w 1882 roku. Majątek marszowski z sześcioma
i pół tysiącami hektaró w najczęściej wyciętego lasu sprzedali na Sylwestra
Czernin-Morzinom. Ci wprowadzili zmianę sposobu gospodarzenia zgodnie
z projektami Bakescha w wyniku czego wkrótce podobnie jako wcześniej w
majątku Vrchlabi wyniki gospodarcze w regionie pod Śnieżką wyraźnie się
poprawiły. Anton Bakesch opracował dziesięcioletnie plany leśne w latach
1885, 1895 i 1905 następne jeszcze przygotowali jeszcze Czerninowie w
roku 1920 i 1930. Najsławniejszego nadleśniczego karkonoskiego mieli w
swym majątku jilemnickim Harrachowie, który u nich pracował trzydzieści
dwa lata. Ludvik Schmid wdrażał postępowe metody pracy leśnika od chwili
podjęcia pracy w 1863 roku do swej przedwczesnej śmierci w marcu 1895
roku. Przede wszystkim zaczął z powrotem wysadzać w porostach jodły,
buki i inne gatunki liściaste, Dzięki niemu są dzisiaj największe powierzchnie zdrowego lasu mieszanego w dolinie rzeki Izerki i Izery lub na wschodnich zboczach Medvědina i Sedmidolí w Szpindlerowym Młynie. W tym celu
założył ponad siedem hektarów szkółek leśnych produkujących rocznie
blisko dwóch milionów sadzonek. Majątek podzielił na rewiry, dla których
opracował doskonałe mapy gospodarcze i porostowe. Wprowadził zasady
wydobycia drewna obniżające ryzyko klęsk żywiołowych. Z pełnym popar-

Park Narodowy
ciem hrabiego Jana Nepomuka Harracha wyraźnie poprawią warunki pracy
gajowych i stałych pracowników w leśnictwie budując i remontując gajówki
i domy mieszkalne. Dzięki swej pracy zdobył wysokie uznanie wśród leśników, co znalazło swój wyraz w nazwaniu pięknego miejsca widokowego nad
doliną Labský důl jego nazwiskiem.
Wyprawa do wzorowych rewirów
Czeska Wspólnota Leśnicza założona w 1848 roku organizowała corocznie
wycieczki do rewirów cieszących się opinią wzorowych. Już w 1885 roku
odbyło się wyjazdowe posiedzenie w majątku vrchlabskim. Gości się ujął
nadleśniczy Pistorius i oprowadził ich po dolinie Białej Łaby aż do budy
Luční bouda, gdzie ich przekazał w ręce nadleśniczego marszowskiego
Schneidera, który ich zaprowadził aż na Śnieżkę. Większe znaczenie miało
posiedzenie wyjazdowe Wspólnoty do majątku Jilemnice w sierpniu 1879
roku. Uczestnicy w stu dwudziestu powozach dojechali na Rezek, skąd ich
nadleśniczy Ludvik Schmid prowadził po w tym celu wybudowanej drodze
spacerowej tzw. Exkurzni na Dvoračky i dalej przez Čertův kopec do Novego Světa, by zobaczyli zabudowania huty szkła Harrachów. Na drugi
dzień przeszli dolinę Mumlavy na Labską Łąkę, całą dolinę Labský důl aż
do Bedřichova. Spotkanie zamknęło walne zebranie w Jilemnicy, które prowadził prezes stowarzyszenia Karel Schwarzenberg. W sierpniu 1906 roku
cirszącą się wysokim prstiżem wycieczkę Czeskiej Wspólnoty Leśniczej
organizował hrabia Rudolf Czernin-Morzin w imieniu swej matki Aloisie w
majątku Vrchlabi i Marszow. Po powodziach w latach 1882, 1897 i 1900
głównym tematem było regulowanie potoków górskich i zatrzymywanie
wody w porostach górskich. Uczestnicy przeszli i przez najwyższe partie
Karkonoszy z Kozimi Grzbietami włącznie. W części marszowskiej oprowadzał ich nadeśniczy Mloslav Cejnar. Wycieczka została zakończona
walną gromadą w kolumnadzie w Janskich Łaźniach. Wszystkie trzy akcje
przyniosły rewirom krakonoskim sławę, ale przede wszystkim uznanie dla
pracy gospodarzy laśnych.
Do powyższej tradycji nawiązał organizując spacer po lesie dla setki kolegów we wrześniu 1996 roku znany współczesny leśnik karkonoski Oldřich
Lábek. Jako pierwszy dyrektor po połączeniu gospodarzy leśnych i pracowników zajmujących się ochroną lasu w styczniu 1994 roku pod nagłówkiem
nowej Dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego wspierał i wcielał w życie ekologiczne aspekty pracy leśnika. Od tego czasu do głównych tematów należy różnorodny skład gatunkowy lasów, niedewastujące przyrodę
przybliżanie drewna, wspieranie naturalnych procesów przebiegających w
przyrodzie, odnowa pierwotnych leśnych i turystycznych dróg tradycyjnymi
technologiami, wspieranie funkcji lasu jako elementu gospodarki wodnej.
Obecna dyrekcja parku narodowego dysponuje znakomitymi współczesnymi „nadleśniczymi” w osobie Otakara Schwarza i dyrektora parku Jana
Hřebačka. Nie tylko swymi pracami naukowymi, ale głównie wdrażaniem
zmian do gospodarki leśnej przyczynili się ze swymi współpracownikami
do stworzenia wzorowego „majątku“ jak przed stu latczynili nadleśniczowie
Harrachów i Cernin-Morzinów. Dlatego też Karkonosze mają jako jedne
z pierwszych w Czechach od 2009 roku certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) obowiązujący w całym świecie.
Oznajmia się wszem i wobec
Z licznych wystaw, które Muzeum Karkonoskie przy Dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego przygotowało w ciągu roku bieżącego, chcemy
zwrócić uwagę na tę w Muzeum Zapomnianych Patriotów w Pasekach nad
Izerą. Ma podobny temat, na którym skupiliśmy uwagę w niniejszym wydaniu Veselego výletu. A mianowicie na fotografie i inne dokumenty mające
jakiś związek z mieszkańcami Karkonoszy i ich losami. W Pasekach jest
prezentowanych około stu fotografii ślubnych z okresu pięćdziesięciu lat
od końca XIX wieku. Co jest w tym wyjątkowego? Uczestnicy nawet na tych
najstarszych fotografiach mają imiona i nazwiska i wiemy z której chałupy
pochodzili. Zdjęcia są bowiem z rodzinnych albumów mieszkańców Pasek
nad Izerą a więc czeskiej miejscowości z nienaruszoną ciągłością osiedlenia. Takiej wystawy w większości innych miejscowości karkonoskich przy-
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gotować niesposób. W wykorzenionych siedzibach nie można odnaleźć tylu
fotografii ani ludziom na nich widocznym przyporządkować imiona i nazwiska. Na wspomnianej wystawie są również inne dokumenty ze ślubną tematyką: np. księgi kościelne z oświadczeniami narzeczonych, akty ślubu czy
umowy ślubne. Fotografie powstawały w atelierach w okolicznych miastach
a większość autorów wydawała wówczas również widokówki. Goście weselni mieli blisko do Rokytnicy do Josefa Hujera albo do Vysokiego do znakomitego fotografa Františka Hanuša. Z pewnością po obejrzeniu wystawy
w ładnej miejscowości górskiej Paseky chętniej zajrzycie do własnego albumu rodzinnego, by w porę wypytać się rodziców, prarodziców i szerszej
rodziny o to, kto na tych fotografiach jest uwieczniony. Proszę nam wierzyć,
że później już nie będzie się kogo spytać i że będzie się żałowało, że nie
poznaje się własnych przeodków.
Wystawa starych fotografii Oznajmia się wszem i wobec w Muzeum Zapomnianych Patriotów w Pasekach nad Izerą jest czynna aż do kwietnia 2011
z przerwą w sierpniu ze względu na Paseckie Uroczystości Muzyczne.
Wszelkie ważne informacje z Karkonoszy podobnie jak szczegółowe
atykuły z historii wychodzą na bieżąco w czasopiśmie Krakonoše Jizerské
hory, wydawanym przez Dyrekcję KRNAP już ponad czterdzieści lat. Autorzy artykułów o historii Karkonoszy Miloslav Bartoš, František Jirásko,
Theodor Lokvenc, Jan Luštinec, Roman Reil, Antonín Tichý i inni opracowali chyba wszystkie tematy historyczne włącznie ze szlachtą karkonoską.
Często nie są nigdzie indziej opisane. Bez regularnej lektury czasopisma
Krkonoše nie potrafimy sobie wyobrazić ani wydawania naszego periodyku
Veselý výlet. Prenumeratę można łatwo zamówić w redakcji czasopisma.
Adres znaleźć można na stronach internetowych Dyrekcji KRNAP.
www.krnap.cz
podpis: W październiku 1907 r. główny nadleśniczy Smiedl z małżonką obchodzili srebrne wesele. Od personelu leśniczego majątku Marszow otrzymali tablo, na którym ich wspólna fotografia otoczona była zdjęciami wszystkich
leśników i urzędników dyrekcji lasów. Obraz uzupełniony tekstem i rysunkami w ozdobnej ramie zyskało Towarzystwo Zamkowe Aichelburg od leśnika
marszowskiego i już dziesięć lat wisi w zameczku leśnym Aichelburg. Na
fotografii na stronie tytułowej nadleśniczy Smiedl siedzi tuż obok hrabiego
Karla Czernina.

Siedziby
szlachty karkonoskiej
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by po paru miesiącach się z nią ponownie ożenił. Najprawdopodobniej
tym samym uratował jej życie. Do Marszowa już nigdy nie wrócił. Przed
rokiem jego potomcy wnieśli na podstawie nowych przepisów prawnych
o restytucjach pod adresem Austrii podanie o wydanie obrazu Vermeera.
Sprawa jeszcze nie jest zamknięta. Zato Aleksander jako najstarszy syn
ostatniego właściciela majątku marszowskiego wobec Republiki Czeskiej swych praw restytucyjnych do jednej czwartej Karkonoszy nie zgłosił.
Wiedział, że przy zabieraniu ich majątku w 1945 roku nie był uwzględniany ich stosunek do nazizmu, lecz tylko ich obywatelstwo. Tym ciekawsze
są ostatnie informacje od jego bratanka Thomasa Czernin-Morzina, który
nie wyklucza możliwości odkupienia zamku marszowskiego od obecnego właściciela rosyjskiego. Thomas mieszka w Warszawie a ze swą żoną
Edytą wychowują troje dzieci. Byłoby ciekawe, gdyby okrężną drogą przez
Polskę powrócił do Marszowa ród z tak długą karkonoską historią.
Kiedy w listopadzie 2005 roku staliśmy przed słynnym obrazem w Muzeum Artystyczno-Przemysłowym w Wiedniu uświadomiłem sobie, że
wówczas nie spytałem się Aleksandra o ważną rzecz. Później telefonicznie mi potwierdził, że ich Vermeer na zamku w Marszowie naprawdę nigdy
nie wisiał.
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Fotografie prezentują siedziby szlachty karkonoskiej w kondycji w jakiej je znali ostatní właściciele poszczególnych majątków.
Pusty zamek dawniej Czernin-Morzinów w Marszowie Górnym na razie czeka na nowe wykorzystanie.

Świat Christiny Czernin-Morzinowej

Jaromir Czernin-Morzin i jego Vermeer

Vermeer w Marszowie nie wisiał
Czerninowie byli właścicielami jednej z najsławniejszych obrazów świata – Malarz w swym atelier albo Alegoria malarstwa mistrza holenderskiego XVII wieku Jana Vermeera. Aleksander Czernin-Morzin podczas
jego pierwszej wizyty w ich byłym zamku w Marszowie Górnym w maju
1996 roku opowiadał mi ciekawą historię. Kiedy pokazał mi miejsce gdzie
gospodarze mieli telefon przypomniał sobie pewne wydarzenie z 1938
roku. Wówczas numer marszowskiego zamku kazał osobiście wykręcić
kanclerz rzeszy Adolf Hitler. Ojca Aleksandra Jaromira zawołali do telefonu. Nie było mu lekko. Starsza siostra Wiera akurat wyszła za mąż za przeciwnika Hitlera, byłego kanclerza austriackiego Kurta Schuschnigga,
nowa małżonka Jaromira Alix z rodu Oppenheimów wkrótce potem musiała zacząć nosić żółtą gwiazdę Davida. Rozmowa z kancelarią rzeszy
dotyczyła jednak zupełnie innej sprawy – był krótki i bezkompromisowy.
Przy anszlusu Austrii w dniu 1 marca 1938 roku naziści natychmiast zajęli magazyny celne a w jednym znaleźli obraz Vermeera przygotowany
do odesłania do USA. O słynne płótno przejawił swoje zainteresowanie
drugi najwyższy nazista Herman Göring, ale „kolekcjoner sztuki” Hitler
miał pierwszeństwo. Właściwie Jaromirowi tylko oznajmił, że obraz kupuje
od Czerninów za 1,65 miliona marek. O dyskusji nie mogło być mowy pomimo tego, że Jaromir miał o wiele lepszą ofertę od amerykańskiego ministra finansów i multimilionera Andrewa W. Mellona rzędu miliona dolarów
w złocie. Wkrótce do Marszowa dotarł zarządca zbiorów artystycznych
Hitlera Hans Posse w towarzystwie oficerów SS i faszystowskich działaczy z przygotowaną umową. Parę lat później Hitler już nie był tak „wspaniałomyślny”. Na majątek Czerninów w Karkonoszach naziści nałożyli
przymusowy nadzór. Pierwsza małżonka Jaromira a matka Aleksanda
Marta zostałaprzydzielona do pracy w marszowskiej cieplarni – gdzie
nadzór nad nią osobiście sprawował nazistowski zarządca Rudolf Kohl.
Jaromir przeniósł się do Austrii i był co najmniej dwukrotnie aresztowany
przez gestapo. Pod naciskiem nazistow w 1944 roku rozwiódł się z Alix,

Powrót Czerninów do Karkonoszy będzie widoczny w tym roku przez całe
lato. Krystyna zaczęła fotografować w młodości i chciała tę specjalizację
artystyczną doskonalić na szkole wyższej. Ale rodzicie nie okazali zrozumienia dla jej upodobań i przekonali ją, by studiowała coś praktyczniejszego. Ku własnej twórczości mogła powrócić już w wieku dojrzałym.
Pasjonuje ją krajobraz i jego szczegóły. We własnym archiwum fotograficznym zgromadziła w ciągu ostatnich dwudziestu lat ponad pięćdziesiąt
tysięcy fotografii na filmach a w ciągu ostatnich sześciu lat również w postaci cyfrowej. Znaczną część jej prac tworzą zdjącia z długich wypraw
głównie po Ameryce Północnej i Australii. Dla Galerii Veselý výlet autorka
wybrała fotografie z ostatnich czterech lat. Ekspozycja podzielona została
na trzy cykle: głównym cyklem są romantyczne niemalże mityczne ujęcia
krajobrazu i miast. Ważnym tematem są również dla Krystyny zwiększone
szczegóły głównie kwiatów. Na naszą prośbę wystawia również fotografie z cyklu Czerninowie w Czechach. Ze zdjęć powstałych przy wizytach
miejsc związanych z historią rodu, którego członkiem się stała dzięki
małżeństwu, wybrała drobne szczegóły – takie jak np. nocnik pod łóżkiem
na zamku w Chudenicach. Na sfotografowanych drzwiach do domu murowanego nr 3 w dolinie Temný Důl widoczny jest ten szmat czasu, który
upłynął od chwili, kiedy tu mieszkali urzędnicy z dyrekcji lasów czerninów.

Vrchlabi pyszni się zrekonstruowanym zamkiem powstałym już w XVI wieku.
W widocznym na zdjęciu pokoju stołowym Czernin-Morzinów znajduje się obecnie kancelaria burmistrza miasta.

Wystawa fotografii: Świat Krystyny Czernin-Morzinowej otwarta jest
w Galerii Veselý výlet w Pecu pod Śnieżką codziennie od 8:30 do 18:00
do 1 listopada 2010 r.

Christine i Aleksander Czernin-Morzin przed zamkiem w Marszowie.

Zamek Jilemnicki był od roku 1701 związany z rodem Harrachów. Ostatnie ich przebudowy
miały miejsce w 1895 roku. Dzisiaj znajdują się w nim ekspozycje Muzeum Karkonoskiego
przypominające również pierwotnych właścicieli głównie Jana Nepomuka Harracha.

Właściciele północnej strony Karkonoszy Schaffgotschowie pierwotnie mieszkali w średniowiecznym zamku Kynast, obecnie Chojnik. Do pałacu w Cieplicach koło Jeleniej Góry przeprowadzili się
na stałe po pożarze zamku w 1675 roku. Ruiny zamku są dostępne od miejscowości Sobieszów.

Policja: Stały dyżur w Trutnowie i Vrchlabi 158, wypadki drogowe: 974 539 251; dyżur
w Pecu pod Śnieżką 499 736 233, w Svobodzie nad Upą 499 871 333, w mieście Špindlerův Mlýn 499 433 333; komisariat Policji Miejskiej w uzdrowisku Janské Lázně 499
875 133 i 603 345 538; Špindlerův Mlýn 499 433 354, 606 484 805, Žacléř 499 876
135.

Górskie Pogotowie Ratownicze: stały dyżur jest w mieście Špindlerův Mlýn, tel.: 499
433 239 (602 448 338). W zimie w miejscowości Pec pod Śnieżką 499 896 233 ma
placówka dyżur codziennie od 7.00 do 22.00 (po 22.00 - 602 448 444).
Ponadto w zimie czynne są punkty w uzdrowisku Janské Lázně 499 895 151 (606 157
936), w Małej Upie na Przełęczy Okraj (Pomezní Boudy) 499 891 233 (606 157 935),
Strážné 499 434 177 (606 157 934), Harrachov 481 529 449 (602 448 334), Rokytnice
nad Jizerou 481 523 781 (606 157 932), Luční bouda 739 205 391, 499 736 219.

Stacja Meteorologiczna - Pec pod Śnieżką 499 736 303

CENTRUM INFORMACYJNE VESELÝ VÝLET
GALERIA - KANTOR
Temný Důl, Horní Maršov, tel.: (00420) 499 874 298
Pec pod Śnieżką, tel.: (00420) 499 736 130, fax: 499 874 221
e-mail: info@veselyvylet.cz
www.veselyvylet.cz
codziennie od 8.30 do 18.00
Punkty informacyjne Karkonosze - 2010 - IC Flora Benecko, PSČ 512 37, tel. 481
582 606, info-flora@benecko.com, www.benecko.com; TIC Černý Důl, PSČ 543 44,
tel. 499 429 618, infocentrum@cernydul.cz, www.cernydul.cz; TIC Harrachov, PSČ 512
46, tel. 481 529 600, tic@harr.cz, www.harrachov.cz; CA Harrachtour Harrachov, PSČ
512 46, tel. 481 529 401, info@harrachtour.cz, www.harrachtour.cz; IC Veselý výlet Horní Maršov, PSČ 542 26, Temný Důl 46, tel. 499 874 298, info@veselyvylet.cz, www.
veselyvylet.cz; IC Hostinné, PSČ 543 71, Náměstí 70, tel. 499 404 746, infocentrum@
muhostinne.cz, www.infocentrum.hostinne.info; IC Janské Lázně, PSČ 542 25, tel. 499
875 186, info@megaplus.cz, www.janskelazne.cz; IC Jilemnice, PSČ 514 01, Masarykovo nám. 140, tel. 481 541 008, info@jilemnice.cz, www.mestojilemnice.cz; IC Lánov,
PSČ 543 41 Prostřední Lánov 39, tel. 499 432 083, infocentrum@lanov.cz, www.lanov.
cz; IC Malá Úpa, PSČ 542 27, tel. 499 891 112, info@malaupa.cz, www.info.malaupa.
cz; MIC Veselý výlet Pec pod Sněžkou, PSČ 542 21, tel. 499 736 130, info@veselyvylet.
cz, www.veselyvylet.cz; IC Turista Pec pod Sněžkou, PSČ 542 21, tel. 499 736 280,
turista@turistapec.cz, www.turista@turista.cz; IC Rokytnice nad Jizerou, PSČ 512 44,
Dolní nám. 449, tel. 481 522 777, book@rvclub.cz, www.rokytnice-info.cz; TIC Svoboda
nad Úpou, PSČ 542 24, nám. Svornosti 527 , tel. 499 871 167, info.ets@tiscali.cz, www.
svobodanadupou.eu; TIC Špindlerův Mlýn, PSČ 543 51, Svatopetrská 173, tel. 499 523
656, tic@mestospindleruvmlyn.cz, www. mestospindleruvmlyn.cz; TIC Trutnov, PSČ 541
01 Trutnov, Krakonošovo nám. 72, tel. 499 818 245, vesely@trutnov.cz, www.trutnov.cz;
RTIC Vrchlabí, PSČ 543 01 Vrchlabí, Krkonošská 8, tel. 499 405 744, info@krkonose.
eu, www.krkonose.eu; TIC Žacléř, PSČ 542 01 Žacléř, Rýchorské nám. 10, tel. 499 739
225, muzeum@zacler.cz, www.zacler.cz.

Msze: Horní Maršov – sobota 16.30; Svoboda nad Úpou – niedziela 11.00; Janské Lázně
– niedziela 9.30; Velká Úpa – sobota 15.00; Žacléř - niedziela 8.30; Špindlerův Mlýn –
niedziela 10.00, Mladé Buky - niedziela 11.00. Zgromadzenie Świadków Jehowy w auli
królestwa w Trutnowie, Bojiště 103. Tygodniowe zgromadzenie: każdy wtorek i czwartek,
zawsze od 18.45 do 19.30. Publiczne wykłady w każdą niedzielę od 9.30 do 11.30 i od
16.30 do 18.30.

Jak dzwonić? Numery telefoniczne telefonów stacjonarnych w Karkonoszach wschodnich i środkowych zaczynają się trzema cyframi: 499 (w relacji międzynarodowej 00 420
499). Informacje o numerach telefonicznych uzyskać można pod numerem 1180.

Warsztaty Naprawcze Samochodów i Zakłady Wulkanizacyjne: Svoboda nad Úpou:
Hlávka 499 871 153; codziennie od 7.00 do 12.00 i od 13.00 do 17.00, Mladé Buky Štangl 499 773 263, Wulkanizacja 499 773 263, Autoklub Bohemia Assistance, nonstop,
1240; Žlutý anděl 1230 (Pomoc Drogowa).

Magistraty Miejskie i Gminne: Horní Maršov 499 874 156, Janské Lázně 499 875 101,
Pec pod Sněžkou 499 89 6215, Malá Úpa 499 891 157, Svoboda nad Úpou 499 871
105, Žacléř 499 878 510, Špindlerův Mlýn 499 433 226, Godziny przyjęć w poniedziałki i
środy od 8.00 do 12.00 i od 12.30 do 17.00. (PL) Karpacz 0048 75 7618611.
Dyrekcja Karkonoskiego Parku Narodowego: Punkty Informacji KRNAP (Karkonoskiego Parku Narodowego): Pec pod Śnieżką 499 896 213, codziennie 8.30 - 12.00, 12.30
- 17.00, w lecie do 18.00, Špindlerův Mlýn 499 493 228, codziennie 8.00 - 12.00, 12.30
- 17.00, Harrachov 481 529 188 codziennie 8.30 - 12.00, 12.30 - 17.00, Horni Rokytnice nad Jizerou 481 523 694, w zimie pon.-piąt. 9.00-12.00, 13.00-16.00; Muzeum
we Vrchlabi: oprócz poniedziałków 8.00-16.00, 499 456 111, Muzeum w Obřím dole
w Pecu pod Śnieżką 499 736 311, otwarte codziennie oprócz poniedziałków, 9.00
-12.00, 13.00 - 16.30.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Leśnej – dyrekcja 499 456 111; Leśnictwa: Horní
Maršov 499 874 161, Pec pod Śnieżką 499 896 214, Svoboda nad Úpą 499 871 159,
Žacléř 499 776 459, Špindlerův Mlýn 499 433 282.

Służba zdrowia: Pogotowie Ratunkowe: Trutnov i Vrchlabí tel. 155, 499 735 921,
dla regionu Karkonoszy wschodnich dyżurnym Ośrodkiem Zdrowia jest przychodnia
w Trutnowie; dyżurna przychodnia ma numer 499 840 100, przychodnia internistyczna
i stomatologiczna w miejscowości Pec pod Śnieżką ma 499 329 340, Chirurgia 499 329
346, dentysta 603 413 113; w miejscowości Horní Maršov ma 499 874 144, dentysta 874 166, przychodnia dziecięca: 874143; w uzdrowisku Janské Lázně 875 116, Svoboda
nad Úpą 499 871 140, przychodnia dziecięca 499 871 287, Špindlerův Mlýn 499 433
344, Chirurgia 499 523 864. Apteka w Horním Maršovie jest czynna od poniedziałku do
piątku od 8.00 do 12.30 i od 14.00 do 17.00, tel. 499 874 121; w Svobodzie nad Upą 499
871 2646, w mieście Špindlerův Mlýn 499 433 335, pogotowie we Vrchlabi (również dla
regionu Špindlerowa Mlýna) ma 499 421 155.

Stacje benzynowe: Svoboda nad Úpou: czynna codziennie od 6.00 do 20.00 Benzina
499 871 128 i od 6.00 do 21.00 Lucraco Oil: 499 871 188; Pec pod Śnieżką 499 522
120 od 5.00 do 22.00; Špindlerův Mlýn 499 493 295, codziennie od 7.00 do 17.00,
w niedziele od 8.00. Stacje benzynowe otwarte NONSTOP znajdują się w Trutnowie
i we Vrchlabi.
Kolejki linowe: Na Śnieżkę (Pec pod Śnieżką, 499 895137) codziennie o każdej pełnej godzinie od 8.00 do 18.00; w górnym odcinku Růžová hora – szczyt Śnieżki czynna
w zależności od pogody; Pec pod Śnieżką - Hnědý Vrch, (499 736 375) 9.00 -16.00,
od 1. do 28. 10. tylko piąt.-niedz.; Portášky (Velká Úpa, 499 736 347) czynna codziennie od 8.30 do 17.00; od 15.2. do 17.30; Černá hora (Janské Lázně, 499 875 152)
codziennie o 7.30 a później o każdej pełnej godzinie od 8.00 do 18.00; Na Plaň (Špindlerův Mlýn – Sv. Petr, 499 497 215) i Medvědín (Šp.Mlýn, 499 433 384) codziennie
od 8.30 do 16.00 i o 18.00; Žalý (Vrchlabí, 499 423 582; Lysá hora (Rokytnice, tylko
w zimie, 481 523 833); Čertova hora (Harrachov, 481 528 151).

Przejścia graniczne: Począwszy od 21 grudnia 2007 roku zostały zlikwidowane kontrole
graniczne. Z przejazdu przez przejście graniczne Pomezní Boudy - Przełęcz Okraj mogą
korzystać samochody o wadze do 3,5 tony; przejścia Harrachov - Jakuszyce oraz Královec - Lubawka – bez ograniczeń.
Pogotowie Straży Pożarnej: stały dyżur w Trutnowie - tel. 150, 499 848 411.
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