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„WESOŁA WYPRAWA” 		

Dokąd wyruszyć? Na przykład do prastarej skały zwanej Poledni kameny
z naturalną rzeźbą mistyczną zapatrzoną w dal na północy. Z okazji dwudziestej piątej rocznicy założenia wrocławskiej lokalnej grupy Towarzystwa
Karkonoskiego kamieniarze wyciosali pod nią z bloków granitu ławę, z której
roztacza się piękny widok. Na kamiennym oparciu umieścili przyniesione tablice pamiątkowe z nazwiskami założycieli profesora Dr. W. Körbera, radcy
szkolnego Dr. P. Handlossa i emeryta H. Schulza. O dziwo kamienna ława
i płyty z czerwonego granitu wytrzymały prawie nie uszkodzone do dnia
dzisiejszego podkreślając wyjątkowość zakątka przy szczytowej drodze
granicznej Czesko-Polskiej Przyjaźni. Całe wydanie sezonowego periodyku
poświęcamy turystom poszukującym ciekawych naturalnych, kulturalnych
i dla Karkonoszy charakterystcznych celów kulinarnych. Ich poprzednicy
uwiecznieni na fotografiach Wenzela Pfohla niedługo po Wielkiej wojnie również nie błądzili znikąd do nikąd, ale zmierzali ku z góry upatrzonym celom
turystycznym. Najprawdopodobniej mówili sobie wówczas: „A po drodze
zatrzymamy się przy Polednich kamieniach”.
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według Veselego vyletu
Na sezon letni w galerii Veselý výlet w Pecu pod Śnieżką porzygotowaliśmy wystawę z podtytułem Dokąd wyruszyć? Za pośrednictwem fotografii przedstawiamy dwadzieścia celów turystycznych, w uratowaniu,
odnowie i popularyzacji których brał udział zespół skupiony wokół Veselego výletu. Wystawa zachęcająca do poznawania mniej znanych miejsc
Karkonoszy wschodnich jest czynna codziennie do początku listopada
2015 r. Na drogę można sobie kupić czekoladę złożoną z ośmiu celów
w Pecu pod Śnieżką i innych ośmiu w Marszowie Górnym.

W 1999 r. spotkał się z nami na budowie zameczku Aichelburg Oldřich Lábek
(z przodu), Petr Pařízek i Jan Kender z Ministerstwa Środowiska
(z lewej strony i w środku).

Plastyk Aleš Lamr wrócił na swoją drogę krzyżową podczas nakręcania
dokumentu telewizyjnego 28 września 2013 r.

Zameczek leśny Aichelburg pod Swietlą horą
Wśród alpinistów mówi się, że gdzie jest wola tam prowadzi i droga.
Wolę odnowienia prawie straconego leśnego zameczku Aichelburg
przejawiło tylu ludzi, że mogliśmy 3 listopada 1999 roku pżrace dokończyć. Klucze od muzeum Bertholda Aichelburga sobie już wypożyczyło
w centrach informacyjnych Veselý výlet ponad trzydzieści dwa tysiące
osob. Na wystawie przypominamy historię tworzenia naszego pierwszego większej wagi celu turystycznego. Ekspozycja przypomina zasługi
presesa Towarzystwa Zamkowego Aichelburg i ówczesnego dyrektora
Dyrekcji KRNAP Oldřicha Lábka.
Droga Krzyżowa w Temnym Dole
Do ratowania Drogi Krzyżowej dokończonej przez miejscowych parafian w 1876 r. w osadzie Stara Hora przystąpiliśmy z przyjaciółmi Veselego vyletu jesienią 1985 r. Z czternastu stacji stała tylko jedna jedyna. Z obrazów zachowały się tylko zardzewiałe nieczytelne blachy.
Na stromym zboczu odnaleźliśmy oprócz jednego wszystkie bloki piaskowcowe, ale całość została dokończona dopiero po piętnastu latach.
W międzyczasie dojrzała myśl zwrócenia się do artysty plastyka Aleša
Lamra pracującego z tematyką religijną za pośrednictwem barwnych
symboli. Na półgodzinny spacer pod górę do ostatniej stacji przy źródełku z oglądaniem emajlowych obrazów i kapliczki św. Anny rocznie
wyruszają setki pielgrzymów.

Kateřina Krhánková (z lewej strony) i Magda Pichová (z prawej strony) na resztkach tynku kaplicy w Sklenarzowicach
skopiowały stary dekor po czym we wrześniu 2000 r. go przeniosły na odnowioną fasadę.

Ze znalezionego kamienia stał się kamień graniczny szlachty karkonoskiej;
pierwsi turyści się przy nim koło Luční budy fotografowali już w momencie jego osadzania 23 czerwca 2010 r.

Kaplica ochronna w Sklenarzowicach
Josef Franz z domu nr 21 wybudował w 1874 r. na swym gruncie przy
drodze na Rýchory kapliczkę dla bożej ochrony i ochrony przed kaprysami pogody. Po zaniku wsi wszystko stało się własnością państwa, łąki
zarosły lasem a kaplica spustoszała. Latem 1999 r. razem z dyrekcją
KRNAP uzgodniliśmy, że obiekt odnowimy. Co do tego w jaki sposób
mieliśmy wolną rękę. W sprawie projektu i dekoracji i ich wykonania
zwróciliśmy się do plastyczki Květy Krhánkowej a do jej koleżanek Kateřiny Krhánkowej i Magdy Pichowej w sprawie odnowy exterieru. Z nimi
współpracowaliśmy i na innych projektach w Karkonoszach. Dziewczęta dzisiaj należą do czołówki w swym fachu. Katka zdobyła ze swym zespołem w zeszłym roku cieszącą się znacznym renome nagrodę Patrimonium pro futuro i wyróżnienie Zabytek roku 2014 za zrestaurowanie
kaplicy cmentarnej we Slavonicach. Magda z mężem Mirem Bodanskim
w roku bieżącym kieruje restaurowaniem wnętrza starego kościoła w
Marszowie Górnym. Nasza pierwsza wspólna praca służy gościom bez
konieczności napraw już piętnaście lat.
Kamień graniczny szlachty karkonoskiej koło Lučnej budy
Oldřich Šlegr z którego upickou drukarnią i studiem graficznym współpracujemy przy przygotowani na u tego periodyka bez przerwy od roku
1992 zwrócił naszą uwagę wiosną 2002 na ciekawy obrobiony kamień.
Pojawił się przy kopaniu dołu przy granicy Kalnej Vody i Trutnova. Szybkie przeniesienie do Lapidaria remedia w Temnym Dole zapobiegł jego
zniszczeniu. Osiem lat piaskowcowy stożek czekał na wykorzystanie.
A kiedy nadeszła trzystuletnia rocznica paktu o uznawaniu granic majątków szlacheckich w Karkonoszach w czerwcu 1710 roku. Wtedy
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wpadliśmy na pomysł zorganizowania spotkania potomków szlachty
karkonoskiej a nieopodal zbiegu granic czterech majątków koło Luční
budy umieścić coś stałego. Rzeźbiarz w kamieniu Petr Beneš odnowił
kamień z lapidaria nadając mu formę symbolicznego słupa granicznego.
Wyciosał w nim nazwiska rodów szlacheckich a jego żona Jana zwyraźniła pismo kolorem i złotem.
Pensjonat Vesely vylet w Temnmym Dole jest otoczony przyrodą górską i zabytkami kultury. Goście konsultują z nami wybrany program,
który im wzbogacamy o kolejne pomysły. Inspiracją jest i sam dom
zabytkowy pełen obrazów, fotografii i dokumentów nie tylko z Karkonoszy. Gustownie wyposażone pokoje, dostęp do internetu Wi-Fi, sauna,
wana z masażem podwodnym, duża hala z kuchnią w nowoczesnej dobudówce i sute śniadania są rzech oczywistą. Do pensjonatu przyjeżdżają grupy przyjaciół, którzy tak samo jak wielkie rodziny korzystają
z dużej hali. Dzięki łączącemu oba budynki korytarzowi nie zakłócają
spokoju innych gości i ich zabawa nie jest przerywana. Przed domem
zatrzymują się turyści latem i zimą podobnie i narciarskie autobusy. Naší
goście mogą także przez cały rok parkować obok naszych obiektów
i Pecu pod Śnieżką. Pensjonat oferuje miejsca noclegowe ze śniadaniem w pokojích dwu- i trzy-osobowych oraz w apartamencie, rezerwacja telefoniczna w centrum informacyjnym, szczegóły o zakwaterowaniu
w pensjonacie dostępne na internecie, możemy na życzenie posłać je
i pocztą.
Centra informacyjne i sklep z upominkami Veselý výlet w Pecu pod
Śnieżką i w Temnym Dole ułatwią i uczynią bardziej przyjemnym Państwa pobyt w Karkonoszach wschodnich. Wypożyczycie sobie klucz
od zameczku leśnego Aichelburg i od Muzeum Wapiennik w Alberzycach. Poznają tam państwo co nowego w regionie, bezpłatne informacyjne materiały, mapy Karkonoszy i okolic, przewodniki, pocztówki ze
znaczkami, książki czeskie i niemieckie włącz nie z książkami dla dzieci. Dla kolekcjonerów mamy wizytówki turystyczne, znaczki, odznaki,
naklejki, nalepki, tarcze, tarcze na laski itp. Przed powrotem do domu
można tu zakupić oryginalne prezenty i pamiątki, obrazy, fotografie i ulubione figurki lub kukiełki Ducha Gór. Ponadto można kupić kamienie,
ozdoby i podkoszulki przypominające pobyt w Karkonoszach.W Temnym Dole można sobie zamówić kopie historycznych zdjęć po wybraniu
z naszego obszernego archiwum. Vesely vylet także przygotował pamiątki w kształcie Czekolady ze Śnieżki z opakowaniem opracowanym
przez kilku zawodowych artystów. Wysokiej jakości czeska czekolada
może mieć aż siedemdziesięcioprocentową zawartość kakaa. Ulubione
są karkonoskie ziołowe miody pitne, mieszanki herbaciane i lecznicze
napoje. Oferta obejmiuje również szeroki wybór naturalnej kosmetyki.
Oprócz obligatoryjnych informacji chętnie Państwu poradzimy z wyborem programu czy miejsc noclegowych w dolinie pod Śnieżką. Przez
cały czas czynności centra w Pecu pod Śnieżką dostępny jest internet
publiczny. Działa również kantor. Starsze numery Veselego vyletu można przeczytać na stronach internetowych a pozostałe wydruki oferujemy w Temnym Dole.
Galeria Veselý výlet jest integralną częścią obu center informacyjnych.
Aktualne i minione wystawy autorskie w Pecu pod Śnieżką są przedstawione na stronach internetowych.
Centrum Informacyjne, galeria, kantor i sklep z prezentami i pamiątkami Veselý výlet w Pecu pod Śnieżką nr 196, tel.: + 420 499 736 130.
Centrum informacyjne, galeria, kantor i pensjonat Veselý výlet w Temnym Dole nr 46, Horní Maršov, Kod Poczt. 542 26, tel.: 499 874 298.
Czynne codziennie od 8:30 do 18:00. Znajomość języka niemieckiego
i angielskiego. Aktualności dostępne na facebooku Veselego výletu.
E-mail: Info veselyvylet.cz		
www.veselyvylet.cz

HORNÍ MARŠOV
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Planszę informującą o ciekawostkach turystycznych Marszowa Górnego ujrzy
każdy wysiadający z autobusu na głównym przystanku w kierunku gór. O kilka kroków dalej przy parkingu stoi symboliczny kierunkowskaz ze strzałkami
skierowanymi ku podanym celom. Cele są również naniesione razem z tymi
w Pecu pod Śnieżką i w Małej Upie na planie orientacyjnym. Wyznaczone są
także wszystkie trasy spacerowe Karkonoszy wschodnich. Ale na wyprawy
do wybranych celów radzimy wyruszać ze szczegółową mapą w plecaku.
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stry zakonne z alberzyckiej organizacji dobroczynnej. Bruk piaskowcowy z kamieniołomu Krákorka darowali właściciele najwyżej położonych chałup wokół
Václava Hornycha. Złożyła się również gmina. Pieniądze starczyły na to, by
jesienią 1995 r. budowę wyczyszczono, odnowiono ściany i całość przykryto
dachem. Od przykrycia dachem do pełnej rekonstrukcji upłynęło siedem lat.
Ostatnie trzy lata poświęciliśmy zastanawianiu się nad tym jak by miało wyglądać wnętrze. Głównie dzięki wsparciu ze strony dyrektorów KRNAP Oldřicha
Lábka i jego następcy Jiřígo Nováka udało się zapłacić prace wykończeniowe z Programu Opieki nad Krajobrazem Ministerstwa Ochrony Środowiska.
Dzięki temu mogliśmy na dach położyć wytrzymałe łupkowe poszycie, uporządkować otoczen ie i dostęp i przede wszystkim zamówić wyjątkowy wystrój
wnętrza. Nie tylko ostatní żyjący jeszcze przedwojenni mieszkańcy wkładają
teraz do swych albumów weselsze fotografie niż przed dwudziestoma latami.
Kaplicę Kneifela za cel swego spaceru nie wybiera się z powodu jej historii,
ale po to, by ujrzeć na własne oczy autentyczną największy fresk w naszych
górach. Drzwi nie są zamknięte. Wewnątrz można dzieciom wytłumaczyć zasadę malowania polegającego na wsiąkaniu pigmentu w świeży tynk wapienny, który reaguje z pigmentami tworząc z nimi po wyschnięciu wyjątkowo syte
kolory. Te nie są jak bywa zwykle na tynku, ale wewnątrz. W Lyseczynach w
maju 2002 r. restauratorki pracowały taką samą techniką jaką przed pięciuset
laty zastosował Michał Anioł w kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie malując najsławniejszy fresk na świecie przdstawiający Sąd Ostateczny. Motywem fresku
w kaplicy lyseczynskiej jest Boże Narodzenie w kontekście wiary chrześcijańskiej w Karkonoszach i na całym świecie. W Muzeum Wapniarnia w siódmym
okienku opowiada o powstaniu fresku stylizowany dziennik autorki projetu
Květy Krhánkowej, która jednocześnie była jedną ze współwykonawczyń malowidła. Realizacja kaplicy w Lyseczynach stała się inspiracją dla odnowy podobnym sposobem ośmiu kolejnych kapliczek w Karkonoszach wschodnich
i środkowych. Niektóre z nich stały się celem turystycznym.

Kaplica Kneifela pod wezwaniem Narodzenia Pańskiego
Do II wojny światowej miała samodzielna gmina Lyseczyny Górne 180 mieszkańców. Dzisiaj należy razem z innymi siedmioma wioskami do Marszowa
Górnego a na stałe mieszkają w niej trzy osoby. Lyseczyny Górne nie powstały w odróżnieniu od sąsiednich Alberzyc lub Lyseczyn Dolnych według planu
zasadźcy jako średniowieczna wieś łanowa. Osadę górską założyli drwale
o dwieście lat później podczas kolonizacji w XVI wieku. Przypadkowo wycię-

ty pas lasu wzdłuż potoka Lyseczynskiego przekształcili w łąki sięgające aż
na szczyt grzbietu granicznego do wysokości 1050 m n.p.m. Poszczególne
gospodarstwa miały powierzchnię między jednym a dwoma hektarami, czyli
zaledwie jedną dziesiątą gruntów łanowych w Alberzycach. Najczęściej powtarzające się nazwisko wśród osadników to Kneifel. Z ośmiu gospodarzy w
Lyseczynach w roku 1654 trzej nazywali Kneifel a dwaj dalsi byli wśród chałupnikami. Przy spisie gospodarstw o dwieście lat później w roku 1841 zamieszkiwali w Lyseczynach Górnych spośród czterdziestu siedmiu domów aż
dziewięć, czyli jedną piątą. W górnej części rozciągniętej wioski miał chałupę
numer 74 Ignaz Kneifel a w następnym pokoleniu już pod dzisiejszym numerem 31 Johann Kneifel. Poza gospodarstwem z kilkoma krowami prowadził
jedyną gospodę we wsi. Turyści zaczęli tutaj chodzić w XIX wieku, ale było
ich niewielu wobec czego bar z piwem marszowskim i gorzałką przemycaną
ze Śląska służył głównie sąsiadom. Kneifelom wiodło się dobrze dlatego też
Johann z małżonką Theresią, którą sobie tutaj przyprowadził z Peca w roku
1877, zdecydowali się wybudować przy drodze pzblicznej na granicy swego
gruntu kapliczkę. Służyła podobnie jak i gospoda rodzinie i sąsiadom do odmawiania krótkich modlitw. Pod jakim była wezwaniem nie wiadomo. Ale mówiło się o niej jako o kapliczce Kneifela. Gospodarstwo, gospodę i kapliczkę
przejął najmłodszy syn Josef z małżonką Marthą sprawujący od końca lat
dwudziestych funkcję starosty wsi. Kneifelowie razem z najbliższymi sąsiadami zostali wywiezieni w sierpniu 1946 r. do rosyjskiej strefy okupacyjnej
w Niemczech. Ich chałupy długo zostawały puste. Łącznie w Alberzycach
i Lyseczynach zanikło 54 zabudowań. Najwyższe partie wsi Lyseczyny Górne
zarosły po czterystu latach gospodarzenia gęstym lasem świerkowym. Tylko
najbliższe otoczenie chałup i kapliczki tworzy małe polany.
Wysiedleni byli mieszkańcy podczas odwiedzania „starej ojczyzny“
po otwarciu granic na początku lat sześćdziesiątych robili zdjęcia głównie
swoich opuszczonych domów i jedynego zabytku sakralnego w Lyseczynach.
Niektóre zdjęcia kapliczki Kneifela z dziurawym na wylot dachem pokrytym
gontem, później ze złamaną konstrukcją dachu a jeszcze później już tylko
mury obwodowe dostały się następnie do naszego archiwum. Są świadectwem rozczarowania z powodu mizernego stanu spuścizny kulturowej pozostawionej nam przez miejscowych górali. Ruinę kaplicy poznaliśmy bliżej w
ramach sporządzania dokumentacji zabytków na początku lat osiemdziesiątych. Do środka nie było można wejść. Ze ścian wyrastały wysokie drzewa
a w złych czasach nie potrafiliśmy sobie nawet wyobrazić możliwość odnowienia kapliczki. Na początku lat dziewięćdziesiątych brakowało nam odwagi
w ogóle o tym myśleć. Odbudowę zainicjowali sami lokalni osadnicy. Właścicielka chałupy z Lyseczyn Górnych Eva Dvořáková postarała się o to, by ruinę
wciągnięto na listę zabytków kultury i „odnalezionemu” właścicielowi gminie
Marszów Górny załatwiła pierwsze pieniądze z funduszów Ministerstwa Kultury. Pracownik stanu cywilnego gminy mieszkanka Lyseczyn Górnych Jana
Vaňková podjęła się zorganizowania zbiórki publicznej. Złożyli się głównie
właściciele chałup i mieszkańcy Alberzyc i Lyseczyn. Najwięcej pomogły sio-

Przez sto lat opuszczona wapniarnia w Alberzycach
zmieniła się w muzeum, 1988.

Ruina kaplicy Kneifela w Lyseczynach
ukrywa barwny fresk, 1983.

Odnowiony Czerwony Krzyż
wyświęcił ksiądz Jan Rybář, 2010.

Muzeum Vápenka (Wapniarnia) jest celem samym w sobie a zarazem inspiracją dla poznania szeregu dalszych zakątków w Alberzycach i Lyseczynach.
Muzeum jest samoobsługowe, klucz można wypożyczyć w Centrum Informacji
Veselý výlet (Wesoła Wyprawa) w Ciemnym Dole/ Temný Důl. Samemu sobie można otworzyć muzeum znajdujące się w wapienniku w kształcie wieży
w sąsiedztwie łomu Bischofa. W lipcu i sierpniu w każdą sobotę i niedzielę
można klucz wypożyczyć takže w Punkcie Informacji KRNAP mieszczącym
się w drewnianej chatce w Alberzycach Górnych. Prowadzi tutaj na całej swej
długości przez obszar zamieszkany, wyremontowana w zeszłym roku, wąska
droga górska. Obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 50 km/godz.
Muzeum znajduje się w odległości pięciu i pół kilometra od Marszowa Górnego. Poza drogą trzeciej klasy można się tutaj dostać szlakami turystycznymi
przecinającymi Rýchory, Długi Grzbiet/ Dlouhý hřeben albo Dolinę Lyseczynską. Razem z kluczem turysta otrzyma małą latarkę. Ekspozycję oświetla wyłącznie światło dzienne przenikające do wnętrza przez małe kolorowe szkła
w małych oknach i przez otwory wentylacyjne w dachu. Latarka przyda się
zwłaszcza w podwieczór lub podczas jesiennej słoty przy czytaniu tekstów
i oglądaniu fotografii. Ale jej najważniejszym zadaniem jest co innego. Przy
każdej z ośmiu plansz znajduje się oczko: świecąc do środka można odczytać
skryty tekst. Utrudnione nieznacznie odczytywanie przygotowaliśmy celowo.
Obejmuje stylizowane osobiste notatki z dzienników ośmiu wybranych osob,
które otworzą się ciekawym za cenę pewnego wysiłku. A takže niesposób je
sfotografować. Esencją ekspozycji głównej jest 143 fotografii historycznych,
ilustracje i krótkie podpisy w czterech językach. Mali goście odkrywają pod
planszami dla dorosłych składanki i gry z tematem przewodnim Historia Alberzyc i Lyseczyn. Na inne Państwa spacery wybraliśmy cele turystyczne przedstawione na planszy numer siedem w muzeum nazywającym się Krajobraz.
Ciekawy zabytek można znaleźć bardzo blisko pod schroniskiem Lyseczynska
bouda. Przez gęsty las przedziera się ku niej niebieski szlak turystyczny.

Dwa czerwone krzyże
Gospodarze we wsi Lyseczyny Dolne mieli łany o długości półtora kilometra
między Potokiem Lyseczynskim a grzbietem Dlouhý hřeben. Patrząc od strony
Rýchor można jeszcze średniowieczną strukturę wsi jeszcze dostrzec. Jeden
z najszerszych łanów należy do chałupy numer 14 - dzisiaj służącej jako pensjonat z restauracją Iris. Gospodafowały tutaj stare rody karkonoskie takie jak
Jantsch, Köhler i jako ostatni przed rokiem 1945 Schwantnerowie. Na granicy
łanu przy drodze publicznej dał gospodarz Johann Köhler w 1830 r. postawić
wielki kamienny krzyż „Ku czci gprzkich cierpień i śmierci Jezusa Chrystusa”. Dzisiaj stoi na jego miejscu remiza strażacka z wieżą służącą do suszenia
węży, którą pozwolił wybudować na swym gruncie dowódca tutejszych strażaków Josef Schwantner. Dlatego krzyż dał przesunąć najprawdopodobniej
w 1891 r. o pięćdziesiąt metrów na miejsce, gdzie stoi do dnia dzisiejszego.
Na górnym końcu jego łanu na grzbiecie Dlouhý hřeben stał od dawna krzyż
drewniany zwany Czerwonym. W odniesieniu do większości świątków, kapli-

czek i prostych krzyży nie znane są dla nas motywy ludzi, które skłoniły ich
do ich umieszczenia. Poza pobożnością mieli fundatorzy jeszcze inne osobiste powody do zrealizowania takich zamiarów, lecz te uległy zapomnieniu.
Czerwony krzyż na Dlouhym Hřebenie jest pod tym względem wyjątkiem.
Na planszy informacyjnej mogliśmy przypomnieć cztery legendy wyjaśniające
genezę jednego z najstarszych krzyży w górskiej części Karkonoszy. W ciągu
stulecie bywał wiele razy odnawiany. Święceniu tego obecnego przez księdza Jana Rybářa przyglądali się miejscowi ludzie w czerwcu 2010 r. jak o tym
podają świadectwo fotografie na siódmej planszy w Muzeum Wapniarnia .
Pod krzyżem na historycznej granicy majątku Marszów i lasów chłopskich
przemawiali przed pięcioma laty Wladimir Aichelburg, reprezentant właścicieli
majątku do roku 1882, Alexander Czernin-Morzin, przedstawiciel właścicieli
majątku w latach 1883 - 1932, Jiří i Karel Chotkowie i Ludmila z domu Prokešová jako przedstawiciele właścicieli lasów w latach 1932 – 1938, później w
latach 1945 - 1948 i ponownie w latach 1990 - 2007 jak również leśniczy Alois Grundmann - przedstawiciel obecnego właściciela, czyli dyrekcji KRNAP.
Przodkowie wszystkich mówców ten pełny uroku zakątek dobrze znali.
W październiku 1994 r. razem z przyjaciółmi postawiliśmy w całkowicie pozbawionym lasu miejscu między dwoma szczytami Dlouhego hřebena Nowy
Czerwony Krzyż życząc sobie, by wkrótce go zarósł las. Brak starych porostów bolał nie tylko miłośników przyrody, lecz również mrówkom żerującym
na starym drewnie. Dla nich był słup Czerwonego krzyża o długości ośmiu
metrów wyciosany przez braci Missbergerów w marszowskim tartaku z pnia
potężnego świerku niespodziewaną okazją do znalezienia kryjówki i pokarmu
na Dlouhym hřebeniu. Dopiero dziura wydłubana przez dzięciołaczarnego
leśnego doktora ujawniła całkowicie zjedzone przez mrówki wnętrze krzyża. Mrówki dostały się również do chaty łowieckiej przy niezbyt odległym
Pacestníku. Znaczny kawał drewnianego domu zjadły w związku z czym było
niezbędne zrekonstruować prawie nowy dom. Z powodu głodnych mrówek
spotkaliśmy się z przyjaciółmi Veselego výletu ponownie po dziewiętnastu latach w październiku 2013 roku na już pięknie zarośniętym Dlouhym hřebeniu,
by w deszczu postawić Nowy Czerwony Krzyż. Datego przy drodze biegnącej po szczytach między Marszowem i Małą Upą znowu stoją dwa Czerwone
Krzyże. W Muzeum Wapniarnia są fotografie obu krzyży łącznie z innymi zaskakującymi informacjami zdradzjącymi ciekawe powiązania.
Drewnianą część Muzeum spoczywającą na kamiennym piecu wapiennym
o wysokości ośmiu metrów wybrano na niedawną wystawę o ponownym wykorzystaniu obiektów przemysłowych w Galerii Jaroslava Fragnera na Placu
Betlejemskim w Pradze. Z województwa Hradec Králové na wystawie prezentowane są trzy projekty. Muzeum Wapniarnia było najmniejszą realizacją. Ciekawostki z nią związane znajdują się na planszy ruchomej numer osiem. Niebezpieczeństwa związane z operacją podniesienia i „zaskoczenia” konstrukcji
dachu zdradza dziennik budowniczego ukryty w okenku ósmym.
www.hornimarsov.cz
Nowy Czerwony Krzyż po dwudziestu latach
już zarósł las, 1994.
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Cud w starym kościele
W niedzielę 7 kwietnia 2002 r. po długiej zimie zajrzeliśmy do starego kościoła w Marszowie Górnym. Prowizoryczna krata nie była wyłamana jak
ostatnim razem, ale pomimo tego ze zgrozą przyglądaliśmy się spustoszeniu.
Dziurą w dachu ciekło na sklepienie przy łuku między nawą a prezbiterium.
Tynk odpadał całymi płatami, w kaplicy zawaliła się podłoga, w zakrystii rosła
dwumetrowa grzybnia grzyba domowego a przemoczona kostrukcja dachu
na północnej stronie załamywała się pod własnym ciężarem. Na unikatowym
ołtarzu z końca XVII wieku i na młodszej ambonie oraz wszędzie na podłodze
łeżała gruba warstwa spadłego tynku. Chrzcielnica wyciosana z jednego kawałku kamienia w 1572 r. posłużyła wandalom jako palenisko. Na szczęście
najstarszy obiekt w dolinie Górnej Upy nie pękł. Piękny w swe j prostocie kenfesjonał leżał zniszczony na ziemi. Nie było innego wyjścia. Stanęliśmy wobec pytania: Czy rzeczywiście jesteśmy takimi barbarzyńcami, że bezczynnie
będziemy się przyglądali jak w ruinę powoli obraca się najstarszy oryginalny
obiekt zabytkowy całego regionu pod Śnieżką?
Ozdobą Marszowa Górnego są dwa kościoły - nowogotycki dzieło budowniczego Rudolfina i Muzeum Narodowego w Pradze Josefa Schulza i po wojnie światowej opuszczony kościół renesansowy stojący na terenie cmentarza, którego autorem był Włoch Carolo Valmadim. Próby ratowania kościoła
podejmował z wielce skromnymi środkami ojciec Jan Rybář a od roku 1986
organizowaliśmy ratownicze akcje ochotnicze. W październiku 1987 r. po raz
pierwszy po wojnie złożyła się również wieś. Ołtarz i inne elementy drewniane
były uszkodzone przez kołatka. Z trudem udało nam się uszczelnić zniszczone okna i drzwi, aby specjaliści do wnętrza wpuścili na tydzień trujący gaz
fosfinowy. Wówczas ta mała suma uratowała ołtarz przed kompletną dewastacją. Po 1989 r. udało się gminie usunąć główne źródło wilgoci ziemnej
i zabezpieczyć najcenniejsze fragmenty ołtarza. Pomimo tego sytuacja na początku roku 2002 była krytyczna. Wówczas postanowiliśmy działać a jednocześnie obiecaliśmy zdobycie większości pieniędzy poza budżetem małej
biednej gminy górskiej. Towarzystwo Zamkowe Aichelburg z darów zapłaciło
projekt architektów Mikuláša Hulca i Daniela Špički oraz pozwolenie na budowę. Przekonaliśmy o potrzebie pomocy przewodniczącego ważnej komisji
kultury w sejmie Radko Martínka. Pomogło również poparcie ze strony restauratorskiej szkoły w Litomyszlu podobnie jak i pomoc finansowa oraz fachowa konserwatorów z urzędu wojewódzkiego a także pozytywne podejście
architektek Blanki Tomkowej z urzędu miasta Trutnowa i Vladimíry Paterowej
z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Nasz kościół został jako drugi zabytek
w powiecie po szpitalu Kuks włączony do Programu ratowania dziedzictwa architektury Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej. Ważna była wola miejscowych ludzi i ich zgoda na przejęcie zabytku na własność przez gminę razem
z odpowiedzialnością za jej uratowanie. Zabytek poświęcił podczas wizyty
w zniszczonym kościele biskup Dominik Duka i jego poprzednik Karel Otčenášek. W ciągu następnych lat naprawiliśmy konstrukcję dachu, wymieniliśmy
dach gontowy, zabezpieczyliśmy statykę zagrożonych konstrukcji, dokonczyliśmy wysuszanie ścian a na koniec restauratorzy historycznymi technologiami odnowili fasady według stanu w 1690 roku. Kościół ożywiły koncerty,

teatry, śluby... Ośrodek DOTEK z sąsiedniej plebanii umożliwił zainteresowanym zwiedzanie zabytku. Stan zagrożenia został zażegnany. Na dokończenie
odnowy musieliśmy znaleźć nowe źródło pieniędzy.
W dwóch etapach kwalifikacyjnych Funduszy Norweskich nie mieliśmy
szczęścia. Już wówczas nam trochę radził rodak z regionu i dyrektor wydziału ochrony zabytków ruchomych z Ministerstwa Kultury Pavel Jirásek. Potem,
kiedy minister Jandák „wyczyścił” ministerstwo z ludzi, którzy zabezpieczali
pieniądze na zabytki doświadczony konserwator przeniósł się do Norwegii.
Nawiązał współpracę z Norwegami i założył Spółkę Poradniczą. Urząd gminny Marszow Górny z burmistrzem Pavlem Mrázkiem i zespołem Pavla Jiráska
przygotowali znakomity trzeci projekt, dzięki czemunasz kościół dostał się
między trzydzieści zabytków w Czechach, których odnowa wsparta została
grantem z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Na zrestaurowanie wnętrza, ołtarza, chrzcielnicy, ław, instalację oświetlenia i nowoczesnej techniki zabezpieczającej pozostał nam jeszcze rok czasu. Technologię odnowy wnętrza
dla gminy opracowała podobnie jak i pierwszy projekt w 2003 roku restauratorka Kateřina Krhánková. Architektura z ołtarza i do tej pory nie zrestaurowane rzeźby ze składnicy są już w pracowni Tomáša Pejřila, który kontynuuje znakomitą pracę rzeźbiarza Dana Talavery. Odnawiając kościół ratujemy
wyjątkowy zabytek, stwarzamy nowy atrakcyjny cel turystyczny, umożliwiamy
organizowanie akcji kulturalnych i towarzyskich a jednocześnie dowiadujemy
się czegoś o miejscowej historii. Puste wnętrze i rusztowanie umożliwiły dostać się po raz pierwszy do miejsc do tej pory niedostępnych. Awaria w zimie
2002 roku przyspieszyła akcje ratownicze a zarazem ujawniła pewną specjalność. Pod opadniętym tynkiem pojawiła się pierwotna warstwa renesansowa
miejscami pokryta wiadomościami, podpisami i datami. Z konserwatorem Michalem Šrůtkiem znaleźliśmy na chórze wyrytą w świeżym tynku datę 1602.
Do tej pory początek budowy umieszczano w roku następnym; obecnie możemy brać pod uwagę schyłek XVI wieku. Pod sklepieniem północnej empory George Langer podpisał się w latach 1684, 1688 i jeszcze w roku 1690.
Takie nazwisko z datą urodzenia 1674 mamy w spisach z Marszowa 2. Czyżby pracował od dziesiątego roku życia na przebudowach w kościele podczas
jego przemiany z ewangelickiego na katolicki? Obok w najstarszej warstwie
uwiecznił się George Kneifel w 1659 roku. Dobrze dostępne zostaną odkryte
graffity w kaplicy wyróżnione sangwiną. Widocznych jest już kilkaset napisów.
Poza podpisami rzemieślników, plebanów są w pomieszczeniu koło zniszczonych organów i w zakrystii ołówkiem podpisani ministranci. Najbardziej aktywny piszący Oskar Rindschwentner do jednego ze swych podpisów dopisał
„5 lat ministrant a 3 lata ober ministrant“. My wiemy, że przyszedł na świat 1
sierpnia 1902 r. w domu nr 1 w Marszowie 3, gdzie był później burmistrzem.
Wierzmy, że przy odnawianiu ołtarza, malowideł renesansowych i barokowych i najstarszego korytarza pod wieżą czekają na nas jeszcze inne odkrycia. Już w październiku je pokażemy naszym partnerom z Norwegii razem
z fotografiami z ostatních trzydziestu lat. Wierzymy, że i Wam za rok przedstawimy jakby cudem uratowany stary kościół marszowski.
www.hornimarsov.cz
Restaurator Michal Štůtek czyści graffity z 1688 roku.

Marszowska plebania
z nową misją Anna Čtvrtníková
Ktoś może zastanawiać się nad faktem dlaczego w Marszowie Górnym,
skoro są tu dwa kościoły, jest tylko jedna plebania. Odpowiedź nie jest
pozbawiona uroku, ale na razie niczego nie zdradzimy. Po odpowiedź sami
wpadnijcie na plebanię – na pewno nie będziecie tego żałowali. Miejsce
gdzie ją znajdziecie nazywa się DOTEK - Dom Odnowy Tradycji, Ekologie
i Kultury. To jest obecna nazwa obiektu starej plebanii. Centrum dla gości
jest czynne codziennie. Wystarczy przejść z centrum miejscowości po ulicy
Josefa II w kierunku na Trutnov. Kiedy się minie po lewej stronie murowany
kościół należy skręcić w prawo na stromą drogę prowadzącą na cmentarz.
Przychodzącym rzuca się w oczy fakt, że czas na marszowskiej plebanii się
nie zatrzymał. Z daleka świeci nowy tynk, na dachu krytym gontem lśnią ku
południu zwrócone panele fotowoltaiczne wytwarzające prąd elektryczny
a przy drewnianym płocie ciepłą wodę ogrzewają panely słoneczne. Wokół
domu pasie się stado koz. Organizacja non-profit SEVER zniszczoną plebanię barokową kupiła przed laty i wyremontowała przekształcając budynek w
dom ekologiczny przyjazny wobec środowiska. Każdy kogo to zainteresuje może przyjść i poznać bliżej piękny zabytkowy obiekt. Już przed bramą
zwraca uwagę przeszło czterystuletnia lipa i o sto lat młodszy jej sąsiad św.
Jan z Nepomuka. Trochę wyżej znajduje się przeciwnie najmłodszy mielerz
w całych Karkonoszach wschodnich. Na planszy informacyjnej umieszczone są ciekawe szczegóły dotyczące dziś już zapomnianej technologii produkcji węgla drzewnego. Na podwórzu wita gości centrum, w którym przywita przybyłych pani przewodnik i oprowadzi po całym obiekcie. Połączenie
zabytku kultury z najnowocześniejszą technologią jest unikatowe. Drugiego
takiego rozwiązania daremnie byłoby szukać w naszym kraju. Wybudowanie oszczędnego pod względem ekologicznym domu od fundamentów
nie jest tak trudnym zadaniem, ale umiejętnie wkomponować ekologiczne
technologie do zabytkowych wnętrz objętych ochroną jest nie lada jakim
wyzwaniem dla właściciela, projektanta i techników specjalistów. Wewnątrz
umieszczona została stała ekspozycja Plebania na Dotyk. Ciekawym i zabawnym sposobem można sobie przypomnieć umiejętności i wiadomości
ważne dla życia w przyrodzie. W pięknym ogrodzie przy plebanii można odpoczywać wakacyjnie, dzieci mają do dyspozycji plac gier z drewnianymi
klockami. A jeśli znajdą odwagę by zajrzeć do piwnicy plebanii na pewno
spodoba im się zabawa z dużym teatrem kukiełkowym albo mechanicznym
modelem rozwoju miejscowego krajobrazu. Również we wspomnianym
centrum można wypożyczyć niezbędne pomoce i wypróbować któryś z Programów na DOTEK. Tematy są różnorodne na przykład drobne rzemiosła,
życie zwierząt, malowanie na diapozytywy. Po zapoznaniu się z DOTEKiem
być może przyjdzie pora by wybrać się na wycieczkę. Można wypróbować
jeden z okolicznych szlaków tzw. Dróg na DOTEK. Oryginalnie wybrane ścieżki snujące się po okolicy zaprowadzą chętnych do mniej znanych zakątków a przy okazji zdradzą wiele nowego o przyrodzie, krajobrazie i historii
regionu. Wybrać sobie można według tematu lub według stopnia trudności,
ale większość tras jest dostępna i dla rodzin z dziećmi. Można wyruszyć
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Drogą dawnych turystów, Drogą drewna, Drogą przemytników, Drogą wygnańców, Drogą bajek i przypowieści i licznymi innymi. Jeżeli zdecydujecie
się na przykład na Drogę życia duchownego to nie opuszczając nawet
Marszowa Górnego przeżyjecie spotkania poza przestrzenią i czasem.
Zaczyna się w centrum gości DOTEK gdzie się kupuje mapę i arkusz badacza za symboliczną opłatą. Zalecamy wypożyczenie na kaucję małego
plecaczka z niezbędnymi pomocami, potrzebnymi do spełnienia niektórych
trudniejszych zadań. Potem już śmiało można wyruszać! Pierwsza zagadka ukrywa się już w samym DOTEKu, należy rozszyfrować reliefy na miejscowym piecu kaflowym. Mapa następnie zaprowadzi na miejscowy cmentarz ku grobowcowi znanego rodu Aichelburgów, byłych właścicieli majątku
Marszow. Trochę się człowiek pomęczy z chronogramem pod rzeźbą Jana
Nepomuckiego a potem już mapa wiedzie chętnych w dół do kościoła
Wniebowzięcia Panny Marii. Krzyż za rzeką Upą zdradzi swą tajemnicę
wyłącznie tym, kto potrafi się uważnie patrzeć podobnie jak i tajemnicza
rzeźba umieszczona zaledwie kilkadziesiąt centymetrów nad powierzchnią
wody. Po badawczym początku czeka zainteresowanych dłuższy pieszy
odcinek wzdłuż głównej ulicy w kierunku na Pec pod Śnieżką do początku
Drogi Krzyżowej na Starej Górze. Poszczególne stacje z emailowymi obrazami znanego arytsty czeskiego Aleša Lamra opowiadają jedną najbardziej
znanych historii ludzkości. Waszym zadaniem będzie zgadywanie tematów
poszczególnych stacji - pomoc mogą materiały w plecaczku z pomocami.
Na końcu umiejętnie naprawionej Drogi Krzyżowej znajduje się nad kaplicą
św. Anny źródełko przypominające historię dawnych mieszkańców tego
miejsca. Pracownicy DOTEKu starają się kultywować i propagować idee
zrównoważonego rozwoju i dlatego popierają między innymi przyjazną wobec przyrody turystykę w naszych najwyższych górach. Usiłują o zdobycie
emblematu Ekologicznie przyjazne usługi, który jednoznacznie podkreśli
zalety domu DOTEK z przyjaznymi wobec przyrody usługami noclegowymi,
zdrową kuchnią lokalną, środkami czyszczącymi przyjaznymi wobec środowiska, regionalnymi produktami w sklepie centrum dla gości. Celem jest
przyciągnięcie do Karkonoszy wschodnich gości, dla których nie jest obojętne jaki wpływ na region ma ich wizyta. Jeżeli chcecie wspomóc naszą
inicjatywę i spróbować spędzić urlop w trochę odmiennym stylu wpadnijcie
do byłej plebanii w Marszowie Górnym. A nie zapomnijcie spytać się dlaczego w Marszowie jest tylko jedna plebania.
DOTEK – Dům Obnovy Tradic, Ekologie a Kultury, była plebania
w Marszowie Górnym, Horská 175, tel. +420 739 203 205,
e-mail: sever-hm@ekologickavychova.cz,
https://www.facebook.com/ekocentrum-dotek.
Centrum gości jest czynne codziennie od 9:00 do 17:00,
od czerwca do sierpnia aż do 18:00 godz.

W Marszowie Górnym są dwa kościoły a tylko jedna plebania jak w 1906 r., uwiecznił miejscowy lekarz Wenzel Lahmer.

Pec pod Śnieżką
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Najstarszą atrakcją turystyczną w Karkonoszach jest kaplica Św. Wawrzyńca na szczycie Śnieżki. Właściciel majątku Kynast - Chojnik na północnej
stronie Karkonoszy Christof Leopold Schaffgotsch dokończył wielki na owe
czasy budynek 10 sierpnia 1681 r. Wkrótce potem kamienna rotunda stała
się celem pielgrzymów i w zasadniczy sposób przyczyniła się do wzrostu zainteresowania turystów całymi górami. Dzisiaj szczyt Śnieżki odwiedza każdego roku ponad 800 tysięcy osób w tym aż tysiąc w ramach tradycyjnej
pielgrzymki Św. Wawrzyńca 10 sierpnia. W ciągu jednego roku działania nowej kolejki linowej z Peca pod Śnieżką kabiny czteroosobowe wywiozły 150
tysięcy osob. Zainteresowanie kolejką wzrasta szczególnie latem; bez czekania można odjechać z Peca rano przed w pół do dziesiątej oraz po południu po czwartej godzinie. Górskie miasto przygotowało dla gości broszurkę
z ofertą innych atrakcji letnich nazwaną „Góry w ruchu“. Na włożonej mapce
można znaleźć dwadzieścia pięć celów turystycznych oznaczonych w terenie emaliowymi herbami miasta. Veselý výlet (Wesoła Wyprawa) pomagał w
wyborze takich miejsc, w ich oznaczeniu i w odnowieniu kilku z opisanych
celów.
Šraml
Nie rzucająca się w oczy dolina między Wielką Upą i Růžową górą przyciąga
uwagę swoją nazwą. Starzy mieszkańcy całe stulecia nazywali prawie bezludne miejsce Schromma. Ani znawca tutejszych realii w zeszłym wieku Friedrich Kneifel nie potrafił nam wyjaśnić genezy niezwykłej nazwy. Nazę Šraml
jako pamiątkę na czasy kolonizacji Górnej Upy uratowali od zapomnienia
drwale niemieccy, którzy ze względu na pracę tutaj zostali i po wysiedleniu
innych gospodarzy. Od nich oryginalną nazwę rozległego terenu w czeskiej
transkrypcji przejęli leśnicy do swych map. Wśród miejscowej ludności nazwę przekazywano sobie tylko ustnie. Dla turystów czeskich dolina po drugiej wojnie światowej swojej nazwy nie miała. Po dokończeniu jej naprawy
tradycyjną technologią w lecie 2002 r. przekonaliśmy Jiřígo Rohlíka autora
szczegółowych map o stosowności przywrócenia dziwnej nazwy Šraml
na mapy. Wówczs już co nieco wiedzieliśmy albo domyślaliśmy się o genezie
nazwy. Najstarsza mapa obrazowa Karkonoszy podaje Schramberg w dorzeczu Małej Upy. Sto lat później w roku 1668 na mapę lasów królewskich
Karkonoszy wschodnich Samuel Globic naniósł precyzyjnie dolinę Schrammlwasser, czyli Potok Šramlowy albo Šramla. Wszystkie późniejsze zapisy
miały postać potoczną Schromma. Podczas poszukiwań w miejscach skąd
do nas do Górnej Upy przyszli koloniści w XVI wieku, odwiedziliśmy kościółek świętego Rafaela w osadzie Gössl niedaleko jeziora Grundlsee w Styrii.
Na płytach kamiennych z nazwiskami poległych w wojnach światowych jest
wśród innych wyryte nazwisko Heinrich Schraml. To nas zainteresowało ponieważ tylko trochę dalej urodził się budowniczy największej klausy - zapory
do spławiania drewna w Wielkiej Upie Hans Otter. A przede wszystkim stąd
z okolic miasteczka Altaussee pochodzą Wimmerowie, założyciele osad koło

doliny Šramlu jak na przykład Karlowa Vrchu, Větrniku czy Wimmerbergu jak
również do dzisiaj nie nazwango po czesku zakątka Klausenwald. W miejscowej książce telefonicznej i na internecie znaleźliśmy kilka rodzin z nazwiskiem Schraml. By związek między obu rodami od XVI w. był przekonujący
odkryliśmy w Altaussee pensjonat Schramlhaus z właścicielką Kordulą Wimmer. Dopiero później z doliną Szramlu skojarzyliśmy wzmiankę w pisanych
po czesku zasadach podatkowych z 1654 r. gdzie wśród „ogrodników” jest
wymieniony płatca podatkowy Jan Ssram (czyli Szraml) hodujący pięć krów
w okolicy lasów królewskich i Małej oraz Wielkiej Upy. Pomimo tego, że w
XVIII w. nazwisko rodowe Schraml już się nie pojawiło w spisach osadników
Wielkiej Upy to jednak odnalezienie ich pierwotnej alpejskiej ojczyzny pomogło wyjaśnić genezę ciekawej karkonoskiej nazwy lokalnej wywodzącej się
od nazwisk rodzin założycieli Wielkiej Upy takich jak bardziej znane rodziny
Bergerów, Braunów, Richterów, Sagasserów lub Tippeltów.
Do celów turystycznych miasta Pec pod Śnieżką dolina Szraml nie dostała
się przypadkiem z powodu nazwy, ale dlatego, że tędy wiodła ciekawa droga wybudowana specjalną techniką znacznie przedłużającą jej żywotność.
Dolinę udostępniła budując szczególną techniką drogę o szerokości dwóch
metrów właścicielka majątku Aloisie Czernin-Morzinová. Nawet nie tak dla
turystów jak dla zwożenia drewna na saniach rogatych. Drogę wybudowali
w latach 1892 - 1893 chłopi z okolicznych chałup. Okazja dobrego zarobku
ułatwiła im opanować rzemiosło kamieniarskie. Dzisiaj droga pokrywająca
się z żółtym szlakiem turystycznym wije się wysokim lasem wzdłuż potoka,
przecina dwie drogi biegnące po warstwicach i niedaleko przed schroniskiem Růžohorky łączy się z główną trasą turystyczną biegnącą od Janowych i Hoferowych bud na Śnieżkę. Szraml jest również przyjemną alternatywą jako droga powrotna ze szczytu do Wielkiej Upy lub do Peca. Pierwotną
drogę zniszczono podczas zwożenia drzewa końmi; do głębokiej erozji przyczyniły się również Sześciodniowe Zawody Motocyklowe. Z czterdziestoma
pracownikami drogowymi jesienią 2001 r. i wczesnym latem 2002 wykopaliśmy i położyliśmy na starej drodze nowe łoże drogi, naskładali tysiące kamieni a następnie drobniejszymi kamykami je zaklinowaliśmy zamykając konstrukcję sklepienia. Tak zbudowana droga wytrzymała bez uszczerbku już
dwie powodzie, które zerwały tylko wierzchnią amortyzacyjną warstwę ziemi.
Partie dolne drogi są ciekawsze niż te górne. Droga pnie się wśród skał a w
odległości około pół klometra od szosy przecina małą enklawę łąkową z jedyną chałupą z imieniem Jarka na ścianie szczytowej. Pierwotnie stały tu dwie
drewniane chałupy a samo miejsce aż do1945 roku nazywano Schrommabauden, czyli Szramlowe budy. Podczas pierwszego ponumerowania domów
w roku 1771 była tutaj tylko chałupa Gottfrieda Taslera. Jej fundamenty są
widoczne między drogą a kamiennym korytem potoka. Plan poziomy chałupy
jest łatwo czytelny: po prawej stronie pomieszczenie mieszkalne, kupa kamieni pośrodku przypomina zburzony komin. Zagłębienie po lewej stronie to
ujęcie gnojówki pod ówczesną oborą. W 1771 r. Karkonosze przeżyły ostat-

Po wojnie zniknęli dotychczasowi mieszkańcy a często i ich chałupy. We Šramlu zbyły z prastarego domu drewnianego długo zamieszkiwanego przez rodzinę
Janáka tylko kamienne fundamenty. Na Chaloupkach zniknęły dwie proste chałupy, trzecia została i z romantyczną nazwą Amor oferuje do dziś dobre usługi
również przechodzącym wędrowcom. (1935 i 1928)

9
nią wielką klęskę głodu w Europie Środkowej. Z siedmioosobowej rodziny
Taslera w Szramlu zmarli na tyfus oboje rodzice i dwoje dzieci. Podobnie to
wyglądało w sąsiednich chałupach. W trzech domach z dwudziestu dwóch
górali przeżyło tylko pięcioro a ci byli zapisani podczas spisu ludności pod
koniec 1772 r. jako żebracy i lub nędzarze. Po nich do Szramlu przyszli nowi
ludzie, na sąsiedniej łące prawdopodobnie Anton Hofer wybudował chałupę
dziś nazywaną Jarka a w pierwotnej chałupie prawie sto lat mieszkała rodzina
gospodarza Ambroża Janáka z czeskimi korzeniami. Po wojnie dom drewniany zabrał nowy właściciel Dušek, ale w zimie 1955 r. ciężki śnieg zniszczył
dach i chałupa zaniknęła. Niecały hektar łąki Janáka niemal zupełnie zarósł
wysoki las i tylko duża zdziczała czereśnia nad brzegiem zregulowanego
potoka przypomina, że w tym miejscu bez mała czterysta lat gospodarzyli
ludzie.
Kapliczka Abrahama
Trasy turystyczne z Peca pod Śnieżką często na samym początku prowadzą ostro pod górę. Na spacery z wózkiem, z małymi dziećmi albo seniorom
możemy polecić trzy łatwiejsze trasy. Jedną z nich jest spacer wzdłuż rzeki
Upy do kapliczki w dolinie Obří důl. Bez specjalnych przewyszeń łączy Pec
z historycznym centrem Wielkiej Upy Stara Droga/ Stará cesta, na której
od zeszłego roku dzieci mogą pokonywać trasę spacerową nazwaną Podróż
do konfesjonału Ducha Gór. Najspokojniejsze spacery wiodą do doliny Zelený důl. Po klęsce żywiołowej jaką był huragan w 2011 r. została wyremontowana dolna droga biegnąca wzdłuż Zielonego Potoka z trasami spacerowymi
Zielony Dół i połączoną z nią Wokół Peca, na której rozmieszczono nowe
kierunkowskazy. Drogą z Wielkiej Plani turysta dostanie się przez Chaloupki
na malowniczą enklawę łąkową Jelenie Łąki z restauracją o tej samej nazwie,
która również bywa celem spacerów turystów. Na Chaloupkach radzimy

chwilę posiedzieć na ławeczce przy kapliczce podpieranej przez wesołego
pielgrzyma. Przyjemne miejsce inspiruje do lepszego poznawania historii
tradycyjnej karkonoskiej enklawy łąkowej, na której długo gospodarzyli Tippeltowie, a która według jednego z nich nazywała się Domki Abrahama. W
XVII w. w gminie Wielka Upa były już dwie Tippeltowe budy i dlatego trzeciemu miejscu zamieszkiwanemu przez Tippeltów nadano nazwę pochodzącą od imienia gospodarza. Jak na razie najstarszy potwierdzony Abraham
Tippelt przyszedł tutaj na świat w 1683 r. Miał syna Abrahama a także Tobiasa, którego syn urodzony w 1753 r. był co najmniej trzecim Abrahamem.
Wówczas tutejsi ludzie często dawali dzieciom imiona czerpane ze Starego
Testamentu, pierwotnie żydowskie, takie jak Izaak, Jakub, Ester, Tobiasz,
Salomon lub właśnie Abraham. Twórca czeskich nazw miejscowych a od jesieni 1947 r. kronikarz Peca Josef Šourek w powojennej euforii zmieniał
przede wszystkim nazwy przypominające przedwojennych mieszkańców.
Richterowe budy czy Braunów Vrch pomimo jego praktyk utrzymały się, ale
zaniknęły nazwy przypominające rody Berauer, Berger, Schröfel, Steiner
a trochę niespodziewanie również Domki Abrahama. Josef Šourek oprócz
licznych dziś używanych nazw wymyślił dla tej enklawy romantyczną nazwę
Chaloupky. Kapliczkę na skraju lasu postawił w 1834 r. najprawdopodobniej
prawnuk najstarszego Abrahama Ignaz Tippelt z najwyżej położonej chałupy.
Kamienna, wapienną zaprawą murarską łączona smukła kapliczka miała w
niszy święty obrazek z motywem Piety (jak potwierdza niedawno odnaleziona
stara fotografia z lat trzydziestych). Już wówczas spodnia część kapliczki była
obłożona drzewem zabezpieczającym opadający tynk. Później wzmocniono
ją betonem. Pomimo tego coraz bardziej nakłaniała się i groziła zawaleniem.
W 2003 r. razem z Towarzystwem Zamkowym Aichelburg zorganizowaliśmy
zbiórkę na jej uratowanie. Złożyli się miejscowi i ludzie z daleka. Najwięcej pomogło miasto Pec pod Śnieżką. Po odkopaniu fundamentów okazało się, że

Smukła kapliczka oferowała uciechę rodzinie gospodarza Josefa Mohorna z sąsiedniej chałupy i ich gościom.
Kiedy prawie się przewróciła podparł ją wesołym pielgrzymem kowal Libor Hurda. (1938 i model 2004)
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kapliczce zagrażały korzenie rosnącej w sąsiedztwie brzozy. Po oczyszczeniu delikatny obiekt wzmocniono stalową ramą a powierzchni przywrócono
wygląd z początku dwudziestego wieku inspirując się zachowaną fotografią
z tego okresu. Plastyk Zdeněk Petira namalował na drewnianej desce obraz
ze Starego Testamentu. Bóg poddający próbie siłę wiary Abrahama. Miał dla
niego zabić własnego syna - powstrzymał go w ostatniej chwili anioł. Wybrany
motyw przypomina oryginalną nazwę enklawy łąkowej. Przy rekonstrukcji nie
było można kapliczkę wyprostować wobec czego kowal Libor Hurda wykuł
oryginalną podpórkę. Idąc z nami na obejrzenie miejsca napotkał wiecznego
tułacza Doliny Upy zwanego Szary Wilk (także VV 8/1996). Wygląd naszego
przyjaciela okazał się tak inspirujący, że według niego kowal stworzył rzeźbę
metalową pielgrzyma w nadnaturalnej wielkości podpierającą łokciem pochyloną kapliczkę. Szary Wilk zmarł przed dokończeniem dzieła, które było gotowe w październiku 2004 r. Podczas jednej z wypraw przejechał go autobus.
Wodociąg dla Śnieżki
Trasa na Śnieżkę doliną Obrzy Dół pozwala turystom poznać najpiękniejsze
partie przyrody okolic Peca pod Śnieżką. Widoki skalistych zboczy Studnicznej Hory a przede wszystkim dostęp do niedostępnego cyrku lodowcowego
Upskiej Jamy są przepiękne. Od kaplicy przypominającej siedem ofiar lawiny
ziemnej w lipcu 1897 r. droga pnie się Obrzym Dołem obok starej kopalni
Kovárna aż nad górną granicę lasu. Głębokie wcięcie w zachodnim zboczu
Śnieżki Josef Šourek według niemieckiego Kiesgraben nazwał Rudník. Zaledwie kawałeczek przed stromo ściekającym potokiem nie można nie zajrzeć
do unikatowego zabytku kultury technicznej. W ostatnim ćwierćwieczu XIX
wieku miały dobrze prosperujące na Śnieżce hotele Czeska i Pruska buda restauracje pierszwej kategorii oferujące standard usług jakiego dzisiaj turysta
w szczytowych partiach Karkonoszy nie znajdzie. W pokojach i halach nocle-

gowych w sezonie letnim nocowało tutaj aż trzystu gości, których obsługiwało ponad siedemdziesiąt osób personelu (także VV 26/2006). Największym
problemem dla kierownika Emila Pohla był niedostatek wody. Wodę użytkową
łapali do wielkich beczek podczas deszczy, ale pitną musieli wnosić tragarze
w beczkach umocowanych na nosidłach od Obrzej budy/ Obří bouda. Po wypłatę za wniesioną wodę codziennie chodziło aż dwunastu tragarzy. Z pewną dozą przesady Emil mówił, że wodę ma droższą niż wino. Właścicielowi
gruntów po czeskiej stronie Śnieżki Rudolfowi Czernin-Morzinowi w 1911 r.
przedłożono ciekawy projekt. Jego nadleśniczy z marszowskiego zarządu
majątku inżynier Robert Rakušan zaprojektował pozorne perpetum mobile
czerpające wodę do zbiornika w Czeskiej budzie. Technologię wodociągu dla
Śnieżki latem 1912 r. dostarczyła i całą instalację wykonała w ciągu czterech
miesięcy Pierwsza Północnoczeska Spółka Budownictwa Wodnego z Usti
nad Łabą. Eksploatację próbną rozpoczęto 15 września. W najwyższym
punkcie Rudnika są do dzisiaj ukryte ujęcia wody w postaci drenażu z ujściem
do dwóch połączonych cystern na wodę z potoka i wodę przesiąkającą przez
warstwy żwirowe. Stąd woda spływa do głównego zbiornika umieszczonego
w skale i spada rurą o przekroju pięćdziesięciu milimetrów z wysokości stu
pięćdziesięciu metrów do maszynowni przy szlaku turystycznym. Kamienny
budynek z betonowym wnętrzem jest ze względu na lawiny głęboko zaryty w
strome zbocze. W maszynowni woda pod ciśnieniem bez jedynej awarii przez
czterdziści pięć lat napędzała turbinę Peltona wprawiającą w ruch pompę
tłokową. W butlach ciśnieniowych powietrze stłoczone na czterdzieści pięć
atmosfer pompowało wodę do wodociągu ułożonego w warstwie kamieni aż
do wysokości 392 m na szczyt Śnieżki. Dla ochrony przed mrozem w górnej
części wodociąg był zacieplony izolacją z korka. Większość wody doprowadzonej z Rudnika zużywała stacja pomp dla napędu pompy, do zbiornika w
schronisku Czeska buda dostało się jej maksymalnie trzydzieści procent.

Kilka razy dziennie wnosili tragarze wodę ze Złotego źródła przy Obrzej budzie po drodze zyg-zak do bud na Śnieżce.
Potem ich pracę zastąpił chytrze wymyślony wodociąg wybudowany w jarze Rudnika. (1904 i 1912)

Codziennie doczerpało się tutaj co najmniej dwa tysiące litrów, czyli ponad
sto byłych ładunków wnoszonych przez tragarzy. Według umowy podpisanej 1 czerwca 1913 r. przez Roberta Rakušana z ramienia majątku Marszow
z Emilem Pohlem wynosiła opłata za wynajmowanie stacji pomp pięć tysięcy
koron austriackich na rok plus dwieście koron na amortyzację. Dodatkowe
koszty eksploatacji kosztowały Emila Pohla nie więcej niż piętnaście koron
na dzień. Obsługa codziennie chodziła do Rudnika, by skontrolować pracę
stacji pomp, naoliwić urządzenia a w przypadku małej ilości wody uruchomić
dodatkowy silnik benzynowy. Stacja pomp przyczyniła się do wyraźniego
wzrostu komfortu w obu schroniskach, ale wkrótce pojawiły się problemy
urzędowe między obu zainteresowanymi stronami. Jeden z pierwszych przepisów prawnych nowej Republiki Czechosłowackiej odebrał tytuły a przede
wszystkim grunty rodom szlacheckim w ramach reformy rolnej. W związku
z tym hrabia Rudolf Czernin-Morzin 20 listopada 1920 r. zawarł umowę
z Emilem Pohlem o sprzedaży całego systemu wodociągowego na Śnieżce
za 130 tysięcy koron czechosłowackich. Zanim doszło do zapłacenia na owe
czasy znacznej sumy Emil zmarł w kwietniu 1921 r. Jego syn Heinrich Pohl
wprawdzie później całą sumę zapłacił, ale i tak po upaństwowieniu części
górskiej majątku Marszow nie miał zagwarantowanej pewności co do prawa
dalszego korzystania z wodociągu. Syn Heinricha Hans Pohl darował naszemu archiwum dokumenty ojca z tych czasów. Większość z nich dotyczy
sporu o wodociąg i stację pomp. Dopiero osobista wizyta właściciela u ministra handlu Ladislava Nováka w październiku 1929 r. w sprawie własności
wodociągu na Śnieżce pomogła całą sprawę rozwiązać. Z potwierdzeniem
o prawie własności Heinrich Pohl przeprowadził w 1930 r. ostatni remont generalny całego systemu za 116 tysięcy koron. Urzędowo potwierdzona ówczesna cena całego wodociągu ze stacją pomp wynosiła 454 tysięcy koron.
Po 1945 r. upaństwowioną Czeską budę włącznie z wodociągiem na własny

koszt dobrze sprawował zarządca narodowy z Trutnova František Novák.
Po przewrocie w przedsiębiorstwie państwowym stacja pomp bez zarzutu
czerpała wodę na Śnieżkę do zimy 1957 r. kiedy odszedł ostatni niemiecki
mechanik. Nowi użytkownicy dopuścili do zamarznięcia wodociągu a mróz
zniszczył rury, którymi była tłoczona woda. Od tego czasu unikatowy system
niszczał. Długoletni dobrowolny strażnik Karkonoskiego Parku Narodowego
Josef Čermák jest zarazem majsterkowiczem. Ponieważ mu było żal pięknej stacji pomp dlatego razem z dalszymi pomocnikami w 1989 obiekt stacji
pomp wyczyścili i odnowili zachowane części jej wyposażenia. Przy naprawie pracowaliśmy wówczas wspólnie a Josefowi przyszło na myśl wypróbować, czy całość doprowadzająca wodę ciśnieniową jeszcze działa. Przez starą oryginalną klapę z nazwą firmy budowlanej z 1912 r. wszedłem na górze
do głównego ujęcia wody. Było pełne kryształowo czystej wody. Wszystko
działało tak jak miało. Przed siedemdziesięcioma siedmioma laty szalowane
ściany betonowe wyglądały jako nowe. Znalazłem zawór suwakowy i puściłem wodę. Po wydostaniu się na zewnątrz usłyszałem krzyk Josefa, którego
silny prąd wody zmusił do salwowania się ucieczką ze stacji pomp. Wodociąg
doprowadzający wodę działał bez zarzutu. Pomimo tego sen Pepy o przynajmniej symbolicznym uruchomieniu turbiny Pelta się nie spełnił. Więc przynajmniej z kolegami umieściliśmy wówczas w stacji pomp, którą niepoprawnie
z technicznego punktu widzenia nazywa się „pchaczem”, planszę ze starymi
fotografiami i opisem unikatowego urządzenia. Dzisiaj elektryczne pompy tłoczą wodę do zbiornika w Polskim Schronisku na szczycie od schroniska Śląski Dom. Po napełnieniu zbiornika w zimie z wodociągu się wodę spuszcza,
by go mróz nie zniszczył. Do „polskiej” wody jest również podłączony inny
z dwudziestu pięciu polecanych przez nas turystycznych celów – ciekawa
pod względem architektonicznym i pod względem wykorzystanych technologii - Czeska placówka pocztowa.		
www.pecpodsnezkou.cz

Mechanik stacji pomp Guttstein w zimie specjalnym urządzeniem rozgrzewał rurociąg, aby w partiach szczytowych nie zamarzł. Większość gości po dostaniu się
na szczyt tak samo jak przed stuleciami zagląda do kaplicy. Rzeźba panny Marii jest dzisiaj ta sama jak przed osiemdziesięcioma laty. (1935 i 1936)
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Małoupskie szczyty

Motywem do wyruszenia w drogę bywa zaliczanie z góry upatrzonych celów. Ktoś
wyrusza w drogę, by zyskać brakującą do kolekcji pieczątkę odległego schroniska. Popularna jest również turystyka związana ze zbieraniem drewnianych
znaczków turystycznych lub wlepianych wizytówek turystycznych sprzedawanych wyłącznie w najbliższym sąsiedztwie. Kolekcjonowanie szczytów górskich
spopularyzowali Reinhold Messner i Jerzy Kukuczka, kiedy jako pierwsi skompletowali zdobycie wszystkich czternastu szczytów o wysokości przekraczającej
osiem tysięcy metrów nad poziomem morza. Zadaniem na całe życie jest na przykład stanięcie na szczytach najwyższych gór dwudziestu ośmiu krajów Unii Europejskiej albo wspinaczka na osiemdziesiąt dwa szczyty alpejskie przekraczające wysokość czterech tysięcy metrów. Przy czym na niektóre wiodą wyłącznie
trudne technicznie alpinistyczne trasy. W Szkocji zbierają szczyty przekraczające
trzy tysiące metrów już od 1891 r. W Ameryce spotkaliśmy dwóch chłopaków zamierzających zdobyć wszystkie pięćdziesiąt trzy szczyty w Colorado wyższe niż
czternaśc tysięcy stóp. Dla nas ich limit wysokości 4267 metrów nie byłby wystarczająco silnym motywem do podniesienia rękawicy. Nasz przyjaciel Peter Hámor
z Tatr Wysokich najpierw pozbierał najwyższe szczyty siedmiu kontynentów i jako
pierwszy z byłej Czechosłowacji zdobył Koronę Ziemi. Ekspedycyjny wysiłek
skupia obecnie na szczytach himalajskich o wysokości powyżej ośmiu tysięcy
metrów. Do uzyskania tytułu Korony Himalajów mu z czternastu szczytów brakuje
już tylko dwóch: Manaslu i Dhaulagiri. Ekspedycje wypełniają całe jego aktywne życie, bowiem na pierwszy naprawdę wysoki szczyt wspięliśmy się razem
już przed trzydziestoma laty. Na samym szczycie wędrowiec zostaje zazwyczaj
bardzo krótko, większość ciekawych przeżyć spotka go po drodze pod górę lub
w trakcie wspinaczki. Przy okazji poznaje dane miejsce, miejscowych ludzi, ich
zwyczaje, ich kuchnię, wypróbuje starych i nowych przyjaciół,ale przede wszystkim sam siebie. Zdobycie szczytu jest właściwie tylko pretekstem do wyruszenia na kolejną wędrówkę w poszukiwaniu nowych przygód. Wejście na dziesięć
małoupskich szczytów przekraczających tysiąc metrów wysokości nie zabierze
człowiekowi ani lat ani miesięcy życia, ale jest znakomitą okazją do odkrycia zakątków, do których zajrzeć by człowiekowi inaczej nie przyszło na myśl. W Czechach z uwagi na wysokość granicznych gór zrodził się w 2003r. ciekawy projekt
„Tysięczniki” opisujący na stronach inernetowych zdobywanie 395 szczytów. W
Karkonoszach jest według www.tisicovky.cz pięćdziesiąt cztery gór o wysokości
przekraczającej tysiąc metrów. Na terenie Małej Upy siedem. Są oprócz Krowiej
Góry/ Kraví hora rozmieszczone pięknie wokół miejscowości górskiej w związku z czym przy tej okazji ją pozna turysta ze wszystkich stron. Połowa szczytów
leży na granicy z Polską. Można na nie wejść nietradycyjnie od strony północnej.
A kiedy na karcie albo mapie oznaczy sobie człowiek trzy pierwsze szczyty zrodzi
się w nim nieodparta tęsknota do stanięcia również na pozostałych. Bez cienia
wątpliwości podobnie było w wypadku motywów Messnera, Kukuczki, Hámora
i jedynego czeskiego posiadacza Korony Himalaji Radka Jaroša.
Planowane zdobywanie małoupskich szczytów wylepszył urząd gminny w Małej Upie. W centrum informacyjnym na Przełęczy Okraj/ Pomezní Boudy za symboliczną opłatą można odebrać listę szczytów z opisem i współrzędnymi nawigacji satelitarnej i dziesięcioma polami na potwierdzenie każdego wejścia. Dla
uzyskania pełnej dziesiątki szczytów Mała Upa wypożyczyła sobie Pěnkavčí Vrch
Od kościoła można wyruszyć na Krowią i Lyseczyńską Górę
oraz na Długi Grzbiet, 1923.

od Wielkiej Upy, Dlouhý hřeben od Marszowa Górnego a szczyt Haidy o wysokości 999 m. n.p.m sztucznie podwyższyła. Na wszystkich szczytach rozmieszczone są czarne słupki o wysokości 1,5 m ze szczypcami używanymi do kontrolowania podczas wyścigów w biegu orientacyjnym. Kartę wsuwa się do szczerbiny
i zaciśnięciem szczypców przebija się określone pole odpowiadające danemu
szczytowi. Wysokość słupka na szczycie zorientowanego na centrum Małej Upy
z kościołem św. Piotra i Pawła umożliwia wędrowanie po szczytach również w
zimie na nartach skialpinistycznych. Karkonoskie szczyty nie są szpiczaste dlatego w Małej Upie niektóre „szczyty“ w łagodnym rozległym terenie są trudne
do odszukania bez pomocy drobiazgowej mapy o skali przynajmniej 1:25 000 lub
z nawigacją GPS. Czarna Kopa i Śnieżka leżą w pierwszej strefie parku narodowego, ale i tam wytyczone są trasy turystyczne. Pozostałe góry przekraczające
wysokość tysiąca metrów leżą w trzeciej strefie bez ograniczeń w poruszaniu
się także poza wytyczonymi trasami. Do większości najwyżej położonych punktów wspomnianych powyżej można dojść po ścieżkach bez turystycznych znaków. Jest rzeczą oczywistą, że w lesie należy zachować ciszę i spokój a miejsce
waszego pobytu pozostawić czyste. Zachętą do zdobywania wspomnianych
powyżej szczytów w Małej Upie może być również jej powiązanie z bezproblemowym nieoznaczonym szlakiem dla turystów – miłośników przyrody. Takie
szlaki i wędrówki po nich na wzór zagranicznej tradycji nazywamy trajly (także VV
32/2009). Wspólnie z organizatorami wierzymy, że wasze wyprawy na bardziej
odległe góry o wysokości ponad tysiąca metrów nie wyrządzą szkody przyrodzie.
Krowia Góra - Kraví hora 1071 m
Swoje wspinaczki można zacząć symbolicznie przy kościele małoupskim św.
Piotra i Pawła w środku miejscowości górskiej. Krowia Góra dzieli Małą Upę już
od Spalonego Młyna na dwie doliny główne. Nazwa miejscowa Krowia Góra,
po niemiecku Kühberg należy do najstarszych nazw w regionie a powstała podczas kolonizacji Karkonoszy przez drwali alpejskich w XVI w. W pisanym po czesku sprawozdaniu komisji leśnej ze września 1609 r. można się doczytać, że „...
wierzchołek Khyberg również cały był wyrąbany przed piętnastoma laty a na nim
teraz znowu rośnie młody las...” To samo możemy o Krowiej Górze napisać i dzisiaj, jej rozległy szczyt był znowu cały wycięty podczas kataklizmu szkodliwych
emisji przed trzydziestoma laty. Zanim wyrośnie młody las z płaskiego szczytu
roztacza się piękny widok na pozostałe góry Małej Upy przekraczające tysiąc
metrów wysokości. Okrężna utwardzona droga winąca się wokół Krowiej Góry
bierze swój początek za cmentarzem. Łatwo na główny szczyt można dojść
od strony północnej od przystanku z Bajką zduńską na Trasie Bajkowej. Stąd
wąska droga leśna pnie się na niższy szczyt, ale my skręcimy w lewo i przecinką dostaniemy się na odleglejszy szczyt główny Krowiej Góry. Granitowy znak
geodezyjny z wyciosaną datą 1937 pierwotnie był pomalowany biało-czerwoną
farbą, ale tę już dawno spłukały deszcze.
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wy XVI w. Już wówczas wierzchołkiem grzbietu biegła Żelazna Droga. Za czasów
Christofa Gendorfa przed rokiem 1563 tędy wożono rudę wydobytą w osadzie
Smrčí do pieców w Marszowie. Ponoć tu były jeszcze przed stu laty widoczne
koleiny wyryte przez koła wozów z metalowymi obręczami. Dzisiaj mało używaną
dróżkę turyści polscy oznakowali kolorem zielonym. Szczyt należy szukać między granicznymi słupkami z numerami 18/1 i IV/18. Tyczka trygonometryczna nie
jest umieszczona na samym szczycie, ale przy dróżce o piętnaście metrów niżej.
Od północy tu można dojść po Żelaznej drodze od Przełęczy Okraj albo od Rennerowych bud po narciarskiej trasie zjazdowej areału narciarskiego Przy Kościele a od strony południowej od Drogi Bajkowej przy Pacestníku. Rozległy szczyt
Lyseczyńskiej Góry stracił las, ale sztuczne zaleśnienie kosodrzewiną przyniosło
owoce. Lecz upłyną jeszcze dziesiątki lat zanim świerki ponownie wygrają współzawodnictwo z kosodrzewiną. Na razie roztacza się stąd widok głównie na polską
stronę na jezioro zaporowe Bukówka na górnym biegu rzeki Bóbr.
Długi Grzbiet - Dlouhý hřeben 1085 m
Wejście na Lyseczyńską Górę najlepiej połączyć ze spacerem na Długi Grzbiet.
Już wspomniana powyżej kutnohorska komisja leśnicza w 1609 roku zachwycała się widokiem z Langperka na Szwarczberk, Weysberg, Mittelbergk, Rysenberg a Sznekapp, czyli na Czerną górę, na Světlą Górę, na grzbiet z Pěnkavčym
Wierchem, na Studniczną Górę i na Śnieżkę. Również każdego współczesnego
gościa Karkonoszy zachwyci piękna panorama Karkonoszy wschodnich otwierająca się przed głównym szczytem Długiego Grzbietu. Najwyższy punkt jest
oznaczony słupkiem goedezyjnym 1937 i tyczką dwukolorową z ostrzeżeniem,
że niszczenie lub uszkodzenie triangulacji państwowej jest karalne. Tylko nie wiadomo jak - być może przymusowym udziałem w jakimś szkoleniu. Od Cestníka
wiedzie tutaj stroma droga wysypana tłuczniem wapiennym. Po wejściu na niższy
szczyt należy skręcić w lewo na przyjemną zatrawioną dróżkę.
Pěnkavčí Vrch 1105 m
Szczyt w starym lesie jest oznaczony tyczką trygonometryczną, słupkiem
a na dodatek i kamienną mogiłą. Niczego stąd nie widać. Za to po drodze przez
osadę o tej samej nazwie ze Spalonego Młyna warto się rozglądać. Najlepiej
się tu można dostać po przecince na grzbiecie od strony zachodniej. Na jednej
z pierwszych map z czeskimi nazwami miejscowymi jest naniesiony Skowronkowy Szczyt jako niepoprawne tłumaczenie niemieckiego Finkenberg. Zamiana
ptaków (powinno być Ziębowy Szczyt) jest dowodem tego z jakim trudem powstawały czeskie nazwy miejscowe w Karkonoszach.

po stromej wąskiej ścieżce do skrzyżowania. Ścieżki skręcające w lewo i w prawo nie prowadzą na szczyt. Ten znajduje się za młodym laskiem prosto przed
przychodzącymi i jest dobrze oznaczony punktem geodezyjnym i tyczką. Sąsiednie torfowe stawki służą jeleniom jako uzdrowisko, w którym się tarzają w błotnej
łaźni.
Haida 999 + 1,5 m
Twórca projektu „Tysięczniki“ Tomáš Formánek przyjechał osobiście w maju
2009 r. zmierzyć rozległy „szczyt” mając nadzieję, że może uda mu się znleźć
trochę wyższe miejsce sięgające powyżej tysiąca metrów. Ale znalazł najwyższe
miejsce sięgające tylko do wysokości 998,6 m, co dyskwalifikowało piękne miejsce z pocztu Tysięczników. Haida jest imieniem dziewczęcym – jedna chodziła
z nami do szkoły w Marszowie. Jeżeli góra w Małej Upie nosi imię jakiejś konkretnej kobiety, to musiała tu mieszkać co najmniej przed dwustoma laty. Zamiast
znanej i używanej nazwy Haida niespodziewanie w roku 1996 pojawiła w dobrze
opracowanej mapie Jiřígo Rohlíka nowa nazwa Wrzosowy Wierch. Kiedy się spytacie miejscowych ludzi albo gajowego gdzie się znajduje – niczego się nie dowiecie. Natomiast drogę na Haidę wam pokaże każdy. Najłatwiejsze dojście jest
od gajówki, która spłonęła w zimie, a która w czasach hrabiego Czernina również
nazywała się Haida. Po zimowej trasie narciarskiej do biegania idzie się przez
podmokły las, by na porębie na oznaczonym kołku znaleźć na wysokości tysiąca
metrów szczypce do oznaczenia zaliczenia tysięcznika.
Czoło 1269 m i Skalny Stół - Tabule 1282 m
Kowarski Grzbiet lub dokładniej Świerczynowy Stok według nazwosłowia z czterystuletnią tradycją Fichtig ma dwa szczyty. Niższy noszący tylko polską nazwę
Czoło jest ubocznym szczytem oznaczonym tyczką, słupkiem a obecnie i słupkiem ze szczypcami. Najwyższy punkt Kamienny Stół miał do niedawna znak
graniczny z resztką daty 1665. Czy grot skały spadł sam czy uczyniła tak ręka
człowieka nie wiadomo. Ale niezwykły widok Śnieżki i Karpacza pozostał nieuszkodzony.

Lyseczyńska Góra - Lysečinská hora 1188 m
Pierwotnie Grzbiet Lyseczyński a dziś Pograniczny Grzbiet/ Pomezní hřeben
wznosi się stopniowo na południu do swego najwyższego punktu na szczycie
Lyseczyńskiej Góry dawniej zwanej Kolbenberg. Tę nazwę góry na wzór miejscowości o tej samej nazwie - Lyseczyny - Kolbendorf używano co najmniej od poło-

Jelenia Góra - Jelení hora 1171
Do rozległej i prawie pustej doliny o powierzchni prawie tysiąca hektarów zwanej
Lwi Dół należy jeszcze Pienkawczy Wierch i rozłożysta Jelenia Góra. Sąsiednie
góry Koule, Rennerowa Góra i Średniak nie są szczytami w dosłownym tego słowa znaczeniu; są odnożami Różowej Góry i Śnieżki. Jelenia Góra podobnie jak
dolina nazywała się Lwia. Nazwa wywodziła się od nazwy kopalni Srebrny Lew
wspominanej przez komisję leśniczą w 1609 r. Bardzo ładne wejście wiedzie
po nieoznaczonej trasie (trejlu) ze Spalonego Młyna koło Tonowych Domków
na Šimowe Chałupy. Po prawej stronie od najwyżej położonej chałupy idzie się

Czarna Kopa – Svorová hora 1411 m i Śnieżka 1603 m
Czerwony szlak turystyczny od schroniska Jelenka przez Czarną Kopę na najwyższy tysięcznik jest dobrze znana. Polecamy inny wariant trasy. Między Przełęczą Okraj, Kowarami i Karpczem jeździ w lipcu i sierpniu a we wrześniu zawsze
w sobotę autobus turystyczny z przyczepą na rowery. Zdobądźcie śladami pierwszych turystów Riesenkoppe, Schneekoppe a przez ostatních sto pięćdziesiąt
lat Śnieżkę od strony północnej. Słupek ze szczypcami na szczycie znajduje
się na granicy gminy Mała Upa, która nie leży przy kaplicy św. Wawrzyńca. Trzy
szczyty można zaliczyć podczas drogi powrotnej na Przełęcz Okraj. Proszę nie
zapomnieć wpaść do Centrum Informacyjnego, by potwierdzić kartę szczytów
i odebrać drobną nagrodę na pamiątkę pokonania dzisięciu tysięczników.
Centrum Informacyjne Horní Malá Úpa, Pomezní boudy, Kod Pocztowy
542 27, tel.: +420 499 891 112, e-mail: info@malaupa.cz jest czynne codziennie od 9:00 do 17:00; poza sezonem: od 10:00 do 16:00. Znajomość języka
niemieckiego i polskiego.
www.malaupa.cz

Od zanikłego Mohornova Młyna
można wejść na Pěnkavčí Wierch i Jelenią Górę, 1925.

Z osady Smrčí
prowadzi droga na Haidę, 1937.

Na Przełęczy Okraj ma swój początek szlak wiodący przez szczyty Czoło,
Kamienny Stół, Czarną Kopę i Śnieżkę, 1927.
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Biały Krzyż przypominający złe czasy
Według zpisów na mapach krzyż stał w Górnym Lesie już na początku XIX w.
Dzisiejszy elegancki zabytek kamienny mierzący 432 cm wyciosał najprawdopodobniej około 1890 r. podobnie jak i Krzyż Andersa w dolnej części osady
Rýchory kamieniarz z miasta Dvůr Králové Eduard Schnabel. Krzyż postawiono na obszarze majątku Žacléř bez informacji o ofiarodawcy, lecz tutejsi starsi
ludzie nazywają go - o dziwo! - również krzyżem Andersa. Jest to możliwe,
żeby rolnik z osady Rýchory zapłacił za oba? Stoi zwrócony czołem ku drodze pierwotnej, czyli tyłem do tej współ czesnej. Ciało Jezusa Chrystusa nie
jest wyciosane z kamienia lub z żelaza albo żeliwne jak to zazwyczaj bywa, ale
z jasnego pustego wewnątrz stopu cynowego. Ponoć właśnie z uwagi na kolor
jego tułowia zaczęto go po wojnie nazywać Białym Krzyżem. Jednak wkrótce
potem nadeszły złe czasy nie tylko dla kamiennych zabytków. Niszczone były
zabytki sakralne zwłaszcza te z niemieckimi napisami. Z zabytków stojących
pod gołym niebem zniszczeniu uległy niemal wszystkie. Biały Krzyż nie był wyjątkiem. Pomimo wysokości obiektu wandale urwali postawie Chrystusa nogi
i obie ręce. Później kamienne segmenty spojone żelaznymi prętami z powodu
korozji żelaza zaczęły pękać. Groziło, że cały krzyż się rozpadnie. Jesienią
1999 r. rzeźbiarz Petr Beneš odnowił kamienny krzyż na Vizowie nieopodal
gospody górskiej Hubertus. Po drodze zwrócił jego uwagę Biały Krzyż. Dyrekcja KRNAP wykorzystała pieniądze z Programu opieki nad krajobrazem
na odnowienie elementów krajobrazowych na terenach parku narodowego.
Mając nadzieję, że się uda zrekonstruować również Biały Krzyż Petr zdemontował i odwiózł do swej pracowni całą górną część obiektu. Przygotował plan
odnowy, ale dopiero po czternastu latach dzięki pomocy miasta Żaclerz mógł
przystąpić z małżonką Janą i kowalem Martinem Manychem do rekonstrukcji
krzyża. Architekt Jarin Krouz z rodziny restauratorów, która między innymi
odnowiła oryginalne popiersie Bertholda Aichelburga przed jego ponownym
umieszczeniem w leśnym zameczku noszącym jego imię, przyszedł wówczas
z pomysłem, by ciało Chrystusa zostawiono bez napraw jako memento złych
czasów. Dla wzmocnienia wymyślił, by tułów podłożyć sylwetką całej postaci
wykonaną z grubej blachy mosiężnej z wyrytymi i wytrawionymi konturami. Całość wywarła silne wrażenie na wszystkich obecnych na uroczystości odsłonięcia Białego Krzyża w ostatním dniu kwietnia zeszłego roku.

Koło źródła rzeki Bóbr
Od Białego Krzyża wszyscy zmierzają na Rýchory szlakiem zielonym z rowerzystami włącznie. Niekiedy przejedzie tędy i samochód leśników, gospodarzy lub właścicieli chałup. Już przed dwustu laty nazywano tę drogę Nową.
Dlatego musiała tu istnieć i starsza a nam się wydaje, że wiemy, która to była.
By przeżyć coś niezwykłego należy wrócić od Białego Krzyża 250 metrów
na skrzyżowanie z początkiem nie oznaczonej, ale w szczegółowej mapie naniesionej Drodze Wężowej. Wy wybierzcie się ku niej inną drogą idąc za wskazówką pokazującą kierunek ku źródłu rzeki Bóbr. Po czeskiej stronie granicy
ma tylko trzy kilometry długości, ale pomimo tego jest drugą po Łabie największą rzeką biorącą początek w Karkonoszach. Płynie przez osadę o tej samej
nazwie, następnie jako potoczek Bóbr przekracza granicę i po 272 kilometrach wpada do rzeki Odry. Przepływa przez takie miasta jak Kamienna i Jelenia Góra, Wleń, Lwówek i Bolesławiec. Nic więc dziwnego w fakcie, że po tej
trasie wyznaczonej przez Towarzystwo Karkonoskie jeszcze przed rokiem
1891 wędrowali goście głównie ze Śląska. Z tym tylko, że chronione przez
kamienny murek źródełko jest już od wielu lat zupełnie suche. Woda rzeki
Bóbr jest wykorzystywana przez nas dosłownie od samego początku. O pięćdziesiąt metrów niżej pod historycznym źródłem pod ciężką stalową pokrywą
słychać szum cieknącej wody ujętej przez człowieka do paru ujęć wodnych już
przed stuleciem. Przy pierwszym z nich należy skręcić w lewo i udać się dalej
po Drodze Wężowej. Tuż pod nią wypływa na powierzchnię woda rzeki Bóbr,
która uniknęła ujęciom wody dla osady Bobr i miasta Żaclerz. Drogą Wężową
pójdziemy trzy kilometry przepięknym lasem mieszanym przypominającym tutejsze lasy z czasów przed przyjściem drwali do Karkonoszy. Część Zbocza
Boberskiego jest rezerwatem podlegającym najściślejszej ochronie. Droga
Wężowa biegnie wzdłuż jego górnej granicy. Wcina się głęboko do stromego zbocza, zygzakami mija sterczące ze zbocza skały. Być może właśnie te
częste zakosy leżą u zrodu jej nazwy. Zbocze Boberskie jest dostojnym zakończeniem Karkonoszy, których geograficzny koniec leży u stóp zbocza. Drogą
Wężową dojdziemy do osady Vízov z popularną gospodą górską Hubertus.
Od krzyża vizowskiego po szlaku niebieskim przejdziemy najpierw przez miejscowość Rýchory (także VV 40/2013). Blisko pod pensjonatem Ozon widoczny jest Krzyż Andersa – na pierwszy rzut oka zdradzający swe pochodzenie
z tego samego atelier jak już poznany Biały Krzyż. W Żaclerzu otaczają artefakty dziedzictwa kulturowego wzorową opieką. Odnowione wszystkie kamienne
zabytki są tego dowodem. Być może dlatego przy Zamkowej drodze łączącej
na miejscu nie istniejącego już niebieskiego ołtarza leśnego w zeszłym roku
wyciosał Jan Semerák nowy dębowy Krzyż Niebieski. Szlak turystyczny tego
samego koloru zaprowadzi nas po drodze z utwardzoną powierzchnią na Rynek Rýchorski w Żaclerzu.
Městské muzeum Žacléř a Turistické informační centrum, Rýchorské
nám.10, 542 01 Žacléř, tel. +420 499 739 225, e-mail: muzeum@zacler.cz.
Czynne codziennie z wyjątkiem poniedziałków od 9:00 do 16:00.
www.zacler.cz, www.muzeum-zacler.cz

Muzeum Žacléř z Centrum Informacji ma swoją siedzibę
w byłym urzędzie powiatowym, 1914.

Popularną zwłaszcza wśród miejscowych gospodę Hubertus
otwarła Marie Bönischová w roku 1932.

W Centrum Informacji doskonale połączonym z Muzeum Miasta Žacléř przygotowany został dla Państwa nowy przewodnik prezentujący ciekawostki regionu
żaclerskiego: broszura „Wątki skryte w kamieniu” z mapą i opisem turystyki
rowerowej w okolicach Żaclerza. Do wycieczek zachęca wykaz tras turystycznych . Z oferty celów turystycznych warto poznać źródło Bobru i mało znaną
Drogę Wężową. Od Centrum Informacji na rynku wyruszamy szlakiem zielonym po głównej ulicy do fabryki porcelany skąd szlak wspina się na wzniesienie zwane Żaclerskim Grzbietem. Po dwóch kilometrach docieramy do tradycyjnej drogi wiodącej na Rýchory oraz do ciekawie zrekonstruowanego
kamiennego zabytku.
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Pomniki poległych są również
kroniką miejscowości
Podczas badań w kolejnym miejscu w Tyrolii, Styrii, Karyntii lub po drugiej
stronie gór w południowej Tyrolii, gdzie poszukujemy śladów zdradzających pochodzenie rodów karkonoskich drwali z okresu kolonizacji w XVI
wieku zaczynamy od obejrzenia pomnika ofiar wojen. Na podstawie nazwisk ofiar wojny ustalamy najstarsze i dominujące lokalne rodziny. W ten
sposób udało nam się znaleźć na przykład praojczyznę rodów drwali Bergerów, Kuglerów, Pflugerów czy Schramlów. Nie musimy przypominać, że
„Kriegerdenkmal“ z nazwiskami ofiar pierwszej i drugiej wojny światowej
ma każda alpejska gmina w godnym podziwu porządku. Rodzina naszego
dziadka Stanislava Špeldy pochodzi z Olešnicy koło Červenego Kostelca.
Wystarczył jeden rzut oka na tutejszy pomnik poległym, byśmy zrozumieli, dlaczego kiedyś liczni Špeldowie już tutaj nie żyją. Wśród trzydziestu
czterech wyrytych nazwisk poległych jest sześciu Špeldów. Takiej straty
potomcy naszych wspólnych przodków nie mogli nadrobić. Z nazwisk na
pomnikach nie można poznać, kto szedł na wojnę z zapałem i dumą ze
swego narodu czy ze wstrętem i wbrew swej woli i oporem wobec reżimu,
za który musiał walczyć. Z wielu wysłyszanych historii wiemy jedno z całą
pewnością, że wszyscy żołnierze pragnęli wrócić do domu. Tym z pomników się to nie udało. A po stu latach przypominają o ciężkich czasach.
Ten kto przyjedzie do Marszowa Górnego, by szukał śladów po przodkach lub tylko chciał się zorientować w tutejszej populacji musi szukać
nazwisk byłych mieszkańców na starym cmentarzu. Pomnik poległym
wprawdzie został niedaleko kościoła zachowany, ale metalowe płyty z
siedemdziesięcioma jeden nazwiskami zniknęły. Dla upamiętnienia ofiar
wojny w roku 1934 złożyły się gminy Lyseczyny Dolne i Górne, Marszow
III i IV oraz Temny Dół z największą liczbą poległych. Chyba po dwudziestu latach przedstawiciele nowych mieszkańców zdjęli wszystkie cztery
tablice pod pretekstem niezbędnej naprawy. Ponoć się wtedy wstydzili
publicznie przyznać, że im przeszkadzają niemieckie nazwiska. Jeszcze
w latach sześćdziesiątych tablice leżały w warsztacie ślusarskim miejscowych zakładów tekstylnych. Planując ewentualną odnowę pomnika
nie byłoby trudno według zachowanych fotografii odlać tablice nowe, ale
ocelowe zbrojenie wewnątrz pomnika pod wpływem korozji zwiększyło
objętość i rozrywa sztuczny kamień. I dla fachowców jest nie lada jakim
zadaniem rozwiązanie takiego technicznego zadania bez uszkodzenia i zachowaniu oryginalnego artefaktu rzeźbiarza Blenka z Žaclérza. Na pewno
uda się znaleźć rozwiązanie a Marszow dołączy do okolicznych miejscowości, które już odnowiły pomniki poległym w pierwszej wojnie światowej. Ostatnio kamieniarz Petr Beneš odnowił dla miasta Žacléř pomnik
poległym - dzieło znanego rzeźbiarza Emila Schwantnera w osadzie Černá

Voda w listopadzie 2013 r. Odnowione pomniki wojenne ma kilka dzielnic
Trutnova i tylko ten jeden w ogóle najcenniejszy a jednocześnie najtrudniejszy w parku miejskim brakuje. Schwantnera brązowa rzeźba grupowa
Taniec śmierci z tablicami z nazwiskami trutnowskich mężczyzn zniszczyli
jeszcze w czasie wojny naziści. W Svobodzie nad Upą rozbili kamienny
pomnik z rzeźbą Schwantnera aktywni brygadziści w maju 1948 r. Z okazji
125 rocznicy urodzin artysty jest część jego dzieła możliwa do obejrzenia
na fotografiach ale i w oryginale na wystawie Muzeum Karkonoskiego we
Vrchlabi. Wystawa jest otwarta codziennie oprócz poniedziałków przez
cały letni sezon aż do 8 listopada 2015. W Wielkiej Upie na pomnik poległym wykorzystali w 1924 roku po nakazie czechosłowackich urzędów
usunąć rzeźbę cesarza Josefa II jego cokół. Chyba dlatego tu nie były wymienione nazwiska miejscowych mężczyzn, lecz jedynie ogólna formuła
ku czci bohaterów wszystkich trzech części Wielkiej Upy. Po drugiej wojnie światowej zagubioną wypolerowaną płytę kamienną ze złotym pismem
kazał znowu według zachowanej fotografii na swój koszt sporządzić i w lipcu 2012 roku umieścić potomek tutejszych rodaków Peter Volker Schulz.
W dolinie Upy zostały nie uszkodzone pomniki poległych jedynie w Janskich Łaźniach a z rzeźbą Schwantnera w Młodych Bukach. Na północnej
stronie Karkonoszy nie wiemy żeby się w ogóle jakiś pomnik zachował.
Na przykład gminy Alberzyce i Mała Upa pomników w ogóle nie postawiły.
Ładną historię przeżyliśmy w Sklenarzowicach. Znaliśmy na kawałki
zniszczony kamienny pomnik, ale dopiero w kwietniu 1993 roku obróciliśmy jeden w ziemi zagłębiony kawał piaskowca. Na odwróconej stronie
ukazały się czytelne nazwiska miejscowych mężczyzn z podanymi numerami domów, z których pochodzili. Siedem lat czekały kawałki pomnika
sklenarzowickiego w lapidarium zanim udało się znaleźć sześćdziesiąt
pięć tysięcy koron na odnowę pomnika. O ostatnią część postarał się Alois Grundmann z sąsiedniej doliny Sejfy. Potem mógł Petr Beneš naprawić
zachowane części a trzy części brakujące dorobić. Wiosną 2001 roku
pomnik poległych mogliśmy osadzić na piertwotnym uporządkowanym
miejscu. Kowal Milan Postrach wykuł replikę oryginalnego płotku i teraz
po czternastu latach nie można poznać, że tutaj pomnik odsłonięty w 1923
roku nie stał przez cały czas. Tylko uważny przechodzień zauważy na dolnej części kamienia dwujęzyczny napis: Tutaj stała wieś Sklenarzowice.
Najwyższy numer jest przy nazwisku Josefa Fucknera, na wojnę odszedł
z domu nr 49. Miejscowi ludzie pomnik poświęcili swym trzynastu bliskim
a my odnową pomnika przywróciliśmy naszej pamięci całą zanikłą wieś.
Pierwsza wojna światowa dużo zmieniła, ale druga jeszcze straszniejsza
karkonoskie społeczeństwo totalnie obróciła wniwecz. I ten fakt upamiętniają pomniki poległych. Ten we Sklenarzowicach jest ciekawym celem
dla waszych wędrówek.

W sierpniu 1914 roku byli rekrutowani pierwsi mężczyźni na wojnę.
W Wielkiej Upie do domu ich nie wróciło 36.

Petr Beneš pokazuje 17 listopada 2000 r. w galerii Veselý výlet
zrekonstruowany pomnik ze Sklenarzowic.

janské lázně
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Osada Czerna Hora i miejscowość uzdrowiskowa nazwana według termalnego źródła Jana wprawdzie leżą obok siebie, ale całe stulecia należały
do innych majątków z innym zarządem. Ludzie z Czernej Hory chodzili do kościoła w Marszowie gdzie także grzebali zmarłych. To dotyczyło
również gospodarza z chałupy nr 1, któremu poświęcamy końcowe strony
tego wydania. Janskie Łaźnie należały do majątku Vlčíce ze szkołą i kościołem w Svobodzie pomimo, że przy domu zdrojowym powstała pierwsza kaplica już w 1516 r. Od reform politycznych po rewolucyjnym roku
1848 miały obie miejscowości własny wybieralny samorząd. Do zbliżenia
przyczynił się rosnący ruch turystyczny w drugiej połowie XIX wieku. Goście nie widzieli różnicy w usługach w ulubionej restauracji Hofmannowa
bouda w miejscowości Czerna Hora czy we Złotej vyhlídce w Janskich
Łaźniach. Wzmocnienie pozycji uzdrowiska przyniosła budowa kościoła
katolickiego wyświęconego 18 sierpnia 1885 r. Przede wszystkim dla
klientów z protestanckich Niemiec powstał w 1879 r. kościół ewangielicki
z dzwonem darowanym przez samego cesarza niemieckiego Wilhelma.
Stała tutaj także żydowska bożnica. Kościoły służą do dnia dzisiejszego, ale synagogę zniszczyli naziści po przyłączeniu Sudetów do Trzeciej
Rzeszy w październiku 1938 r. Ciekawostką Janskich Łaźni jest fakt przydzielenia numerów obu kościołom jakby chodziło o domy mieszkalne. Kościół katolicki budowniczowie znakomicie umieścili na występ Středniego
Grzbietu i dlatego nie mogą go zasłonić sąsiednie budynki. Pierwotną
trasę kolejki linowej z placu centralnego na Czerną Horę w 1928 r. zaprojektowali twórcy w osi między kościołem a szczytem. Dzisiaj trasa kolejki
prowadzi inną drogą a dawna przesieka służy jako Czernohorska trasa
zjazdowa. Narciarz w dolnej połowie zjazdu widzi przed sobą na końcu
leśnej przesieki smukłą wieżę kościoła. Przypomina to pracę barokowych
architektów pracujących z kompozycją zabudowań i przyrody. Podczas
spaceru po promenadzie warto przyjrzeć się na kamiennej fasadzie kościoła tablicy pamiątkowej poświęconej poległym. Nieokazały a jednocześnie dobrej jakości architektonicznej drobny element przeczekał złe
czasy, kiedy wszystko, co przypominało życie pierwotnych mieszkańców
było niszczone. Wspólne oddanie czci poległym synom z Johannisbadu,
czyli z Janskich Łaźni i Schwarzenbergu, czyli Czernej Hory zapowiedziało złączenie gmin aż 1 stycznia 1950 r. Spośród dwudziestu trzech ofiar
Wielkiej wojny jest aż osiem nazwisk z Janskich Łaźni. Pierwszy został
zwerbowany w sierpniu 1914 r. tutejszy nauczyciel Vinzenz Kriegel a jako
pierwszy z Janskich Łaźni 4 listopada 1914 r. poległ na froncie rosyjskim.
W szkole go zastąpił młody nauczyciel Franz Jeschke, ale i ten musiał
na front gdzie poległ raniony odłamkiem granatu w głowę 30 lipca 1916 r.
na froncie włoskim w południowej Tyrolii. Jego nazwiska na bronzowej tablicy nie ma – prawdopodobnie był zapisany w innej miejscowości macierzystej. Z tym samym nazwiskiem jest wśród poległych żołnierzy z Czernej
Hory podany Hans, czyli poprawnie Johann Jeschke urodzony w styczniu

Modré kameny
Jako cel turystyczny są Modré kameny wymieniane już w najstarszych
przewodnikach poświęconych Janskim Łaźniom. Lekarz uzdrowiskowy
Bernhard Pauer przygotował w ciągu dwudziestu pięciu lat pięć różnych
wydań znakomitego vademekum dla gości uzdrowiskowych. Już w pierwszym wydaniu z 1865 zalecał spacer ku Modrym kamieniom. Są większą skałą niż granitowy tor Polední kameny na stronie tytułowej i jedną
z największych w regionie. W Karkonoszach zgodnie z pierwotnym niemieckim nazwosłowiem słowem Stein nazywa i wielkie skalne formy tak
trochę nielogicznie. Patrząc z dołu z żółtego szlaku turystycznego wzbudzają Modré „skały“ respekt. Są resztką krzemieniowego żebra skalnego
na południowowschodnim zboczu Svietlej hory. Na dole prastary grzbiet
ciągnie się mniej dostępną formą skalną zwaną Harfą (też VV 36/2011)
a kończy się skalistym wąwozem Klausowego dołu. Ten jest w roku bieżącym z uwagi na naprawianie drogi zniszczonej przez oberwanie chmury 2
czerwca 2013 r. dostępny tylko częściowo. Przy wejściu brakuje mostku
a kamieniarze naprawiają kilka uszkodzonych miejsc i dwie przeszkody
stabilizacyjne znane z licznych fotografii. Po powodzi jest już dolina Klausovy dół innym miejscem niż jak był znany do tej pory. O tym się będzie
można przekonać za rok kiedy przed letnim sezonem zostanie ponownie
udostępniony. Wejście na Modré kameny jest dobrym wyborem. Z dołu
wysoki skalny występ łatwo można „zdobyć” obchodząc dziesięciometrową wspinaczką po górnej nachylonej stronie. Tylko parę razy wystarczy
się przytrzymać rękoma a na górze każdy pozna dlaczego już przed stu
pięćdziesięcioma laty doktor Pauer posyłał tu swoich pacjentów. Teraz
zdradzimy wam tylko, że na pewno nie ujdzie waszej uwadze najwyraźniejsza budowa w dolinie, kościół katolicki w Janskich Łaźniach. K;u Modrym
kamieniom można wspiąć się z osady Czerna hora od Leśnego domu koło
Horskiego dvoru. U Večernice po prawej stronie widoczny będzie budynek nr 1/ 201 opisany na ostatnich stronach tej publikacji. Trasa wiedzie
przez piękną alej modrzewiową a przy Modrokamennej budzie przechodzi
się na szlak żółty. Można też wybrać trasę okrężną koło Klausowego dołu
po Zvonkowej drodze do Czernej budy i z powrotem około Pardubickich
bud po drodze T ku Modrym kamieniom. We wszystkich wymienionych
domach historycznych jest oferowane wyżywienie zbiorowe. Najłatwiejszym wariantem jest zaledwie godzinny spacerek od górnej stacji kolejki
linowej.
www.janske-lazne.cz

Janskie Łaźnie z kościołem św. Jana Chrzciciela w 1886 r.

Pocztówka z 1907 r. dramatycznie przedstawia Modre kamienie

1886 r. w znanej restauracji U klausy dziś noszącej nazwę Horský dvůr.
Jego o rok młodszy brat Alfred pod koniec wojny kupił gospodarstwo
Brauna i według niedalekiej skały nazwał je Modrokamenną budą. Najmłodszy z braci stał się później burmistrzem gminy. Hansa przypomina już
tylko nazwisko na tablicy pamiątkowej poświęconej poległym.
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Największy ośrodek sportów narciarskich w Czechach SkiResort CZERNA HORA-PEC już od wielu lat wylepsza ofertę programową dla letnich
gości. Przy górnej stacji kolejki linowej Czarnogórski Express ma swój początek I Karkonoska edukacyjna trasa rowerowa prowadząca po drogach
leśnych okolicy Swietlej i Czernej Hory. Wśród emerytów najbardziej lubianą trasą spacerową z powolną stratą wysokości jest ta prowadząca z Czernej Hory do Peca. Z tą trasą poradzą sobie nawet małe dzieci i dlatego
często bywa ta trasa w kombinacji z kolejką linową pierwszą wycieczką
szkolną, na jaką dzieci w swym życiu się wybiorą. Kabinowa kolejka linowa na Czerną Horę w znacznym stopniu ułatwia dotarcie do największego
karkonoskiego moczaru Czernohorskiego torfowiska. Stamtąd można
zejść ku kolejnym wybranym celom takim jak na przykład enklawa architektury ludowej Wielkie Tippeltove budy lub pomnik-muzeum światłego
szlachcica w postaci zameczku leśnego Aichelburg. Niedaleko stacji
górnej znajduje się ulubiona wieża widokowa Panorama, z równie dobrym
widokiem na wszystkie strony świata na Karkonosze i ich podgórze. Krzesełkowe wyciągi na Hniedy Wierch i Portaszki ułatwiają i skracają czas
dotarcia do najwyższego grzbietu karkonoskiego pomagając pokonanie
różnic wysokości. Przy górnej stacji wyciągu na Hniedym Wierchu stoi najwyższa wieża widokowa w Karkonoszach. Tradycyjna trasa turystyczna
dla pieszych i na rowerach wiedzie od wyciągu w lewo ku Lisiej Łące i koło
Leśnej budy dalej na Luczyny i Czerną Horę. Ciekawym punktem wyjściowym do wyprawy na szczyty gór drogą stale ukrywającą się w lesie jest
leśna droga po prawej stronie od stacji wyciągu. Z końca ślepego ramienia drogi wiedzie dalej ścieżka do małego karu lodowcowgo Lisia Jama
z prastarym świerkowym lasem jakiego po różnych klęskach żywiołowych
(emisje przemysłowe, huragany i korniki) w Karkonoszach dużo nie zostało. Tutaj ścieżka łączy się ze szlakiem zielonym prowadzącym po brukowanej drodze od Severki do Chałupy na Rozdrożu. Od stacji górnej wyciągu
Portaszki można po wygodnej trasie turystycznej przejść przez dolinę
Szramlu z polotem do Peca albo do Wielkiej Upy o ile nie wybierzecie się
raczej przez Różohorki na szczyt Śnieżki.
Dla umożliwienia zorganizowania trasy okrężnej oraz dla ułatwienia waszych wędrówek po dolinie Upy SkiResort ČERNÁ HORA – PEC ponownie
przygotował regularne połączenie sprawdzonego już TourBusu. W czerwcu i we wrześniu jeździ w soboty i niedziele oraz w dni świątwczne; w
czasie wakacji jeździ codziennie autobus turystyczny na trasie Pec pod
Śnieżką – Janskie Łaźnie. W roku bieżącym rozkład jazdy poszerzono
o ostatni autobus odjeżdżający o 17:10 z centrum Peca. Chcąc aktywnie
spędzać czas w dolinie Upy można wykorzystać od 4 października łączny
bilet TourPAS oferujący liczne udogodnienia. Po zakupieniu biletu w kasie
i centrum informacyjnym przy dolnej stacji kolejki linowej Černohorský
Express lub w hotelu Omnia w Janskich Łaźniach, w dolnej stacji kolejki

linowej Hniedy Wierch, w hotelu Horizont, IC Wesoła Wyprawa (Veselý
výlet) a także IC Turista w Pecu pod Śnieżką, w stacji dolnej wyciągu narciarskiego Portaszki w Wielkliej Upie, w IC Horní Malá Úpa i IC Rýchorka
ve Svobodzie nad Upą. Dla dorosłego bilet kosztuje 550 koron plus 50
koron zastawu za kartę z czipem, którą zwraca się w miejscach sprzedaży
i w automatach przy wszystkich trzech kolejkach linowych. W momencie
kupna bilet zostaje aktywowany na dziesięć dni i dlatego opłaci się zwłaszcza na przedłużne weekendy, na tygodniowe urlopy lub na powtarzające
się weekendowe wizyty doliny Upy. Goście zakwaterowani w Pecu i Wielkiej Upie mogą od swego gospodarza odebrać aktywną KARTĘ GOŚCIA oferującą szereg zniżek z dziesięcio procentową zniżką na TourPAS
włącznie (przy kupnie w Pecu i Wielkiej Upie). Z TourPasem można zyskać
bilet powrotny na Czernohorský Express, Hnědý vrch i Portášky. Jazdy
można dowolnie kombinować w zależności od trasy wycieczki. Można pojechać trzy razy na Czerną Horę, dwa razy zjechać z Hniedego Wierchu
a z wycieczki ze Śnieżki wrócić do doliny wyciążgiem Portaszki. Można
również wybrać wariant TourPAS + za 850 koron dla dorosłego, w którym
jest dodatkowo powrotny bilet na Śnieżkę. W takim wypadku zaoszczędzi
się tylko tutaj 90 koron. Razem z TourPASem otrzyma turysta miejscówki na trzy jazdy TourBasem, bez których płaci się 50 koron przy každým
wsiadaniu. Kierowca miejscówkę przy wsiadaniu oznaczy a turysta ją zachowa na kolejne dwie jazdy w okresie ważności łącznego biletu. Można
podróżować z rowerem, hulajnogą, wózkiem dla dzieci i psem z kagańcem. Dzieci do lat pięciu jeżdżą za darmo. Każdy TourPAS obejmuje również trzy jazdy na trasie bobslejowej w Relaxparku Pec pod Śnieżką i trzy
wolne wstępy na kąpielisko w Trutnowie. W centrach informacyjnych jest
dostępna ulotka składana z rozkładem jazdy autobusu, z cenami wyciągów i TourPAS-u z wykazem zniżek cen innych wybranych usług. W planie
obrazowym Karkonoszy wschodnich są wyznaczone ulubione trasy dla
pieszych i rowerzystów oraz przystanki TourBUSu.

Pierwsza kolejka linowa w Czechach wyjechała na Czerną Górę podczas
uroczystego oddania do użytku krótko po południu 31 października 1928 r.

Nowoczesne TourBUSy tej samej marki jak obecnie jeździły już
w Karkonoszach pod koniec lat trzydziestych.

SkiResort ČERNÁ HORA – PEC, realizuje spółka MEGA PLUS, Janské
Lázně, nr 265, Kod Poczt.: 542 25, infolinka +420 840 888 229, e-mail:
skiresort@skiresort.cz, www.skitresort.cz.
Kabinowa kolejka linowa Černohorský Express jeździ co trzydzieści
minut od 9:00 do 18:00 z wyjątkiem 12:30.
Wyciąg Hnědý Vrch jeździ co pół godziny od 9:00 do 17:00 z wyjątkiem
12:30.
Wyciąg Portášky jeździ co pół godziny od 9:00 do 18:00
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Pierwsi turyści przychodzili do Karkonoszy w drugiej połowie XVIII wieku, by
odkryć atrakcyjną scenerię przyrody, głównie Śnieżkę z Obrzym Dołem, lodowcowe jeziora Mały i Wielki Staw, kar lodowcowy Śnieżne Kotły, granitowe skały sterczące z głównego grzbietu, skaliste Kozie Grzbiety, wodospady
Kamieńczyka i Szklarki, Łaby i Pančavy. Nasze góry przez stulecia urzędowo
rozdzielone najpierw granicą regionalną a od 1742 r. państwową udało się całkowicie otworzyć dopiero niedawno. Dziś z północy na południe i odwrotnie
przechodzimy bez ograniczeń po jakiejkolwiek oznakowanej drodze. Między
gospodarzami gór po obu stronach granicy panują najserdeczniejsze stosunki
w całej historii. Dla podkreślenia kompletności masywu górskiego i podobnego podejścia do zagadnień ochrony środowiska mają od 2013 r. Karkonoski
Park Narodowy i Krkonošský národní park (KRNAP) wspólne logo ze Śnieżką,
kwiatem goryczki i endemitem dzwonkiem czeskim. I wy przy wyszukiwaniu
najpiękniejszych turystycznych celów przyrodniczych będziecie się poruszali
na przemian po polskiej północnej i po czeskiej południowej stronie Karkonoszy. Wyruszycie na wyprawy do najcenniejszych części parków narodowych.
Mały i Wielki Staw
Nie bez podziwu możemy się napawać radością z faktu posiadania w małym
łańcuchu górskim aż dwóch pięknych z prawdziwego zdarzenia jezior polodowcowych. W Tatrach je nazywają plesami lub okami a w Karkonoszach
mniej egzotycznie stawami, czyli po niemiecku Teich a po czesku rybnikami.
W epoce lodowcowej lodowce sunęły przed sobą takie zwały kamieni i ziemi
aż dolinę całkowicie zamknęły moreną a w tak powstałym cyrku trzymała się
woda mimo upływu dziesiątek tysięcy lat. Wokół Małego stawu wiedzie trasa turystyczna a z usług pierwotnie budy letniej z hodowlą bydła i restauracji
już długo korzystają turyści. Dawniej wypożyczano tutaj łódki na przejażdżki
po jeziorze o głębokości siedmiu metrów a w zimie na zamarzniętym jeziorze
odbywały się wyścigi łyżwiarskie i w biegach na nartach. Na jego brzegu zrealizowano wielki spektakl teatralny i liczne koncerty muzyki poważnej. Osnute
większą tajemnicą większe jezioro Wielki Staw o głębokości dwudziestu siedmiu metrów pozostawał poza zasięgiem działalności ludzkiej. Poza łowieniem
ryb wykorzystywali go górale już chyba tylko do wydobywania lodu służącego
do chłodzenia piwa. Górale lód o grubości aż jednego metra wycinali piłami
a bloki lodu zwozili na saniach rogatych do hoteli w Karpaczu. Obecnie tereny
wokół pięknego Wielkiego Stawu są zamknięte i nawet nie prowadzi tędy żadny szlak turystyczny. Jezioro o powierzchni ośmiu hektarów można zobaczyć
w kierunku północno-wschodnim ze szczytu Śnieżki, ale najładniejszy widok
na jezioro roztacza się z przedproża zanikłej budy Księcia Henryka przy Drodze
Przyjaźni. Zalecamy okrążenie obu stawów trasą biegnącą od schroniska Luční
bouda ku Południowemu Kamieniu i dalej w dół na Polanę, do Małego Stawu
i z powrotem na grzbiet.

pięciu minut od Lučnej hory albo można wspiąć się od Świętego Petra po Drodze Judeicha, co trwa godzinę i dwadzieścia minut. Niedaleko stąd stała buda
Rennerowa bouda a naturalna sceneria Kozich Grzbietów zapewniała jej w lecie pełną restaurację wraz z tarasem gości (restauracja z tarasem oferuje sto
dwadzieścia miejsc). Podobnej Góry w Czechach znaleźć niesposób. Strome
po obu stronach zbocza przypominają bardziej młodsze Karpaty i Alpy niż obłe
łańcuchy górskie powstałpe w okresie drugorzędu. W przeszłości po Kozich
Grzbietach wiódł alpejski szlak turystyczny, którego pokonanie uważane było
za cenną atrakcję dla najlepszych turystów. Według właścicielki majątku hrabiny Aloisie Czernin-Morzinowej nazywano ją Łowiecką ścieżką Luisiny. W owych
czasach jeszcze wysoko nad osadą Świętego Petra na południowych zboczach Kozich Grzbietów wypasało bydło a na łąkach tuż pod długim szczytem
potrafili jeszcze górale sprzątać siano. Dzisiaj większość sztucznie odlesionych
zboczy ponownie pokrywa kosodrzewina. Przewodnik wydany w 1892 roku
zaleca turystom skorzystanie z drogi wiodącej od Rennerowej budy do Kozich
Grzbietów i obserwowanie po drodze ścieżki wydeptanej przez bydło; obie drogi zaprowadzą turystów do punktu widokowego na przełęczy górskiej. Dopiero
znacznie później drogi naprawiło Karkonoskie Stowarzyszenie, ale wydeptana
ścieżka biegnąca po długim szczycie pozostała nietknięta. Nowy właściciel
majątku Rudolf Czernin-Morzin i jego personał leśny ścieżki już nie potrzebowali. W latach dwudziestych w tym samym miejscu za punktem widokowym tam
gdzie stoi dziś plansza kierownictwa KRNAP ograniczająca wstęp na grzbiet
górski. Również za pośrednictwem tabliczki zakazywał wstęp pański urząd leśny Vrchlabi pod groźbą kary dziesięciu koron. Dzisiaj cały grzbiet jest objęty
zakazem wstępu. Końcem września 1997 r. rozbił się na zboczu Kozich Grzbietów mały helikopter z naukowcami. Ratownicy z Pogotowia Górskiego z Peca
podczas akcji ratowniczej próbowali przejść po starej ścieżce przez Kozie
Grzbiety. Opowiadali, że z wielkim trudem przedzierali się przez kosodrzewinę.
Przyroda najprawdopodobniej wyciętą z trudem ścieżkę na zawsze pochłonęła. Również z tego powodu piękne Kozie Grzbiety należą do najspokojniejszych
miejsc w Karkonoszach.

Kozie Grzbiety
Miejscami skalisty grzbiet górski o długości trzech i pół kilometra dominuje nad
Szpindlerowym Młynem, ale jego ostrą i zygzakowatą linię najlepiej widać ze
szczytu Lučnej hory. Do punktu widokowego można dojść w ciągu dwudziestu

Wodospad Panczawy
Spadająca z dużej wysokości woda fascynuje ludzi od jak żywa. Na całym
świecie wodospady należą do ulubionych celów turystycznych. Chyba tylko w
Norwegii i na samym południu Nowej Zelandii jest ich tyle, że nie mogą być
uważane wszystkie za atrakcję turystyczną. Wodospady karkonoskie nie należą do największych, prawie wszystkie ledwo spływają a nie padają ze skał.
Przypominają bardziej wielkie ślizgawki. Ale dopiero podczas wiosennej odwilży a zwłaszcza po oberwaniach chmur demonstrując co potrafią prezentują
swoją potęgę. Dotyczy to głównie najwyższego wodospadu w dolinie Łabski
Dół oraz wodospadu w Upskiej Jamie. Ale turyści chodzą po górach głównie
w ciągu suchego lata i dlatego już pod koniec XIX wieku z wodą na krawędzi
Łabskiego Dołu manipulowano taki, aby spadała w dół, kiedy turyści zapłacili. Na dnie Łabskiego Dołu stała prosta buda z „obsługą” Wodospadu Panczawskiego. Po zapłaceniu przez grupę dziesięciu koron lub piętnastu fenigów
góral trąbil na trąbkę a drugi na górze otwierał tamę. Przez kilka sekund waliły

Latem 1912 r. goście zatrzymali się na morenie czołowej Małego Stawu.

Szlak biegnący przez szczyty Kozich Grzbietów w 1922 r.

Park Narodowy
się z góry masy wody jak podczas wiosennej odwilży lub gwałtownego deszczu. Podobne widowisko oferował niższy sąsiedni spław Łabski jak go wówczas nazywano po czesku. W parku narodowym już się przyrodzie niczego nie
narzuca wobec czego potęgę największych wodospadów ujrzy tylko ten, kto
się wybierze w góry we właściwym momencie. Proszę nam wierzyć, że jest
to spektakl zapierający dech obserwowanie potężnej masy wody spadającej
z najwyższego wodospadu w Czechach mierzącego 148 m. Ale przy wysokim
stanie wody nie bywa łatwym zadaniem wyfotografowanie Panczawskiego Wodospadu z dna Łabskiego Dołu z uwagi na opar i mżawkę wiszącą w powietrzu.
O tym by mógł opowiadać geomorfolog Vlastimil Pilous, który badał, fotografował i w czasopiśmie Krkonoše opisał wszystkie wodospady po czeskiej stronie
gór. Teraz razem z dyrekcją KRNAP przygotowuje poublikację. Do najdłużej
istniejących celów turystycznych należą dwa wodospady przy Szklarskiej Porębie na północnej stronie gór. Pierwsze grafiki dokumentujące ich urok znane są nam już z końca XVIII w. Przy wodospadzie Kamieńczyka o wysokości
dwudziestu siedmiu metrów fotograf na poczekaniu robił gościom na pamiątkę
zdjęcia wysokiej jakości. I na niższy wodospad Szklarki park narodowy pobiera
niewysoką opłatę wstępną. Ze wszystkich atrakcji karkonoskiej przyrody dwa
wspomniane wodospady są uważane za najłatwiej dostępne, który to fakt wcale nie kwestionuje ich walorów estetycznych.
Śnieżne Kotły
Najbardziej atrakcyjny widok skalistej scenerii Karkonoszy roztacza się
z głównego grzbietu, przy spojrzeniu z dołu z zielonego szlaku turystycznego
a zwłaszcza z lotu ptaka. Mały i niewielkim skalistym garbem oddzielony Wielki
Śnieżny Kocioł widziane z góry wyglądają jakby z ogrommnej kupy piasku jakiś
olbrzym odebrał dwie łopaty. Ujęcia z lotu ptaka nam muszą wystarczyć ponieważ loty widokowe nad głównym łańcuchem karkonoskich szczytów są i dla
naszego dobra oraz zachowania spokoju zabronione. Z tego powodu polecamy
w tym regionie piesze wyprawy zdjęcia z lotu ptaka radzimy kupić od zawodowego fotografa na pocztówce. Większość gości ogląda lodowcem wyżłobiony
kar jedynie z góry od budy, która obecnie jest wykorzystywana przez polskie
telekomunikacje. Buda nad Śnieżnymi Kotłami jest razem z zabudowaniami
na Śnieżce najwyraźniejszym dziełem ludzkim na szczytach Karkonoszy. Niezapomnianych przeżyć dostarcza piesza trasa okrężna wiodąca przez dziką
przyrodę pod dolnymi partiami Śnieżnych Kotłów. Można zacząć od spalonej
Petrovki, przejść po szlaku zielonym nad Reglami aż do Starej Śląskiej Budy,
którą Polaci nazywają Pod Łabskim Szczytem a Czesi poetycko Violík. Z powrotem najlepiej iść górą po głównym grzbiecie koło kilku charakterystycznych
skał. Skały te fachowo nazywane tori nie są tak imponujące jak Polední kámen
na zdjęciu na stronie tytułowej, ale znajdują się w pełnych uroku partiach Karkonoszy i każda z nich jest sama o sobie ciekawym celem turystycznym.
Torfowisko Czernohorskie
Przełęcz między Svietlą a Czerną horą jest wystarczająco płaska na to, by mogło powstać największe torfowisko w szczytowych partiach Karkonoszy. Powoli
spływająca woda tworzy znakomite środowisko dla torfowca, który potrafi jako
Zbiorowa fotografia uczni przed największym wodospadem Białej Łaby (3 czerwca 1898 r.).
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jedna z nielicznych roślin róść na martwych osobnikach własnego gatunku. Roślina przypominająca mech wytworzyła warstwę organiczną nasiąkniętą wodą
o grubości aż dwóch i pół metru. Leśne Torfowisko Czernohorskie było jednym
z najbardziej ulubionych rewirów łowieckich majątku Marszow. Niedaleko dużej
łąki torfowej stała aż do lata 1935 roku chata myśliwska Emma, z której wychodzili pod osłoną nocy łowcy tropić cietrzewie, ale přede wszystkim największe
trofea okazałe jelenie. Po dokończeniu kolejki linowej na Czerną Horę w 1928
roku przychodziło tutaj stale więcej turystów w związku z czym leśnicy przenieśli chatę myśliwską bliżej Tippeltowych bud, gdzie stoi do dzisiaj. Ścieżki
łowieckie okrążały torfowisko, ale do części centralnej można się było dostać
wyłącznie w zimie. W latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku Dyrekcja
KRNAP wybudowała w Karkonoszach wschodnich trzy ścieżki edukacyjne.
Pierwszą w rejonie doliny Obrzy Dół, drugą na Rýchorach a latem 1977 roku
Czernohorskie torfowisko przecięła ścieżka edukacyjna z pni drewnianych.
Mistrz ciesielski Ladislav Matějka zbudował na skraju wielkiego torfowiska wieżę widokową. Strażnik Jan Zámiš organizował budowę drewnianego chodnika
z pali - ten współczesny jest już conajmniej piątym z kolei i leży na warstwach
resztek swych poprzedników podobnie jak rośnie torfowiec na torfowcu. Wręcz
przeciwnie trzy lata później została zlikwidowana zimowa trasa wyznaczona tyčkami wiodąca od Václaváku do Pardubickich bud przez wielką łąkę torfowiskową. Obecnie torfowisko w zimie okrążają w dostatecznej odległości znakomicie
utrzymywane i wyznaczone narciarskie trasy do biegania a do pierwszej strefy
parku narodowego nie ma powodu do wjeżdżania na nartach. Niedaleko punktu
widokowego Hubertowa Vyhlidka na północnym skraju torfowiska o powierzchni szśćdziesięciu pięciu hektarów znajduje się na drewnianej wysepce przystanek pod hasłem Martwy Las. Plansza wyjaśnia dlaczego najgłębsze warstwy
torfowiska nie mogą zarosnąć wysokim lasem a na otwartej przestrzeni dobrze
sobie radzą rzadkie rośliny. Dyrekcja KRNAP przed tegorocznym sezonem
poprawiła lub na nowo wybudowała sześć ścieżek edukacyjnych z Czernohorskim Torfowiskiem włącznie. W centrach informacyjnych parku narodowego
można odebrać nowe prospekty „Ścieżki edukacyjne KRNAP“ z inspirującymi
pomysłami na zaliczanie kolejnych celów turystycznych w przyrodzie górskiej.
www.krnap.cz

KRKONOŠE
Miesięcznik o przyrodzie i ludziach z Karkonoszy, Gór Izerskich i przedgórza, wydaje Dyrekcja
Karkonoskiego Parku Narodowego, tel.: 00420
499 456 333. Zamówić można na adresie redakcji: Časopis Krkonoše, Dobrovského 3,
543 11 Vrchlabí, e-mail: krkonose@krnap.cz.
Autor nazwał swoją fotografię Śnieżnych Kotłów w 1938 r. „Niebiańskim spacerem“.
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Lesní bouda spełnia kulinarne sny
Przed dwudziestoma laty do Leśnej budy przyszła nowa właścicielka Markéta
Kreiplová. Zgodnie z duchem tradycji pradawnego domu górskiego odnowiła
nie tylko wnętrza, ale przede wszystkim styl życia tutejszych górali w dzisiejszym pojęciu włącznie z hodowlą bydła, ofertą miejsc noclegowych i usług
gastronomicznych. Już pięć lat jest Leśna buda ekofarmou z certyfikatem
z hodowlą owiec i kóz na mięso. Wcześniej właścicielka z rodziną wytyczyła sobie długoletnią wizję oferowania w restauracji czegoś wyjątkowego,
ale związanego z produktami własnej farmy. Dlatego Leśna buda jest znana
z przysmaków z mięsa jagnięcego, koźlęcego i baraniny. W dziennym jadłospisie można wśród dań gotowych można znaleźć ragu koźlęce lub jagnięce,
pieczeń jagnięcą w czarnym sosie z bosakami, roladę jagnięcą lub kozlęcą
ze szpinakiem liściowym i knedlami ziemniaczanymi, peczone mięso kozlęce
lub jagnięce na rozmarynie i innych ziołach. Niezwykłym daniem są grzbiety
jagnięce z warzywami pieczone w aluminiowej gondoli lub kolanka jagnięce
z ubijanymi ziemniakami albo kotletki jagnięce na czosnku z ziemniakami
po staroczesku i kiełbasy baranie według własnego przepisu. Z dań na zamówienie do ulubionych przez gości należy jagnięca polędwiczka na grillu
z sosem wiśniowym i płatkami migdałowymi. Gdzie indziej jak nie na szczytach Karkonoszy można zaproponować turystom degustację zapomnianych
dań przyrządzonych według starokarkonoskich receptur gospodyń z bud.
W dniach od 3 do 6 lipca w Leśnej budzie organizowana jest każdego roku
akcja zwana Karkonoskie Dni, czyli Smak Karkonoszy. Warto przyjść by spróbować kuszącej oferty pokarmów z roślin strąkowych, ziemniaków i kozich
serów, które kiedyś podbiły dwór habsburski w Wiedniu. Swoją oryginalnością zaskoczą każdego zupy „kyselo” z zakwasu chlebowego i „dumlikaczka”
z rzepy, klopsy z kaszą, rozczochrana narzeczona, czyli placek ziemniaczany
z jabłkami, sejkory z vopichem, czyli placki ziemniaczane z lubczykiem, jagodowy żahour albo szpinak z młodych pokrzyw. Największym pokuszeniem
są przysmaki z koziego mleka. Cała produkcja świeżych produktów kozich
z zaprzyjaźnionej farmy ekologicznej wędruje na stoły Leśnej budy. Proszę
nam wierzyć, że i zawzięci przeciwnicy koziego aromatu zmienią po degustacji swe przekonania kiedy poznają jak ma smakować świeży kozi ser jakości
Bio. W Leśnej budzie można spróbować z kozich serów z rusztu ulubione sery
ze słoniną i z zielonymi fasolkami albo z kwaśną śmietaną z brusznicami lub
przecierem pomidorowym i lylkiem z rusztu. Chleb drwali podaje się z pastą
z twarogu koziego, świeżych ziół i czosnku. Słodki kozi twaróg z żahourem,
to znaczy klewelou z jagód i piernika zaskoczy nie znających się na rzeczy
swym niezwykle łagodnym smakiem. A dla tych, co nie są miłośnikami baraniny oferta obejmuje inne kulinarne atrakcje takie jak wieprzowe liczka na winie,
kotlet wieprzowy na piwie i miodzie, buraki marynowane z nasionkami dynii,
knedle owocowe, tradycyjna swiczkowa, czyli polędwica w sosie jarzynowym.
Wszystkie dania uzupełniają - w budzie pieczone rogaliczki i chleb na grzanki.
W czasie weekendu 15. i 16. sierpnia Leśna buda organizuje dla publiczności
przez czas sprawdzone Dni Farmerskie nastawione na grilowanie jagnięcych

Tradycja gościnności górskich bud sięga do XIX w.

szaszłyków, pulpetów), koźlęcych kotlecików i jagnięcych wątrubek. Nie zabraknie również piwnej specjalności - piwa truskawkowego z Czernej Hory.
Koncertowi kulinarnemu towarzyszyć běda pokazy opracowywania i przędzenia weły owczej, produkcji ręcznej biżuterii z koralków i kąciki dla dzieci
z pracami ręcznymi. Na stronach internetowych Leśnej budy znaleźć można
każdy tydzień zaproszenie na gurmańskie wieczory. Najlepiej jest tam wpaść
pod wieczór na degustację wieczorową, która przyjemnie zakończy wasz letni
dzień. W ten sposób można sobie spełnić gurmańskie marzenia w restauracji pod gołym niebem przy Leśnej budzie z pięknym widokiem z wysokości
1100 metrów n.p.m. w odległości dwóch i pół kilometra od Peca pod Śnieżką
i dwadzieścia minut od wieży widokowej na Hniedym Wierchu. Po rekonstrukcji przeprowadzonej z wielką dozą smaku i z naciskiem na zachowanie tradycyjnej atmosfery Leśna buda dysponuje dwu i czteroosobowymi pokojami
częściowo z własną łazienką. Dla bardziej wymagających gości jest przygotowany basen z masażem podwodnym pod gołym niebem.
Lesní bouda, jakkolwiek v Peci pod Śnieżką, ma adres pocztowy: Černý Důl čp. 187, Kod poczt. 543 44, tel., fax: +420 499 896 343, tel.kom.:
602 148 099, e-mail: info@ lesnibouda.cz, www.lesnibouda.cz, przyjazne
ceny, znajomość języka niemieckiego.

Wellness hotel Bouda Mama
Z restauracji hotelu Bouda Mama korzystają oprócz zakwaterowani goście
ludzie przechodzący Obrzym Dołem, turyści zdążający do kolejki linowej
na Śnieżkę i znawcy dobrej kuchni. Na wędrówkach po świecie szybko zaczynamy tęsknić do smaku dobrego czeskiego chleba. Jest podstawą naszej
kuchni i przysmakiem, który nam nigdy nie zbrzydnie. Kiedy goście Boudy
Mama zasiadają do śniadania cała restauracja pachnie świeżym chlebem.
Do hotelu należy również pizzeria, w piecu której wypieka się od samego rana
własny staroczeski chleb na zakwasie. Jest podawany jako dodatek do różnych specjałów, karkonoskie kyselo podaje się zamiast w talerzu bezpośrednio w bochniku chleba. W każdy czwartek ożywa altanek gdzie się na ruszcie
opieka udziec a wspomniany chleb ponownie jest serwowany zamiast ziemniaków lub ryżu. Do stałych miejscowych specjalności należy karkonoska
pieczeń wieprzowa z knedlami bułczanymi i sosem śliwkowym, karkonoskie
ziemniaczane gnocchi z kapustą i wędzonką albo tkackie placki ziemniaczane z jabłkami. Kuchnia specjalizuje się w daniach czeskich i oferuje również
kilka dań lżejszego charakteru. Przeciwnie w pizzeri można poznać to, co
jest najlepszego w kuchni włoskiej. Wszelkie dania przygotowuje się tutaj
z oryginalnych surowców włoskich. Czterojęzyczny bogaty jadłospis obejmujje również ciasta do kawy, lodowe puchary i podwieczorki. Toczy się tutaj
Pilsner i Gambrinus. Wina dostarcza włoska wytwórnia win Zonin. Od nowej
dolnej stacji kolejki linowej na Śnieżkę dojście tutaj trwa tylko pięć minut. Przy

Biofarma Leśna buda

cele gastronomiczne
powrocie Obrzym Dołem kierunkowskaz wskaże Państwu, którędy wiedzie
najkrótsza droga.
Vladimír Nikl zmienił zwyczajną budę na czterogwiazdkowy hotel. Po zmodernizowaniu pokoi i restauracji w loryginalnej drewnianej części chałupy
przybył trzygwiazdkowy hotel, później poszerzony o czterogwiazdkowy nowoczesny budynek. Z restauracją i sportowym wyposażeniem jest obiekt
połączony korytarzem podziemnym. W całym obiekcie obowiazuje zakaz
palenia. Dostęp do szybkiego internetu jest kwestią oczywistą. Do obiektu
z dobrze wyposażonymi pokojami hotelowymi i apartamentami wchodzi się
samodzielnym wejściem z pomieszczeniem na narty i suszenie butów. Wellnessowy program obejmuje przede wszystkim basen z przeciwnym prądem
wody i podwodnym masażem. Po schłodzeniu się w łaźni Kneippa można się
udać pod maserskie prysznice. Dla gości przygotowana jest strefa ciszy z absolutnym spokojem i czterema saunami: tradycyjną finską, solną, ziołową lub
lakoniem. Część sportowa oferuje boisko do squash, tenisu, tenisu stołowego, siłownię z siedmioma urządzeniami, Pod gołym niebem są do dyspozycji
boiska do tenisu, siatkówki, siatkówki nożnej, które w zimie zmieniają się w lodowiska przyciągające ludzi z szeroka daleka. Inny typ zabawy oferują kręgle.
Najmniejsze dzieci znajdą zabawę w kąciku dla dzieci. Zakwaterowani goście
mają aż dwa wstępy do wellnessu i części sportowej za darmo. Bezpośrednio przy hotelu jest trasa zjazdowa z wyciągiem i śniegiem technicznym - dla
gości zakwaterowanych za darmo. Po wąskiej drodze ku budzie jeżdżą tylko
wozy hotelowe kierowane przez zawodowych kierowców. Goście parkują niżej w dolinie w garażach hotelu i na własnym parkingu. Na górę wozi gości
hotelowy mikrobus, który w zimie jeździ co dwadzieścia minut między hotelem
a areałem narciarskim SkiResort. Goście spędzający pięć nocy w pensjonacie w pokoju 3-gwiazdkowym a w hotelu w pokoju 4-gwiazdkowym otrzyma
każdy dorosły bilet na nową kolejkę linową na Śnieżkę. Udogodnienie nie
obowiązuje w przypadku płacenia czekami ani przy zamówieniu pobytu przez
pośrednika.
Bouda Máma wellness hotel v Pecu pod Śnieżką nr 124, Kod Poczt.:542
21, właściciel Vladimír Nikl, tel.: +420 602 304 989, tel. rezerwacje:
244 465 666, e-mail: hotel@boudamama.cz, www.boudamama.cz; znajomość języka niemieckiego, polskiego i angielskiego.

Wizyta na farmie górskiej Růžohorki
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ła z własnego ogródka na Różohorkach na wysokości 1280 m n.p.m. Oferta
obejmuje zupy, kiedyś grzybową, innym razem dumlikową z rzepy, kulajdę
i zawsze karkonoskie kyselo. Gospodyni Radka Mlejnková gotuje według starych karkonoskich receptur. Specjalność z mięsa wołowego przygotowuje
według przepisu z XVIII wieku z sosem chlebowym i tłuczonymi ziemniakami.
Pieczeń wieprzową przetyka suszonymi śliwkami, podobnie wylepsza smak
kaczki pieczonej. Dwa razy w tygodniu w Děčinskiej budzie pieką chleb, chlebowe bochniki i placki skwarkowe. Farmarski chleb z własnym naturalnym lub
ziołowym twarogiem nazywają przysmakiem góralskim, bowiem po całe stulecia była w Wielkiej Upie najczęstrzym pokarmem. Innym prostym jedzeniem
jest naleśnik gryczany z warzywami i dobrą bitą śmietaną albo kromka miejscowego chleba ze smalcem i skwarkami z cebulą i czosnkiem ewentualnie
z kiełbasą jagnięcą. W zależności od sezonu gospodyni gotuje wielkie knedle
z ježinami, morelami, truskawkami, malinami lub jagodami. Zamówić sobie
można tylko jeden albo od każpdego rodzakju po sztuce. Herbaty o różnych
smakach podaje się w dużych kubkach i na życzenie z miodem. Do ulubionego ciepłego mosztu jabłkowego dodają cynamon z kawałkami jabłka, do napoju malinowego gorące maliny. Toczą tutaj także czeską kofolę a przede
wszystkim wszystkie rodzaje lokalnego piwa Krakonoš. Najlepszą opinią cieszy się dwunastka pszenicowa. Niektórzy lubią mieszane piwo a jako specificzne piwo chętnie natoczą mieszankę zwaną „karkonoski radler“.
Znaną szeroko daleko wokół Děčinską budę z restauracją prowadzą Radka i David Mlejnkowie. Hodują trzynaście krów a sto dwadzieścia – pięćdziesiąt owiec i gospodarzą na pięćdziesięciu hektarach łąk górskich w Wielkiej
Upie, Pecu i na Przełęczy Okraj/ Pomeznich Budach. David stara się o paszę, kosi i nawozi łąki, przesuwa ruchome płoty i z pasterskmi psami przegania owce. Doi krowy na ser domowy, jogurt i twaróg, które przetwarza w
nowej mleczarni. Radka z córką Radką, kucharką Lucją i pomocnikami stara
się o restaurację i pokoje gościnne. W Děčinskiej budzie udało im się odnowić tradycję bud górskich z gospodarstwem i usługami dla turystów. Specjalnością farmy górskiej jest nie tylko obok budynku postawiona olbrzymia kadź
z gorącą wodą i mieszanką soli i ziół dla zakwaterowanych gości. Drzewem
palonym stosownie do temperatury otoczenia nagrzewa ją gospodarz przez
dwa dni, aby woda miała przyjemną temperaturę od 38 do 42°C. W lecie goście mieszkający w budzie parkują przy farmie lub przyjadą ze zniżką kolejką
linową z Peca na Różową Horę skąd im się odwiezie bagaże. W zimie bagaże
od kolejki wozi ratrak, który jednocześnie regularnie kursuje od budy Jana
utrzymując drogę z Wielkiej Upy przejezdną. Buda jest czynna przez cały rok,
bowiem od zwierząt gospodarczych odjechać nie mogą.

Děčinská buda na Růžohorkach oferuje jedne z najlepszych tradycyjnych
usług w Karkonoszach. Ze smakiem urządzone do najdrobniejszych szczegółów wnętrze starego drewnianego domu, oryginalność i życzliwość obsługi
stylowo ubranej przyciągną uwagę każdego gościa. Podstawą głośnej kuchni karkonoskiej jest miejscowa górska wołowina, wieprzowina i jagnięcina.
Z małych farm są ziemniaki i vysocka kapusta, z lasu grzyby i jagody oraz zio-

Horská farma Růžohorky - Děčínská bouda v Peci pod Sněžkou, Velká
Úpa nr 181, Kod Poczt.: 542 21, prowadzą Radka a David Mlejnkowie z rodziną, tel. +420 733 557 999, e-mail: horskafarma@email.cz,
www.ceskehory.cz/decinskabouda. Znajomość języka niemieckiego.

Wellness hotel Buda Mama

Farma górska Děčínska buda
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Firma z długoletnią tradycją i doświadczeniem oferuje usługi pralnicze (pranie, wypożyczanie, wynajmowanie i sprzedaż bielizny
pościelowej) hotelom, pensjonatom, restauracjom a także szpitalom, instytucjom opieki społecznej itp. Zakładom przemysłowym
i osobom prywatnym oferuje pranie i czyszczenie chemiczne odzieży roboczej, ochronnej i osobistej, tkanin wszelkiego rodzaju,
korzuchów i wyrobów skórzanych. Spółka ma certifikat systemu
zarządzania według czeskiej normy państwowej ČSN EN 9001,
14 001 i 14 065.
Kontakt: + 420 491 423 745
obchod@pradelny.cz, nachod@pradelny.cz
www.pradelny.cz

WINIARNIA NADE DNEM WINE BAR

znakomite wina z beczki i butelkowane, miłe zacisze do wypicia herbaty lub kawy lokal dla niepalących, Wi-Fi połączenie, bezbarierowy dostęp, kącik
dla dzieci degustacje win i koncerty
Zaprszamy do zorganizowania u nas uroczystości rodzinnych, wieczorków, akcji firmowych!
Dostosujemy czas otwarcia, zapewnimy catering, piwo beczkowe i transport do domu.
HORNÍ MARŠOV, Třída Josefa II. Nr 83 Godziny
otwarcia: poniedziałek – czwartek: 14:00 – 20:00 piątek – sobota:11:00 – 22:00
Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem informacji o następnych imprezach
na e-mail, prosimy napisać na vinoteka@nadednem.cz.

www.nadednem.cz / tel. 734 479 229
BUDOWLANA i INŻYNIERSKA FIRMA KLIMEŠ s.r.o.

TARTAK MARŠOV

Třída Josefa II. 227, 542 26 Horní Maršov, tel. 499 874 147, e-mail: stavby@klimesmarsov.cz / www.klimesmarsov.cz

Bale, belki, deski
Wiązania dachowe i domy drewniane
Okładziny fasad, płoty
Cięcie własnego drzewa
Ekspresowe cięcie

Prace budowlane i projekty
Prace ciesielskie
Wyroby stolarskie
Murki, klasyczne drogi brukowane na sztorc
Ostrzenie tarczy i brzeszczotów

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: Lenka, Miloslav i Pavel Klimešowie, redakcja językowa: Jarmila Klimešová, opracowanie graficzne: Květa
Krhánková, ilustracje: Květa Krhánková, Zdeněk Petira, Stanislav Špelda, fotografie: Bohdan Holomíček, Pavel Klimeš, Wenzel Lahmer, Wenzel Pfohl,
Franz Pietschmann, Josef Schwarzbach, Emanuel Werner i archiwum wydawców, skład: Tisk OFSET a. s. Úpice, tel. 499 881 171, druk: Profi-tisk
group s.r.o., Olomouc, tłumaczenie na język niemiecki Hans-J.Warsow, na język polski Andrzej Magala, zamknięcie numeru: 19. 6. 2015 r., nakład:
50.000 egzemplarzy, w tym 28.000 egzemplarzy w czeskiej wersji językowej, 15.000 w niemieckiej a 7.000 w polskiej. W przypadku zainteresowania doręczeniem następnego numeru pocztą (następny numer 45/zima 2016) prosimy przesłać wraz z adresem 40 Kč na wysyłkę krajową lub 190
Kč na wysyłkę za granicę. Czasopismo można również zamówić osobiście w Centrum Informacyjnym w Temnym Dole lub w miejscowości Pec pod
Śnieżką.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Pamięć Karkonoszy
Katalog historyczny
Najobszerniejszym zadaniem zapisanego instytutu „Pamięć Karkonoszy“
jest zgromadzenie i udostępnienie informacji historycznych o obiektach
i mieszkańcach Karkonoszy wschodnich. Podstawową jednostką jest dom
z numerem porządkowym. Nasza uwaga jest skoncentrowana na przeszło
dwu i pół tysiąca domów, chałup, bud górskich i obiektów przemysłowych
włącznie z zanikłymi znajdujących się na terenie dwudziestu obszarów katastralnych byłego powiatu sądowego Marszow. Z budynkami bez numeru
porządkowego jest ich o co najmniej czterysta pozycji więcej. Jeżeli do tego
zaliczymy jeszcze drobne zabytki takie jak krzyże i kapliczki przydrożne,
kamienne kierunkowskazy, pomniki i miejsca pamięci otrzymamy łączną
sumę przekraczającą trzy tysiące pozycji. Oprócz informacji dostępnych
dla publiczności zgromadzonych w archiwach i na urzędach wyszukujemy
materiały w literaturze, rękopisach, w wypowiedziach naocznych świadków,
byłych i obecnych właścicieli. Fotografii w archiwach publicznych nie ma,
dlatego sprawia nam radość znalezienie każdego zdjęcia domu lub ludzi
z nim związanych. Zgromadziliśmy tysiące zdjęć, ale większa część pracy
ma nasza organizacja non-profit przed sobą. Po sklasyfikowaniu danych
wywiesimy informacje na strony internetowe www.pametkrkonos.cz. Szybkość uporządkowania katalogu historycznego jest uzależniona od środków
finansowych umożliwiających prowadzenie prac fachowych i stworzenia
archiwum i kabinetu badawczego. Dla stworzenia idealnej wersji wytczyliśmy sobie termin dziesięciu lat. A na co może się przydać informacja o tym
jak dom wyglądał dawniej czy znajomość nazwiska, dat, czynów a niekiedy
i twarzy ludzi, którzy tu żyli przed nami? Chcemy przyczynić się do poznania
historii regionu pozbawionego korzeni i wzmocnić emocjonalną więź ludzi
ze swym rodzinnym regionem.
Rejestr domów zazwyczaj zaczyna się numerem pierwszym. W Marszowie Górnym numer 1 ma zamek, w Alberzycach budynek byłej szkoły, w
Janskich Łaźniach Dom uzdrowiskowy ze źródłem termalnym. W Pecu
pierwszym domem jest prosta chałupa stojąca na odludziu nad Pecem.
W Sklenarzowicach obiekt numer 1 zaniknął podobnie jak wszystkich
czterdzieści jeden innych domów. Jedynka we Svobodzie nad Upą przydzielona budynkowi stojącemu na miejscu dzisiejszej poczty już podczas
pierwszego numerowania w 1771 r. Zniknęła dopiero niedawno. Urzędnicy bezmyślnie wprowadzali nową numerację domów. I dlatego jest więcej
jednakowych numerów w tym również jedynek w katalogu historycznym niż
by się można było spodziewać. Na przykład Wielka Upa ma już czwartą numerację a jedynką za każdym razem była inna chałupa. W drugiej numaracji
wprowadzonej w 1805 roku miał upską jedynkę obiekt na Volskich budach
w katastrze gminy Czerna Hora. Dlatego z wielkim wysiłkiem opracowaliśmy wykaz wszystkich numerów dawnych przyporządkowanych numerom
obecnie obowiązującym. W przypadku domów zanikłych przyporządkowanych działkom budowlanym. Jako próbkę pokazową przygotowywanego
katalogu historycznego wybraliśmy dom numer 1 w dawniej samodzielnej
gminie Czerna Hora. Dzisiaj jest częścią Janskich Łaźni a po złączeniu gospodarstwo górskie dostało nowy numer 201. Ostateczna wersja katalogu
historycznego obejmować będzie takže wykaz źródeł, z którego będzie
można się dowiedzieć, że na przykład oba katastry Terezianski i Josefinski
przechowywane w Archiwum Regionalnym w Zámrsku opracował profesor
Helmut Kneifel czy też, iż listy transportów z lat 1945 i 1946 obejmujące
trzydzieści dwa tysiące nazwisk wysiedlonych mieszkańców regionu trutnowskiego przepisał z materiałów źródłowych zespół pracujący pod kierownictwem - w tym roku zmarłego - Petra Volkera Schulza. Badacze instytutu Pamięć Karkonoszy opracują na przyład parafialne spisy dusz, arkusze
obliczeniowe mieszkańców oraz bynajmniej nie jako element najmniejszej
wagi ustne przekazy starych ludzi. Ewentualne informacje uzyskane od was
włączymy po redakcyjnej stylizacji do informacji o poszczególnych domach
z podaniem źródła.
Gospodarstwo górskie Janské Lázně n.h. 201
Historyczna gmina: Černá Hora (Schwarzenberg); dzisiaj Janské Lázně
Numer hipoteczny: od roku 1771 ČH n.h. 1, obecnie JL n.h. 201,
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Kataster: ČH, st. działka 4; miejsce: Přední Černá Hora (Vorderer Schwarzenberg); nazwa domu: brak (dawniej Hübel-Vinz Haus)
Opis budowlany 2015: Murowane zabudowanie gospodarcze z 1937 r.
z półpiętrem mieszkalnym; przednie okno mansardowe z dachem dwuspadowym z pokojem dla gości; tylne drzwi mansardowe z dachem dwuspadowym do wnoszenia siana; część mieszkalna w części zachodniej, obora
i stodoła we wschodniej części parteru; część mieszkalna w części zachodniej a strych na siano we wschodniej części strychu; pozioma boazeria półpiętra; szablony jako poszycie dachu; kamienne schody wejściowe z podestem, oryginalna przybudówka na narzędzia.
Ocena architektoniczna: autentyczne gospodarstwo bez elementów zakłócających
Rozwój architektoniczno – historyczny: Największe gospodarstwo w
tym miejscu od połowy XVIII w. używały co najmniej cztery pokolenia rodu
Wimmer pochodzącego z Małej lub Wielkiej Upy. Rodzina Kühnel z Marszowa kupiła gospodarstwo po 1868 roku i mieszkała tu do lata 1946 r. Przy
gruntownej przebudowie domu około 1925 r. zastąpiono przedni przejściowy ryzalit wyraźnym skrzydłem z pokojami dla gości na pierwszym piętrze,
zamiast drewna zastosowano cegły i betonowe bloki, konstrukcję dachu
wzmocniono podwójnym stolcem. Dom spłonął doszczętnie od uderzenia
piorunu 10.8.1937 r., następnie został odbudowany do obecnej postaci.
Syn ostatniego gospodarza Josef Kühnel zmarł przedwcześnie w 1936
r. Miał go zastąpić syn niewłasnej siostry gospodarza Ernst Schubert (*
8.5.1921 w ČH). Po trzech latachna froncie wschodnim zmarł 26.2.1944 r.
na skutek ran odniesionych pod Mogilewem w dzisiejszej Białorusi. Pierwszy zarządca narodowy Josef Volejnik przejął gospodarstwo jeszcze z pierwotnymi mieszkańcami, z kórymi jeden rok mieszkał pod jednym dachem.
W październiku 1947 r. przakazał gospodarstwo rodzinie Josefa Košťála.
Ostatní tradycyjny gospodarz w Czernej Horze przez dwadzieścia dziewięć
lat gospodarował na polu o powierzchni 0,3 ha i dziewięciu hektarach łąk.
Dziewięć sztuk bydła było w oborze aż do śmierci Josefa K. w 1976 r. Obecnie dom wykorzystuje jego rodzina w celach wypoczynkowych.
Mieszkańcy:
1772 Josefinský katastr David Wimmer * 1715, gospodarz (podle Tereziánský katastr 1727 - ojciec: var. 1. Lorenz Wimmer * 1682 górna część VÚ,
var. 2. Gottfried Wimmer * 1686 MÚ); Elisabeth W. * 1714, małżonka; Hans
Gottfried W. * 1746, syn żonaty z Anną Marią Kneiflin (chyba pomyłka) z M,
późniejszy gospodarz
1785 Berní rula – brak opracowania
1868 -1904 Spis dusz ČH (FÚ M) Josef Wimmer * 11. 2. 1782 v ČH,
gospodarz, rodzice Gottfried W. * 1746; Anna Maria roz. Kneitschel z M1
čp. 88 (zanikło), Katharina W. *5. 3. 1785 v ČH čp. 2/ JL 102, małżonka
- rodzice Josef Hofmann ČH čp. 2/ JL 102 a Klara Zieris MB. Ślub 18. 2.
1809; dzieci Johanna, Katharina, Mariana (v TU), Klara, Johann W. * 6. 8.
1819, Joseph, Anton, Franz, Regina
Johann Wimmer * 6. 8. 1819 v ČH, gospodarz; Anna W. * 4. 1. 1826, małżonka, jej rodzice Karl Čeřovský mistrz młynarski i Elisabeth oboje z Gross
Borowitz /Borovnice čp. 63 a 70. Ślub 10. 2. 1851; dzieci Josef * 9. 12.
1851, Anna (do TD čp. 43), Maria (do Čermná čp. 48 - Nittner)
1841 Szkic stabilnego katastru Josef Wimmer
1845 Parafialny spis dusz Josef Wimmer a Katharina, dzieci Katharina, Johann, Josef, + Anton, Franz, Regina, Johanna
1868 Bierzmowanie Josef Wimmer (ojciec chrzestny Josef Kühnel), Anna
W., Engelbert W., Josefa W.
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1868 - 1904 Spis dusz ČH (FÚ M) Ignaz Kühnel *1. 3. 1812 v M2, gospodarz, rodzice Josef Kühnel M2 čp. 114/ 26 (zanikło) a Dorothea Schubert
M1 čp. 75/ 63 (dziś Duncan); Katharina K. * 8. 3. 1816, manželka, její
rodiče Anton Paur hospodář MB čp. 43 a Katharina Kahl Mohren/ Javorník
čp. 84. Svatba 24. 10. 1848; děti Anna, Katharina, Josef, Ignaz, Vinzenz
K. * 24. 2. 1856, Maria
1874 Kataster 5. 12. wkład dla Vinzenza Kühnela
1900 Spis ludności Vinzenz Kühnel * 26. (chyba pomyłka) - 24. 2. 1856
v M2, od 1886 prawo do domu w ČH, gospodarz; Wilhelmina K. * 8. 5.
1847 v ČH, małżonka (+27. 10. 1907), jej rodzice Wenzel Schubert M1 čp.
75/ 63 (zanikło) a Barbara Sagasser MÚ čp. 47/ DMÚ čp. 103 (dziś Hoblinka). Ślub 8. 3. 1886; dzieci Theresia Sch. * 16. 5. 1880 - dcera t Wilhelminy
Sch., Franz K. * 2. 7. 1886
1906 Katalog Vinzenz Kühnel
1910 Spis ludności Vinzenz Kühnel * 26. 2. 1856 v M2, od 1876 prawo do domu w ČH, gospodarz; Theresia Schubert * 16. 5. 1880 v M1,
od 1886 v ČH, niewłasna córka; Franz K. * 2. 7. 1886 v ČH, syn
1911 Katalog Vinzenz Kühnel
1920 Kataster 1. 3. wkład pro Franz Kühnel
1921 Spis ludności Franz Kühnel * 2. 7. 1886 w ČH, gospodarz (foto);
Maria K. * 24. 5. 1894 ve VÚ, małżonka (foto); Vinzenz K. * 26. 2. 1856
v M, od 1886 (chyba błąd) prawo do domu w ČH, ojciec; Josef K. * 1. 12.
1913 v ČH, syn (+ 1936); Theresia Schubert * 16. 5. 1880 w M1, od 1886
w ČH, niewłasna siostra (foto)
1930 Katalog Franz Kühnel
1945 Spis Urzędu Gminnego - niedostępny
1945 Kataster skonfiskowano Franz Kühnel według dekretu nr 12/1945
Sb, č.d. 325/62
1946 X. transport 2. 7. 1946 przez Bad Brambach do rosyjskiej strefy okupacyjnej Franz Kühnel * 1886 gospodarz; Marie K. *1894 małżonka; Emma
K. *1921 córka (foto); Theresia Schubert * 1880 niewłasna siostra; wszyscy bez partyjnej przynależności
1945 Josef Volejník zarządca narodowy z małżonką Marią, gospodarz
z Lukovej u Chlumce nad Cidliną; 4 dzieci, syn Jindřich V. * 2. 8. 1946 v ČH
čp. 1
1947 Josef Košťál * 11. 3. 1911 (+ 1976), gospodarz z Nepolisy u Chlumce nad Cidliną (foto), od 15. września 1947 ČH čp. 1/ JL čp. 201; Růžena *
31. 1. 1913, małżonka (foto). Ślub 1937; dzieci Stanislava K. - Sádlová * 18.
1. 1938, Anna K. - Karlíková * 1. 2. 1940, Josef Košťál * 13. 3. 1951 v ČH
(też JL čp. 255, HS = GOPR, 1998 - 2002 burmistrz miasta)
2015 Wgląd do katastru nieruchomości: ½ rod. Karlík, ½ rod. Sádlo
Archiwum: .1925 - 1944 dwa albumy (181 foto) Ernst Schubert, 1944 epitaf
Ernst Schubert, .1939 - 1942 dia zestaw (38 snímků)
Bibliografia: Johann Bönsch: Schwarzenberg (rękopis 1992) str. 33
Fotodokumentacja: Wenzel Lahmer .1910 (deska ČH 14/1986), anonym
.1935 (scan 13. 11. 2012), Klimeš 1994 (scan)
Skróty: ČH - Černá Hora, JL - Janské Lázně, MÚ - Malá Úpa, M - Maršov,
MB - Mladé Buky, TU - Trutnov, VÚ - Velká Úpa, HS - Horská služba.

Pisarz Josef Mühlberger Eva Hrubá
Poza pracą badawczą jest jednym z podstawowych posłannictw Pamięci
Karkonoszy przygotowywanie i realizacja projektów poświęconych wybitnym jednostkom i ważnym wydarzeniom regionu. Jesienią tego roku
razem z Ośrodkiem Porozumienia Czesko-Niemieckiego w Trutnowie
przedstawimy osobę i dzieło znanego pisarza czesko-niemieckiego
Josefa Mühlbergera. Przez całe życie usiłował o zachowanie dobrych
stosunków między Czechami i Niemcami. Urodził się w kwietniu 1903 r.
w Trutnowie w rodzinie mieszanej. W świat kultury czeskiej wprowadzała
go głównie babcia ze strony matki. Ojciec Josef Mühlberger, urzędnik
pocztowy, pochodził z Marszowa Dolnego. Matka Anna była Czeszką
z Szumawy. Pomimo tego, że rodzina mówiła po niemiecku czeskie realia językowe i geograficzne wywarły wpływ na jego twórczość – tłumaczył czeską literaturę na język niemiecki. Mühlberger studiował slawistykę i germanistykę na Uniwersytecie Karola w Pradze. Doktorat z filozofii
uzaskał za pracę o poezji twórców czesko-niemieckich. Pierwszą książkę wydał w 1923 r. W roku 1937 otrzymał od prezydenta Edvarda Beneša nagrodę Herdera. Wkrótce potem przyszło wymuszone milczenie
przedłużone aż do 1947 r. Za swoje demokratyczne poglądy i pozytywny stosunek do Czechów nie śmiał już przed 1938 r. publikować w Niemczech. Pod koniec lata 1940 r. na skutek doniesienia w związku z przejawami homoseksualnych zachowań doszło do uwięzienia Mühlbergera
(październik 1940 - kwiecień 1941). By uniknąć dalszych prześladowań
wstąpił „dobrowolnie“ do wehrmachtu i przeżył front w Danii, Rosji, Włoszech i w Luksemburgu. Koniec wojny go zastał w amerykańskim obozie
jenieckim. Po powrocie do Trutnowa przeżył wysiedlenie swych rodaków. Listem adresowanym do samego prezydenta Beneša we wrześniu
1945 r. starał się uratować własną cenną bibliotekę i rękopisy. Mógł w
Trutnowie zostać, ale w końcu wyjechał i ze swoją biblioteką z transportem wysiedlanych antyfaszystów w sierpniu 1946 r. Transporty organizował brat pisarza Alois Mühlberger, znany polityk socjaldemokratyczy,
przedwojenny zastępca burmistrza Trutnowa i profesor w miejscowym
gimnazjum. Josef od 1956 r. działał w Eislingenie w Badensku-Württembersku. Zaczął znowu tworzyć i aktywnie brał udział w życiu artystycznym i kulturalnym regionu południowo-niemieckiego. Umożliwiała mu
to praca redaktora w Neue Württembergische Zeitung. Był laureatem
szeregu nagród kulturalnych. Najcenniejszą jest Nagroda Eichendorffa.
Wkrótce potem został odznaczony Federalnym Krzyżem Zasługi pierwszej klasy. W 1977 roku nadano mu tytuł profesora. Zmarł w lipcu 1985
r. Kredo Mühlbergera najlepiej wyraża wypowiedź Franza Spina jego
praskiego profesora slawistyki na uniwersytecie niemieckim a w latach
1926 - 1938 ministra w kilku rządach czechosłowackich porównującego
współżycie czesko-niemieckie z dywanem: „Jesteśmy różnymi wzorami
tego samego dywanu. Dywan można rzecz jasna rozciąć, ale wetkanych
kwiatów niesposób od siebie oddzielić.“
Do projektu Pamięć Karkonoszy poświęconego Josefowi Mühlbergerowi włączyliśmy żywą rekonstrukcję retro-deptaku na Placu Krakonošovo náměstí w Trutnowie według jego opowiadania Korso. Stanie się tak
w ramach Dni Dziedzictwa Europejskiego 12 września 2015 r. Udostępniona zostanie również wystawa o życiu i twórczości Josefa Mühlbergera
jak również zorganizowany zostanie spacer po mieście z komentarzem
przewodnika. Dla uczni szkół średnich naszego regionu jest przeznaczony konkurs na tłumaczenie. Punktem kulminacyjnym całego projektu
będzie dzień 8 października 2015 r. kiedy z udziałem licznych znanych
badaczy i gości odbędzie się w trutnowskim Centrum Kulturalnym UFFO
czesko-niemiecka konferencja naukowa poświęcona Josefowi Mühlbergerowi i jego koncepcji pojednania czesko-niemieckiego. Jednocześnie
starostowie Trutnowa, Würzburgu i Lohfeldenu uroczyście odsłonią
tablicę pamiątkową Josefa Mühlbergera w centrum miasta. Partnerem
Pamięci Karkonoszy w tym projekcie jest Instytut Sudetoniemiecki w
Monachium.

Chałupa Černá Hora nr 1 około 1910 r.

Chałupa Černá Hora nr 1 przed pożarem 1937 r.,
gospodarz Franz Kühnel siedzi po środku.

Dokończona nowa chałupa Černá Hora nr 1 po pożarze w 1937 r.

Gospodarze z Černá Hora nr 1 Růžena i Josef Košťálowie około 1960 r.

Ernst Schubert
miał być gospodarzem w chałupie Černá Hora nr 1, około 1939 r.

Pisarz Josef Mühlberger dostanie tablicę pamiątkową 8 października 2015
na swej szkole w Trutnowie.

CENTRUM INFORMACYJNE VESELÝ VÝLET
GALERIA - KANTOR
Temný Důl, Horní Maršov, tel.: (00420) 499 874 298
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Tarcze na laskę z lat 1932, 1935 i 2015

Pieczątka budy Kovárna
z roku 1933

Veselý výlet
Temný Důl

Znaczek turystyczny 1313

Medal pamiątkowy 211

Znaczek rowerowy 37

Veselý výlet

Pec pod Sněžkou

Wizytówka turystyczna 408

Karta Czeskiego Turysty 493

A ic

Naklejka turystyczna 2077

he

Puzzle A5BCEDC5504D

lbu

Karta magnetyczna

rg

Drewniana karta magnetyczna 17A

