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Zapraszamy do zapoznania się z losami obrazów, malowideł ściennych, 
malarzy i zbiorów sztuki. Nie tylko swoją treścią dzieła sztuki powstające 
na przestrzeni przeszło czterystu lat odzwierciedlają historię naszych gór. 
Inspirację dla swej twórczości znalazł w Karkonoszach szereg znanych pla-
styków a także tych, którzy tworzyli tylko dla siebie nie zdając sobie sprawy 
z tego, że ich twórczość pewnego razu przyciągnie naszą uwagę. Wielu 
słynnych obrazów  nie ujrzymy w oryginale, są bowiem w zbyt odległych lub 
niedostępnych zbiorach. Pomimo tego mamy radość z tego, że prezentują 
Karkonosze. Liczne dzieła mają wartość dokumentalną, nie muszą nawet 
przedstawiać pejzażu, ale postaci związane z tutejszym regionem. Wszyst-
kie należą do dziedzictwa kulturowego wobec czego mielibyśmy je poznać 
razem z ich losami. Twórczość malarska dla kogoś staje się inspiracją dla 
twórczości własnej dla innych impulsem do odwiedzenia ciekawych miejsc. 
Grafik Stanislav Špelda wyrył i dyrukował pięciokolorowy linoryt przedsta-
wiający autora na Białej Łące być może według wzoru obrazu Jana Verme-
era - Alegoria malarstwa. Ten wprawdzie powstał w Holandii, ale związany 
jest z jedną znaną rodziną z Karkonoszy.
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I VESELý VýLETARTYśCI

Zdeněk Petira, Christoph Gendorf według starej monety,
fragment, olej na drzewie 2012.

Zdeněk Petira, Berthold Aichelburg według starej fotografii,
fragment, olej na płótnie 1995.

Boris Jirků, Chciwość na wystawie w Pecu,
fragment, technika kombinowana, 1998.

Tomáš Císařovský, Lodowiec i wodospad na wystawie w Pecu,
olej na płótnie 2008.

Zdeněk Petira, Galeria Veselý výlet w Temnym Dole
rysunek tuszem, 1994.

Aleš Lamr, projekt drogi krzyżowej na Starej Horze,
fragment, akvarela, 2000.

Květa Krhánková, fragment z kaplicy św. Barbary w Pecu,
fresk 2005.

Od swego założenia jest Veselý výlet związany z twórczością artystyczną. 
Pierwsze centrum informacyjne otwarte 7 czerwca 1992 r. w domu obok 
obecnego Veselego vyletu w centrum Peca pod Śnieżką miało w jednym 
pomieszczeniu małą galerię, w której wystawiali swe obrazy, grafiki i foto-
grafie przyjaciele Veselego vyletu. Od stycznia 2000 r. w nowej galerii w 
Pecu przedstawiliśmy na autorských wystawach obrazy współczesnych 
malarzy. Swoje prace wystawili Tomáš Cisařovský, Milan Hencl, Milan Cha-
bera, Boris Jirků, Petr Nikl, Jiří Škopek, Vlasta Třešňák, Lubomír Typlt, Eva 
i Radim Vejvodowie, Markéta Zlešáková i inni. Wystawę obrazów miała w 
Pecu współautorka szaty graficznej publikacji sezonowej Květa Krhánková. 
Litografie dużych rozmiarów przedstawił Aleš Lamr, ulubiony autor i bliski 
przyjaciel Václava Havla. Nie tylko z tymi dwoma autorami obrazy i malowi-
dła ścienne oraz freski rozmieściliśmy    w miejscach publicznych najczę-
ściej w odnowionych zabytkach sakralnych. Pięćdziesiąta z kolei wystawa w 
galerii Veselý výlet v Pecu prezentuje prace skromnego, ale dla nas nie tylko 
dzięki jego twórczości bliskiego artysty.

Kolorowe linoryty Standy Špeldy
Zawsze wydawało nam się podejrzane, że Stanislav Špelda nazywa się tak 
samo jak nasz dziadek, którego nie poznaliśmy, bowiem zmarł pod koniec 
wojny w Małych Svatoňovicach. Niedawno stwierdziliśmy istotne pokre-
wieństwo, ale nasze linie rodowe rozdzieliły się już w XVIII w. Standa był 
obecny przy narodzinach Veselego vyletu. Do periodyku przygotował dzie-
siątki linorytów i rysunków, przygotował do prezentacji setki dzieł. Współ-
pracować zaczęliśmy w 1988 r. kiedy potrzebowaliśmy oprawić kopie fo-
tografii historycznych na wystawę w schronisku Výrovka. Takich usług nikt 
nie oferował. Jeszcze jako pracownik działu reklamy państwowego zakładu 
produkującego wagi Standa poradził sobie z tym zadaniem. Niektóre obra-
zy wiszą w schronisku do tej pory. Po rewolucji Standa wyjechał oferować 
wagi na targi do Brna. W nowej sytuacji zjechali się producenci z całej Eu-
ropy. A jeden Szwajcar zważył na wszystkich precyzyjnych wagach tę samą 
kopertę. Tylko na wadze z zakładu Standy ważyła inaczej. Nasz przyjaciel 
zrozumiał, że nadszedł czas podjąć pracę na własną rękę z możliwością 
ręczenia za swoją pracę. Założył atelier Kvíčala nazwany według osady nad 
Úpicą, skąd już czterdzieści lat przygląda się panoramie Karkonoszy. Jego 
pracownia produkuje głównie leporela, opakowania i druki w małych na-
kładach. Wykonuje również ramowanie i oprawianie. Znajduje jeszcze czas 
na własną twórczość. Standę znamy z grupy artystów upickich, której był 
w 1980 r. współzałożycielem a obecnie stoi na jej czele. Jest samoukiem, 
który dzięki własnej pilnej opracy osiągnął poziom renomowanych grafików. 
Sam sobie wyrobił narzędzia i pomoce do rycia i druku. Doskonale potrafi 
wydrukować nawet prace o szesnastu kolorach. Przykładem może być jego 
linoryt nazwny My memory of Thailand. Wypróbował takie techniki jak sucha 
igła, akwaforta, miedzioryt i mezzotinta. Ale jego ulubioną techniką pozosta-
je kolorowy linoryt. Brał udział w osiemdziesięciu wystawach zbiorowych. 
Obecnie wystawia samodzielnie. W Pecu będzie do obejrzenia sześćdzie-
siąt linorytów rozdzielonych na cztery cykle. Grafika użytkowa włącznie  
z ilustracjami do Veselego vyletu, motywy z podróży głównie po Azji po-
łudniowo-wschodniej i fantazje autora bez nazwy. Cykl czwarty obejmuje 
głównie drzewa i przyrodę. Z Karkonoszy pochodzi motyw z Małej Upy, 
Zielonego Dołu, starego kościoła w Marszowie lub leśnego zameczku 
Aichelburg. Latem 1995 r. Standa zrealizował w dokumentarnym pojęciu 
kapliczkę św. Wawrzyńca z nazwiskiem i herbem jej fundatora. Po dwudzie-
stu jeden latach wraca na okładkę i do galerii jako autor.
Wystawa Stanislav Špelda Linoryty czynna codziennie w galerii Veselý 
výlet w Pecu pod Śnieżką od 10 lipca do końca sezonu letniego 2016.

Centra informacyjne i sklep z prezentami Veselý výlet w Pecu pod Śnież-
ką i w Temnym Dole ułatwią i uczynią bardziej przyjemnym Państwa pobyt w 
Karkonoszach wschodnich. Wypożyczycie sobie klucz od zameczku leśne-
go 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 
włącznie z książkami dla dzieci. Dla kolekcjonerów mamy wizytówki tury-

styczne, znaczki, odznaki, naklejki, nalepki, tarcze, tarcze na laski itp. Przed 
powrotem do domu można tu zakupić oryginalne prezenty i pamiątki, obra-
zy, fotografie i ulubione figurki lub kukiełki Ducha Gór. Ponadto można ku-
pić kamienie, ozdoby i podkoszulki przypominające pobyt w Karkonoszach.  
W Temnym Dole można sobie zamówić kopie historycznych zdjęć po wy-
braniu z naszego obszernego archiwum. Vesely vylet także przygotował pa-
miątki 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 obej-
muje również szeroki wybór naturalnej kosmetyki. Oprócz obligatoryjnych 
informacji chętnie Państwu poradzimy z wyborem programu czy miejsc noc-
legowych 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 po-
zostałe wydruki oferujemy w Temnym Dole.
Galeria Veselý výlet jest integralną częścią obu center informacyjnych. Ak-
tualne i minione wystawy autorskie w Pecu pod Śnieżką są przedstawione 
na stronach internetowych.
Pensjonat Vesely výlet w Temnym 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 wypo-
sażone pokoje, dostęp do internetu Wi-Fi, sauna, wana z masażem pod-
wodnym, duża hala z kuchnią w nowoczesnej dobudówce i sute śniadania 
są rzeczą 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. Nasí goście mogą także przez cały rok parkować 
obok naszych obiektów i w Pecu pod Śnieżką. Pensjonat oferuje miejsca 
noclegowe ze śniadaniem w pokojach dwu- i trzy-osobowych oraz w apar-
tamencie, rezerwacja telefoniczna w centrum informacyjnym, szczegóły  
o zakwaterowaniu w pensjonacie dostępne na internecie, możemy na ży-
czenie posłać je i pocztą.

Centrum Informacyjne, galeria, kantor i sklep z prezentami i pamiąt-
kami 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 Vese-
lego výletu. E-mail: Info@veselyvylet.cz                www.veselyvylet.cz
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Antonín Karel Balzer, Mały Szyszak,
fragment, akwaforta, 1794.

Antonín Mánes, Widok Vrchlabi z fabryką papieru Ettela,
fragment, olej na płótnie, 1832.

Quido Mánes, Zbieraczka ziół przy Śnieżnych Kotłach,
fragment, olej na płótnie, 1847.

Anonim, Aptekarz i przyrodoznawca Vojtěch Kablik,
fragment, olej na płótnie, około 1830.

Karkonoska galeria obrazów
Zbiory dzieł sztuki Karkonoskiego Muzeum we Vrchlabi (KMV) nadzorowa-
ne przez Dyrekcję KRNAP są obszerne i mają własną kuratorkę Janę Anto-
šową, która kontynuuje długoletnią pracę kuratoriki i plastyczki Zdeny No-
vákowej. Zbiory poza szkłem artystycznym, porcelaną i rzeźbami obejmują 
517 obrazów olejowych, 184 akwarel i 1270 grafik. Jest to jedyny duży zbiór 
artefaktów tematycznie związany z Karkonoszami po czeskiej stronie. Drugą 
kolekcją dzieł sztuki autorów śląskich są zbiory Karkonoskiego Muzeum w Je-
leniej Górze. Istotną częścią kolekcji vrchlabskiej tworzą dzieła pochodzące 
z trzech źródeł. Karkonoskie Muzeum ve Vrchlabi powstało w 1883 r. z inicja-
tywy założycieli Austriackiego Towarzystwa Karkonoskiego. Przy jego zakła-
daniu ważną rolę odegrała najważniejsza postać tego okresu Prosper Piette 
z marszowskiej fabryki papieru. Początkowo muzeum skupiało swą uwagę na 
naukach przyrodniczych. W 1892 r. powstało Muzeum Miejskie we Vrchla-
bi mające charakter muzeum etnograficznego. Połączenie obu instytucji  
w 1920 r. i przyjście dyrektora Karla Schneidera trzy lata wcześniej wzmoc-
niły historyczno-artystyczną orientację muzeum. Z muzeum miejskiego po-
chodzi szereg znanych obrazów takich jak na przykład portrety mieszczan  
i osobistości vrchlabských. Schneider systematycznie tworzył w muzeum ko-
lekcję dzieł artystycznych. Zgodnie z zamiarem stworzenia Karkonoskiej Ga-
lerii Obrazów kupował prace współczesnych artystów także tych ze śląskiej 
strony gór. Benno Dlouhý, Katarina Kosack i Fritz Hartmann na zamówienie 
dyrektora stworzyli kopie najważniejszych dzieł takich mistrzów jak Caspar 
David Friedrich, Quido Mánes czy Ludwig Adrian Richter. Poza zakupem 
nowych prac Karl Schneider poświęcał dużo uwagi wspieraniu twórczości 
lokalnych artystów. Trzecim źródłem zbiorów muzealnych nie tylko dzieł 
sztuki jest skonfiskowany majątek Czernin-Morzinów z zamku vrchlabskiego  
i marszowskiego. Prawie osiemdziesiąt obrazów, grafik i innych przedmiotów 
przejął 13 września 1948 r. pierwszy powojenny pełnomocnik rządu Kar-
konoskiego Muzeum Emil Flégl. Dlaczego nie uzyskał setek innych pozycji  
z rekwirowanego majątku łącznie z portretami szlachty karkonoskiej nie wia-
domo. Prawdopodobnie odrzucił portrety niezidentyfikowanych osób i Pań-
stwowa Komisja Kulturalna włączyła je do „zwózki” poza Karkonosze. Do 
zbiorów vrchlabskich przybyły również inne konfiskaty jak na przykład sześć 
znakomitych portretów z rodziny vrchlabskich przemysłowców Wenglerów. W 
roku 1958 w zniszczonym klasztorze Emil Flégl otworzył jako filię muzeum 
Karkonoską Galerię. Z uwagi na zły stan techniczny budynku całą ekspozycję 
zamknięto dla publiczności od 1967 do 1984 r. Dopiero przed dwudziestoma 
jeden laty obok nowej ekspozycji historycznej przygotowanej przez Miloslava 
Bartoša powstała w ambicie klasztoru prowizoryczna sala wystawowa, w któ-
rej są prezentowane wystawy autorskie i tematyczne z artystycznymi włącz-
nie. Przygotowywana obecnie przez Pavla Štingla nowa koncepcja Karkono-
skiego Muzeum zakłada udostępnienie na pierwszym piętrze klasztoru stałej 
Karkolnoskiej Galerii Obrazów. 

Romantyczny Antonín Karel Balzer
Jan Jiří Balzer przyszedł na świat niedaleko Kuksu skąd Karkonosze są w 
zasięgu wzroku. Później stał się z niego znakomity grawer i praski wydaw-
ca. Jego syn Antonin nie zadowolił się kopiowaniem cudzych dzieł jak jego 
ojciec i stał się pierwszym czeskim artystą inspirowanym krajobrazem Kar-
konoszy. Studiował na akademii w Wiedniu i w Dreźnie gdzie modne były 
romantyczne krajobrazy. Karkonosze były dla Balzera podobnie jak o dwa-
dzieścia lat później dla Caspara D. Friedricha najbliższym „dzikim” krajobra-
zem górskim. Jego prace karkonoskie predestynowały wyprawy w góry w 
latach 1792 - 1794. Antonin Karel Balzer stworzył szkice atrakcyjnych miejsc, 
według których powstała seria osiemnastu kolorowanych akwafort. Grafika 
przypomina atmosferę dawno zanikłych Karkonoszy, prezentuje skaliste 
Śnieżne Kotły, wodospady Upy w Obrzym Dole, Pančavy i Łaby w Łabskim 
Dole i Kamieńczyka po stronie północnej. Pokazuje Śnieżkę od strony Białej 
Łąki, Górę Studniczną, lodowcowe jezioro Wielki Staw oraz inne naturalne 
dominanty. Balzer niewątpliwie przyczynił się do spopularyzowania Karkono-
szy – te same scenerie fascynują i dzisiejszych gości gór. Według naszego 
subiektywnego odczucia najładniejszym motywem jest nocny krajobraz z wę-
drowcami przy ognisku pod wywróconym starym świerkiem z Małym Szysza-
kiem w tle. Już wówczas prace Balzera zwróciły uwagę właścicieli majątku 
vrchlabskiego Morzinów. Na starych fotografiach wnętrz zamku we Vrchlabi i 
w Marszowie są dobrze widoczne oprawione w ramy akwaforty Balzera. Nie-
które znaleźliśmy u potomków w nowych miejscach zamieszkania w Austrii, 
ale większość prac z ich kolekcji posiada obecnie Karkonoskie Muzeum we 
Vrchlabi. Oprócz pojedyńczych egzeplarzy ma muzeum serię siedemnastu 
oprawionych i opatrzonych tekstem akwafort w formacie trochę większym niż 
A3. Osiemnastą grafikę ktoś już dawno wyciął, brakowało jej już w protokole 
przekazania z września 1948 r. Prawdopodobnie ją ktoś ukradł w czasach 
zamętu po maju 1945 r.
 

Mánesowie w Karkonoszach 
Najwyższy poziom malarstwa czeskiego XIX w. reprezentuje pięćdziesiąt za-
chowanych prac Antonína Mánesa i jego dwóch synów Josefa i Quida. Głów-
nie twórczość starszego z braci Josefa Mánesa należy do najcenniejszych 
osiągnięć czeskiego malarstwa. Kalendarium Josefa stworzone w 1866 r. 
na średniowiecznym zegarze astronomicznym na wieży Ratusza Staromiej-
skiego w Pradze ogląda ze wszystkich czeskich dzieł malarskich niewątpli-
wie najwięcej gości zagranicznych. Tym cenniejsze są prace manesowskie 
w zbiorach Muzeum Karkonoskiego. Zdaniem długoletniego pracownika 
muzeum Miloslava Bartoša najcenniejsze obrazy do swych zbiorów zyskało 
KMV z konfiskaty majątku aptekarza vrchlabskiego Machytky w 1945 r. W 
jaki sposób, pierwotnie Czech, który ze względu na możliwość pozostania we 
Vrchlabi przyjął po październiku 1938 r. obywatelstwo rzeszy, wspomniane 

obrazy zyskał nie wiadomo. Jeszcze w czasach poprzedniego reżimu otrzy-
mało muzeum we Vrchlabi ofertę kupna ze zbiorów prywatnych cennego ob-
razu karkonoskiego Antonina Mánesa z motywem placu wiejskiego w Dolnym 
Dworze. Zanim się ówczesna dyrekcja KRNAP zdecydowała, obraz z 1832 r. 
kupiła Galeria Narodowa w Pradze, gdzie znajduje się większość dzieł Máne-
sów łącznie z tymi karkonoskimi. Nie dotyczy to owszem obrazu olejnego na 
płótnie Quida Mánesa z 1848 r. przedstawiającego botaniczkę Kablikową 
z pomocnikiem przy pracy opodal Śnieżnych Kotłów. Płótno znajduje się w 
zbiorach Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Quido nie namalował od-
krywczynię paru dla Karkonoszy nowych gatunków roślin Josefinę Kablikową 
przypadkowo. Gościnności jej rodziny zawdzięczamy obrazy Mánesów z Kar-
konoszy. Mąż Josefiny aptekarz Vojtěch Kablik był spokrewniony z Mánesa-
mi. Przyżenił się we Vrchlabi do zamożnej rodziny właściciela fabryki papieru 
Ettela i wkrótce z jego córką Josefiną mógł kupić dom z apteką Pod orłem 
przy głównej ulicy. Tutaj gościł najpóźniej od lata 1831 r. kilkakrotnie Antonina 
Mánesa i podczas wizyt w latach 1840 i 1847 również swych synowców Jose-
fa i Quida. Antonin Mánes podczas pobytu we Vrchlabi dawał na zamku lekcje 
rysowania córce właściciela majątku Rudolfa Morzina. Poza akwarelami ze 
szczytów gór i obrazu olejnego z Dolnego Dworu namalował również kilka 
motywów z podgórza w okolicach Vrchlabi. Obraz olejny na płótnie Antonina 
Mánesa Widok Vrchlabi z fabryką papieru Ettela z 1832 r. Muzeum Karkono-
skie wypożycza na ważne wystawy, który to fakt zwiększa prestiż muzealnych 
zbiorów. W tym znajduje się również obraz olejny z tym samym motywem na-
malowany przez Augusta Piepenhagena uchodzący za kopię obrazu Mánesa. 
Z uwagi na fakt, że obaj byli przyjaciółmi a Piepenhagen obraz Widok Vrchlabi 
dokończył tylko o dwa lata później niż jego kolega, zdaniem Miloslava Barto-
ša chodzi o samodzielną pracę tworzoną w tym samym plenerze. Pierwotnie 
należał do kolekcji obrazów Czernin-Morzinów a do muzeum dostał się pod 
numerem 1536 we wrześniu 1948 r. z podaną ceną śmiesznych czterech 
tysięcy koron. Dla związku Mánesów z Vrchlabi ważne są również udane ano-
nimowe portrety Josefiny i Vojtěcha Kablikowych, które dostały się do KMV 
najprawdopodobniej z muzeum miejskiego. 

Malarz regionalny Alois Seifert
Prawdopodobnie pierwszym malarzem, który uzyskał akademickie wykształ-
cenie malarskie, a który urodził się w 1829 r. i całe życie pracował w Karkono-
szach był Alois Seifert z Vrchlabi. Jego ojciec Anton miał pracownię malarską 
i z pewnością stworzył szereg dziś anonimowych obrazów sakralnych i por-
tretowych. W jego czasach nie było zwyczaju podpisywanie dzieł tworzonych 
na zamówienie. Dlatego nie znamy autorów większości starszych obrazów 
z kościołów karkonoskich. Po dokończeniu studiów malarskich na akademii 
praskiej Alois Seifert przejął atelier ojca ve Vrchlabi. Poza wolną twórczością, 
w zbiorach KMV znajduje się np. obraz Stary młyn w górach, tworzył liczne 

prace w celach zarobkowych. W muzeum są jego portrety mieszczan, duży 
obraz Panny Marii Różańcowej namalowany dla kościoła w Wielkiej Upie i 
podobny dla starego kościoła w Marszowie. Tylko z fotografii znamy jego bo-
gato rzeźbioną ramę z figurami zastępującą boczny ołtarz. Zachowane płótno 
obrazujące życie Panny Marii z 1852 r. jest niestety uszkodzone i w jednym 
miejscu rozdarte. Od parafii marszowskiej otrzymał Seifert w 1876 r. kolejne 
zamówienie za 189 złotych. Na czternastu metalowych płytach namalował 
sceny drogi krzyżowej na Starej Górze w Temnym Dole. Wszystkie są znisz-
czone lub zagubione. Dopiero w zeszłym roku zyskaliśmy pierwszą fotografię 
jednej stacji. Dla Towarzystwa Strzeleckiego we Vrchlabi Alois Seifert regu-
larnie malował farbami olejnymi na deskach drewnianych tarcze. Niektóre 
służyły jako tarcze i są podziurawione dużymi kulami inne były wręczane zwy-
cięzcom zawodów strzeleckich. Muzeum posiada czterdzieści siedem tarcz, 
osobliwych dzieł artystycznych. Za „królewskie strzelanie” 16 czerwca 1861 
r. Seifert namalował tarczę z motywem miasta Vrchlabi za zwycięstwo lub 
udział w zawodach miejscowemu dziekanowi Antoniemu Mahrle. W podob-
nym stylu i na ten sam dzień był przeznaczony nie podpisany pełen wdzięku 
obraz pięciu przemytników, na których w górach czyhają ukryci za głazem 
uzbrojeni celnicy. W owych czasach przemycanie towarów w nosidłach na 
plecach ze Śląska było zjawiskiem bardzo częstym i dlatego inspiracje mógł 
autor znaleźć w Karkonoszach. Nie zniszczona kulami tarcza bywa często wy-
korzystywana jako ilustracja do opowieści o przemytnikach. Ze zrozumiałych 
względów ani w czasach późniejszych nie powstały fotografie dokumentujące 
to rzemiosło. 

Bogate zbiory dzieł artystycznych KMV umożliwiają kuratorom przygotowy-
wać ciekawe wystawy. Na przykład w czasie zeszłorocznej zimy przygotowali 
w krużgankach klasztoru razem z badaczem historii narciarstwa Alešem Su-
kiem ładną wystawę Artyści uprawiający narciarstwo z pracami malarzy miło-
śników Karkonoszy takich jak Ota Bubeníček, František K. Hron, František 
Cina Jelínek, Josef Jíra i inni. Dyrekcja KRNAP nadzoruje również Karkono-
skie Muzeum w Jilemnicy, którego korzenie sięgają XIX w. To muzeum ma 
własne zbiory dzieł sztuki. Poza dziedzictwem po właścicielach zamku jilem-
nickiego hrabiowskiej rodziny Harrachów znajduje się tu kolekcja prac rodaka 
z podgórza karkonoskiego Josefa Kavána. Kolekcja bez mała stu obrazów 
pejzażysty, który ostrogi malarskie zdobywał w atelier akademickim profesora 
Juliusa Mařáka, umożliwiła muzeum stworzyć samodzielną Galerię Kavána. 
W roku bieżącym na wiosnę w Jilemnicy zorganizowano dużą wystawę dzieł 
Kavána uzupełnioną pracami wypożyczonymi z innych zbiorów. Wystawie 
towarzyszyła monografia wydana przez Dyrekcję KRNAP. Mając na uwadze 
bogate zbiory jakimi dysponuje Karkonoskie Muzeum możemy się cieszyć na 
kolejne wystawy artystyczne zdradzające związek z naszymi górami. 
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Jiřík Řásné, ilustrowana mapa z Marszowem,
fotokopia, po 1576.

Zdena Nováková, ilustrowana mapa z Marszowem,
olej, 1995.

Autor nieznany, Arma Christi w starym kościele,
malowidło, około 1608.

Autor nieznany, pastuszka krów,
rysunek sangwiną, około 1608.

Najstarsze podobizny Marszowa
Marszow Górny został założony jako wieś łanowa w ramach najstarszej kolo-
nizacji Karkonoszy wschodnich. Jak na razie pierwsza zachowana wzmianka 
pisemna pochodzi sprzed 550 lat. Król czeski Jerzy z Podiebradu odstąpił 
majątek Żaclerz Hanušowi z Varnsdorfu, który „kuźnię w Kalnej Wodzie z rudą 
żelazną w Marszowie” wynajął w 1466 r. Matesowi Behmerowi. Datę powsta-
nia osady górskiej można i bez dokumentów przesunąć o co najmniej 150 lat 
wcześniej, kiedy powierzeni urzędnicy rozdzielili tutejsze grunty dziewicze 
podczas pierwszej kolonizacji regionu. Według innych interpretacji ze znacz-
ną dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że zasadźca Mareš lub Marša 
zostawił chyba po sobie na początku XIV w. dwadzieścia trzy wyznaczonych 
łanów dla nowych osadników i nazwę Marszow. Trzysta lat później w 1609 r. 
gospodarowało na nich dwudziestu dziewięciu gospodarzy kolejnych czterna-
stu na łanach w Lyseczynach i nawet aż czterdziestu w Alberzycach. Jeden łan 
został w Marszowie w gestii zwierzchnictwa a później właścicieli majątku, któ-
rzy go zwierzyli miejscowej parafii. Na tym pasie obrabianego gruntu wysoko 
nad rzeką Upą na „zimnej stronie” Marszowa powstał już w 1568 r. drewniany 
kościół z cmentarzem. Właśnie rozpoczęła się kolonizacja regionu przez drwa-
li, rosła liczba mieszkańców i rola Marszowa jako naturalnego centrum Karko-
noszy wschodnich. Przełomowy okres trafnie oddaje najważniejsze a zarazem 
piękne dzieło z czasów kolonizacji, które nazwaliśmy Najstarszą ilustrowaną 
mapą Karkonoszy. Pomimo tego, że za czas dokończenie malowidła fachowcy 
przyjęli okres po 1576 r. to jednak według zapisu w trutnowskiej kronice Simo-
na Hüttela już 21 października 1569 r. jego prawdopodobny autor Jiřík z Řásné 
(być może dzięki pomocy kronikarza Hüttela) przyjął za cztery tygodnie prac 
mierniczych w Marszowie wynagrodzenie w wysokości 82 złotych. Czyli jeden 
rok po wybudowaniu pierwszego kościąła w Marszowie. Malarz podczas pra-
cy patrzył na góry jakby z lotu ptaka od strony południowowschodniej, dlatego 
najlepiej przedstawił obszar między Marszowem i Czerną Horą. Na prawym 
brzegu Upy na odcinku między dopływami potoków Lyseczyńskiego i Mo-
drokamiennego namalował tylko cztery domy. Również na innych miejscach 
zaznaczył głównie obiekty związane z wydobyciem drewna i rud oraz admini-
stracją regionu łącznie z kościołami w Czernym Dole, Lanowie i we Vrchlabi. W 
Marszowie kościoła drewnianego brakuje. Na lewym brzegu rzeki jest nama-
lowany i opisany tylko tzalhaus, czyli urząd celny. Przy nim trzech pachołków 
drzewiarskich odpychaj od brzegu pnie spławiane do kopalń srebra w Kutnej 
Horze. Obraz kipi życiem. Niemałą przyjemność sprawia przyglądanie się tej 
krzątaninie w naszych górach przed 440 laty. Unikatowe dzieło artystyczne 
będące prawdziwą studnią informacji odkrył i zidentyfikował w prywatnych 
zbiorach we Frankfurcie nad Menem dopiero w 1936 r. historyk sztuki Hein-
rich Kohlhaussen. Wkrótce ilustrowana mapa znalazła się w rękach restaura-
torów w muzeum we Wrocławiu. Dyrektor Muzeum Karkonoskiego we Vrchlabi 
Karl Schneider zrozumiał wyjątkową wartość odkrycia i w 1937 r. uzyskał foto-
kopie i kolorowe diapozytywy. W ten sposób uratował dla nas przynajmniej za-
wartość informacyjną skrytą w obrazie z XVI w. Bowiem od oblężenia „Festung 

Breslau“ na końcu drugiej wojny światowej losy oryginału są nie znane. Stale 
jeszcze tli się nadzieja, że ilustrowana mapa się pojawi. A na razie możemy po-
dziwiać udaną kopię. Historyk i były dyrektor Muzeum Karkonoskiego Miloslav 
Bartoš przetłumaczył czterysta trzydzieści nazw miejscowych i uwag wystę-
pujących na mapie oraz zinterpretował prawdopodobne znaczenie namalowa-
nych obiektów. Razem z zachowanymi fotografiami po poprzednim dyrektorze 
Schneiderze przygotował materiały dla plastyczki Zdenki Novákowej, która w 
roku 1995 dokończyła malowanie wiernej kopii. Zrestaurowaną Najstarszą 
mapę Karkonoszy można obejrzeć w Muzeum Karkonoskim we Vrchlabi lub ze 
szczegółowym komentarzem w drugim wydaniu publikacji o tej samej nazwie 
wydanej przez Dyrekcję KRNAP. 

Malowidła w starym kościele
Przychodzący drwale z Alp podobnie jak mieszkańcy miejscowi byli protestan-
tami związanymi z Lutherem. Protestanci wybudowali pierwotny kościół drew-
niany a na jego miejscu dokończony w 1608 r. murowany kościół renesansowy 
pod wezwaniem Wniebowzięcia Panny Marii. Od 1987 r. stopniowo krok po 
kroku staraliśmy się uratować najstarszy rzeczywiście używany zabytek w Kar-
konoszach (także VV 30/2008 i VV 44/2015). Dokończenie odnowy kościoła 
wymagało pracy zręcznych rzemieślników i plastyków. Na przykład retuszowa-
nie malowideł tzn. uzupełnienie brakujących części na przeszło osiemdziesię-
ciu procentech powierzchni wymaga takich samych zdolności jak tworzenie 
nowych wzorów. W trakcie prac restauratorskich na tynkach i wyposażeniu 
wnętrz dużo dowiedzieliśmy się o zabytku. Ściany kościoła po dokończeniu w 
1608 r. pokrywały na dużej powierzchni renesansowe głównie figuralne ma-
lowidła. Później zostały przekryte następnymi warstwami tynku a wewnątrz w 
wilgotnym środowisku malowidła niszczyły sole. Obecnie na odkrytej warstwie 
renesansowej zostały kolorowe, przede wszystkim czerwone i czarne plamy. 
Tylko na kilku miejscach dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności zachowa-
ły się fragmenty oryginalnych malowideł. Ciekawe spotkanie z twórczością 
poprzedników przeżyła restauratorka Lucie Bartůňková. Wysoko po lewej 
stronie prezbiterium pokropiła oczyszczony tynk renesansowy wodą i nagle 
z mroków przeszłości wyłoniła się prostymi pociągnięciami pędzla namalowa-
na twarz. Po wyschnięciu tynku ponownie zniknąła. Lucji wkrótce udało się 
wyjaśnić tę zagadkę. Przy budowie kościoła w tym miejscu w ścianie została 
wnęka dla ułożenia rusztowania budowlanego. Malowidło zostało wykonane 
wkrótce po zamurowaniu wnęki. Dzięki temu na wilgotnym jeszcze tynku przed 
czterystoma laty niechcąco stworzono bardziej odporny fresk. Lucie pokazała 
nam skrytą twarz jeszcze parokrotnie, pozostanie dostępna na wykonanych 
fotografiach a my będziemy wiedzieli, że jest w kościele razem z nami. Pod 
południową emporą po prawej stronie od głównego wejścia jeszcze podczas 
rekonesansu archeologicznego jesienią 2003r. znaleźli Kateřina Krhánková i 
Michal Šrůtek malowidło renesansowe Arma Christi, czyli przedmiotów przy-
pominających cierpienia Chrystusa. Można rozpoznać dyscyplinę i słup, przy 
którym Chrystus był biczowany. Na głowicy słupa siedział kogut by zapiać kie-

dy św. Piotr wyprze się Chrystusa. Najwyraźniejszym fragmentem malowidła 
jest górny koniec drabiny, którą użyto do przybicia Chrystusa na krzyż. Mieli-
śmy nadzieję, że ujrzymy jeszcze inne motywy pasyjne takie jak korona ciernio-
wa, włócznia, młotek lub gwoździe, ale te się w tynku nie zachowały. Natomiast 
po prawej stronie pod łukiem triumfalnym z głębszych warstw wyłonił się anioł 
przytrzymujący baldachim barokowego malowidła prawdopodobnie okrywają-
cy ramę dawno straconego barokowego obrazu. Jego kolega z drugiej strony 
odpadł razem z tynkiem podczas ostatniego uszkodzenia dachu. Restaurato-
rzy odnowili w kościele malowidła ścienne do stanu w 1880 r. ich autorem był 
wówczas Wenzel Franz z Vrchlabi. Na tym podkładzie podkreślili obecność 
starszych renesansowych i barokowych fragmentów jak również trzy płasz-
czyzny z licznymi sgrafitami namalowanymi lub wyrytymi przez użytkowników 
kościoła na przestrzeni czterech stuleci. Ale naszą szczególną uwagę zwrócił 
drobny obrazek odkryty w tynku za resztką konstrukcji zniszczonych organów. 
Mały rysunek może przedstawia pchłę, większy pastuszkę w wysokiej czap-
ce i podniesionym biczem popędzającą dwie krowy. Najpierw myśleliśmy, że 
pierwsze zwierzę ma trzy pary nóg, ale po oczyszczeniu obrazku można było 
rozpoznać między nogami długie strzyki wymienia. Czerwoną sangwiną są w 
kościele wykonane wyłącznie zapisy i rysunki z czasów budowy kościoła, czyli 
do 1608 r. Dlatego najprawdopodobniej pastuszkę narysowało dziecko pod-
czas oglądania budowanego kościoła. Zespół głównej restauratorki Magdy 
Bodanskiej prawdopodobnie odkrył najstarszy zachowany rysunek dziecięcy 
w naszym regionie. 

Klejnot doliny Upy
Po przegranej bitwie czeskiej szlachty na Białej Górze w listopadzie 1620 r. 
rozpoczął się proces rekatolizacji Czech. Z Marszowa w 1622 r. uciekło z re-
ligijnych powodów przez Alberzyce na Śląsk co najmniej 20 rodzin łącznie 
z proboszczem Zachariaszem Schmidtem, który służył tu już w czasie budowy 
nowego kościoła. Z czasów protestantów nie zachowały się żadne dokumenty, 
nie wiemy nawet czy kościół był od początku poświęcony Wniebowzięciu Pan-
ny Marii. Za to zostawili nam tu właśnie zrestaurowaną kamienną chrzcielnicę 
z wykutą datą 1572 na trzonie. Jest chyba najstarszym przedmiotem w dolinie 
Upy. W nowym kościele marszowskim znaleźliśmy oryginalne wieko drewnia-
ne z wyobrażeniem chrztu, które nam było znane z fotografii historycznych 
chrzcielnicy. Polichromowaną rzeźbę Jezusa Chrystusa i Jana Chrzciciela zre-
staurował Jiří Kobr. Chrzcielnicę używano przy chrzcie wielu tysięcy dzieci z 
regionu pod Śnieżką przez długich 327 lat. Jako ostatnią ochrzczono w starym 
kościele Rosę Pohlową urodzoną 7 stycznia 1899 r. Jej córka Helena Mül-
lerová jest obecnie najstarszą mieszkanką Marszowa i wierzymy, że weźmie 
udział w uroczystości ponownego otwarcia kościoła. Pierwszym dzieckiem 
ochrzczonym w nowym kościele był Rudolf Richter z restauracji na rynku. O 
jego bratanku Klausowi opwiadame w innym miejscu tego periodyka. Zmiana 
kościoła z ewangelickiego na katolicky przyniosła wiele zmian, których kulmi-
nacja przypadła na koniec XVII w. W trakcie odnowy odkryliśmy, że na przykład 

wieżę podwyższono o całe piętro w roku 1690. Najprawdopodobniej w tym 
samym czasie w prezbiterium przybył klejnot doliny Upy wczesno barokowy 
ołtarz z którejś ze śląskich mistrzowskich pracowni. Po wejściu do odnowio-
nego kościoła wchodzący nie dostrzega odnowionych tynków, podłóg, ław, 
drzwi, okna oratorium, malowideł ściennych ani sgrafitów, bowiem całą jego 
uwagę pochłania ołtarz. Dwadzieścia pięć lat czekało jedenastu świętych jak 
w więzieniu w ciemnym depozytarium. Byli pokryci brudem, prawdziwe złoto i 
srebro pokrywały dwie warstwy zwyczajnej farby, kolory się odłupywały, nie-
którym brakowały palce i atrybuty. Najbardziej uszkodzone były rzeźby św. 
Józefa i św. Piotra mające za sobą wymuszoną wędrówkę do antykwariatu 
na ulicy Národní třída w Pradze a następnie pobyt w policyjnym magazynie 
śledczym. Artysta rzeźbiarz Dan Talavera po fachowym przeglądzie najpierw 
zrestaurował św. Pawła – może dlatego – że tak ma na imię wójt. Kiedy po-
kazał nam rzeźbę jesienią 2009 r. w takim stanie jak wyglądała przed trzystu 
laty nie mogliśmy wyjść z podziwu. Po zrestaurowaniu sześciu rzeźb łącznie 
z centralną rzeźbą Panny Marii prac restauratorskich ujął się Tomáš Pejřil. Przy 
nie mającym końca czyszczeniu rosochatej architektury ołtarza odkrył nama-
lowany krajobraz górski na płycie centralnej, pierwotne warstwy płatków złota 
i srebra oraz stwierdził fakt, że składa się ze starszej i nowszej części. Najwię-
cej nowego złota użyto na boczne rozłożyste ornamenty a srebra na chmurki, 
na których Panna Maria wznosi się do nieba. Według paru zachowanych sta-
rych fotografii głównie w archiwum Veselego vyletu razem z rzeźbiarzem Jiřim 
Kobrem uzupełnili już dawno ukradzione fruwające aniołki, postaci noszące 
światło, aniołki klęczące z płyty ołtarza oraz inne szczegóły. Tworząc repliki 
aniołków nie mogli się powstrzymać od uwagi, że tak wychudzonych figurek 
z okresu wczesnego baroku jeszcze nie robili, znali raczej młodsze, pulchne. 
Po dokończeniu skomplikowanego systemu bezpieczeństwa nareszcie mogli 
stopniowo wszyscy odnowieni święci razem z orszakiem aniołów w czerwcu 
tego roku wrócić do swego kościoła. Nad centralną rzeźbą Panny Marii wznosi 
się Trójca Święta, czyli Bóg Ojciec z Jezusem trzymający złotą koronę i Duch 
Święty w postaci srebrnej gołębicy. Najwyżej stoją święci Vít i Jan Nepomu-
cen. Pośrodku patroni ziemi czeskiej Wacław i Wojciech. Z lewej strony na 
dole święci Piotr, Józef, Jan Chrzciciel i Paweł. Zupełnie na górze jest pusty 
wspornik prawdopodobnie dwunastą rzeźbę, ale tej nie zachowała ani najstar-
sza znana fotografia ołtarza doktora Lahmera z 1901 r. Ołtarz i chrzcielnica 
są zabezpieczone optyczną osłoną, by nie powtórzył się rok 1991 i któryś 
ze świętych nie wybrał się w rękach złodzieji w nie zamierzoną podróż poza 
Marszow. Gdyby tak się stało będzie wysyłał sygnały SOS i policja sobie po 
niego przyjedzie. 

Udostępnienie starego kościoła
Podczas uroczystego otwarcia kościoła 12 sierpnia o godz. 16:30 będzie wójt 
Pavel Mrázek dziękował restauratorom, rzemieślnikom, architektom, tym, któ-
rzy zajmują się ochroną zabytków, parafii, swoim poprzednikom oraz lokalne-
mu samorządowi za odwagę przejąć kościół na własność i następnie wspierać 
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jego odnowę. Za finansową pomoc podziękuje Josefowi Czernin-Kinskiemu, 
pracownikom ochrony zabytków z Trutnowa, Hradce Králové, Ministerstwa 
Kultury a przede wszystkim partnerom norweskim za podstawowy wkład finan-
sowy z Funduszy Norweskich. Wykonane dzieło pobłogosławi ojciec Jan Ry-
bář, z którym w 1987 r. staliśmy w niszczejącym zabytku i nie wierzyliśmy w nic 
więcej niż tylko w zapobieżenie zupełnej zagładzie. Dokończenie kompletnej 
rekonstrukcji zabytku objętego ochroną jest uwieńczeniem trzydziestoletniej 
pielgrzymki pełnej obaw o nasze dziedzictwo kulturowe, ale i chwil nadziei, 
rozpaczy, wiary w twórczą siłę oraz nieskrywanej radości ze szczęśliwego 
końca. Stary kościół Wniebowzięcia Panny Marii jest największym skarbem 
wszystkich mieszkańców miejscowości górskiej Marszow Górny, którym chcą 
się podzielić z gośćmi Karkonoszy wschodnich. Dawno temu wytyczyliśmy 
sobie cztery główne cele. Trzy pierwsze zdołaliśmy osiągnąć, czyli uratować 
zabytek, przywrócić obrzędy religijne i cywilne oraz sprowadzić tutaj program 
kulturalny o wysokim poziomie. Jeszcze we wnętrzu z odpadającym tynkiem 
wystąpili tu Dan Bárta, Iva Bittová, Petr Nikl, Vlasta Redl, Spirituál Kvintet, Jiří 
Stivín, Trabant, operowe śpiewaczki i śpiewacy, wielkie zespoły, teatry, inter-
pretatorzy muzyki renesansowej i alternatywnej i wielu innych. Osiągnięcie 
ostatniego z celów zależy od was, od gości doliny Upy. Cieszyć nas będzie 
wasze zainteresowanie i każda wizyta w odnowionym kościele i za pośred-
nictwem jego szczególnej atmosfery nawiązanie kontaktu z przeszłością. Z 
naszej strony dla udostępnienia nowego celu turystycznych wypadów zrobimy 
wszystko. Przygotowany jest wystarczająco obszerny parking przy restauracji 
Na kopečku, naprawiliśmy drogi i ścieżki prowadzące do zabytkowego obiektu 
włącznie z zabytkowymi schodami kamiennymi z 1844 r. W centrum informa-
cyjnym w areale byłej plebanii przekształconej w Dom odnowy tradycji, ekolo-
gii i kultury – DOTEK (Dotyk) można sobie od 13 sierpnia w sezonie codziennie 
wypożyczyć klucz i zwiedzić główne pomieszczenia odnowionego kościoła. 

Marszowska opowieśćbraci Grimmów
Ośrodek ekologiczny SEVER przygotował dla was w centrum informacyjnym 
w byłej plebanii nie tylko drukowany wielojęzyczny przewodnik po kościele, 

lecz także związany z przewodnikiem program odpowiedni głównie dla rodzi-
ców z dziećmi i grupy szkolne. W ogóle nie mieliśmy pojęcia o tym, że słynni 
autorzy bajek bracia Grimmowie napisali niemalże przed dwustu laty w latach 
1816–1818 również historię z Marszowa w Karkonoszach. Opowieść odkryta 
niedawno przez Jiřígo Kulicha zaczyna się w 1614 r. Nieopodal skały zwa-
nej Harfa pasła jedna dziewczynka z Marszowa bydło i zwabiła inne dzieci na 
tajemnicze miejsce. Jest rzeczą oczywistą, że nie mógł nam uniknąć pewny 
związek między znalezionym rysunkiem pastuszki krów w kościele z tego 
samego okresu. Nagle oba przekazy historyczne zyskały na wadze. Według 
przewodnika i dokumentów badawczych (przetłumaczonych również na język 
polski) można z DOTEK-u wyruszyć po trasie za opowieściami braci Grimmów. 
Ponieważ skała Harfa niedaleko schroniska Modrokamenná bouda zamknęła 
się razem ze skarbami i strachem napawającym zarządcą już przed czterysto-
ma laty, zaprowadzi nas dwukilometrowa trasa razem z sześcioma bajkowymi 
dziećmi do bliższej doliny Wodowodnej. Po drodze będzie sobie można wy-
próbować zabawy ówczesnych pastuszków bydła, poznawać przyrodę i za-
bytki kultury materialnej i duchowej by na końcu dotrzeć do wielkiej jaskini. 
Będziecie musieli szybko podjąć decyzję podobnie jak dzieci w 1614 r. czy 
do niej wejść.

Marszowski jarmark 2016
W piątek 12.8. – stary kościół Wniebowzięcia Panny Marii
13:00  zagajenie programu popołudniowego, napoje i przekąski,
   program dla dzieci na terenie plebani

13:30  występy chóru Berthold

14:00  koncert zespołu muzycznego Hradišťan z Jiřym Pavlicą

15:30  wernisaż wystawy z okazji 550 rocznicy pojawienia się pierwszej 
wzmianki o Marszowie w pomieszczeniach byłej plebani, zwiedzanie 
plebani

16:30  ponowne otwarcie kościoła z błogosławieństwem
   ojca Jana Rybářa, prezentacja odnowy

18:00  koncert kapeli Nezmaři

W sobotę 13.8. – Marszowski Jarmark na rynku
Od 11:00 godz. do nocy stragany z produktami rzemieślników, napoje i zaką-
ski, atrakcje jarmarczne; o 11:00 uroczyste zagajenie; o 11:30 marszowska hi-
storia w wykonanu samych mieszkańców; 13:00 program popołudniowy z te-
atrem i muzyką, 18:30 kapela Jablkoň a o 20:30 słynna kapela Tony Ducháček 
& Garage; 22:00 inne programy muzyczne. Na wszystkie występy jest wstęp 
wolny. Atrakcje jarmarczne będą w Marszowie już od środy 10.08.2016.

www.hornimarsov.cz

JANSKé LáZNě

Josef Franzel, ołtarz w starym kościele,
tempera, 1925.

Mirek Malý, stary kościół,
linoryt, 2009.

František Soukup w 1841 r. w szkicu mapy nakreślił przy Zrcadlowych budach dziś stracony kamień graniczny nr 83 z 1689 r. z orłem cesarskim i herbem Mor-
zinów. A w miejscu zbiegu trzech granic Janskie Łaźnie - Bolkov - Czerna Hora schwarzenberski kamień graniczny nr 103.

Zwrócony do Janskich Łaźni kamień graniczny narysował piórkiem na drugi dzień po osadzeniu Stanislav Špelda.

Kamień ze złotym runem
Kiedyś stał tutaj trzypiętrowy dom uzdrowiskowy nr 47 i długo go nazywano 
Villa Stark według rodziny właściciela, do której należały i inne trzy domy w 
pobliżu. Na przykład sąsiednia Villa Sanssouci z kawiarnią, gdzie podobnie 
jak goście przed stu laty, mogą dzisiejsi klienci, którzy zawitają do tej części 
Janskich Łaźni wypić kawę. Po wojnie Villę Stark nazwano Biały Krzyż a do 
jej knajpy chodziło się kiedy już wszystko było zamknięte. Dopiero zburze-
nie domu przywróciło sąsiadom wyśniony spokój w nocy. Na zniwelowanym 
terenie zasadzono tuje a obok umieszczono rzeźbę pionierów. Chyba jako 
pomsta pijakom. Ale kamienną alegorię tamtych czasów ktoś rozbił tak, że 
odpadła głowa i kawałki kończyn. W końcu znalazła spokój na podwórzu 
centralnej kotłowni. O ile jej nikt nie zniszczy pozostanie pamiątką całej epo-
ki. Na miejscu Białego Krzyża i na sąsiednich działkach powstaje obecnie 
park uzdrowiskowy. Po południu w dniu 4 czerwca 2016 r. przybył tu jeszcze 
jeden kamień z własną historią.

Jeszcze w XVIII w. nie istniały mapy ziemskie i sąsiedzi granice między 
sobą musieli pamiętać. Na ważniejsze miejsca umieszczali kamienie granicz-
ne. Między poszczególnymi gruntami gospodarzy i chałupników mogły peł-
nić tę rolę zwyczajne nieobrobione kamienie z prostym krzyżykiem. Wielkie 
majątki jak na przykład majątek Vlčice z Janskimi Łaźniami miały na istotnych 
punktach dowiezione i przez kamieniarzy obrobione piaskowcowe kamienie 
graniczne. Ich osadzaniu w terenie towarzyszyły rytuały. Jeden według za-
chowanego zapisu z bliskiego Żaclerza odbył się 29 kwietnia 1778 r. Urzęd-
nicy wymierzyli odległość i słownie opisali pozycję kamienia granicznego. 
Do wykopanego dołu nasypali popiół z kuźni i szkło. Po osadzeniu kamienia 
kazali jednemu z mieszczan, aby przed wszystkimi rózgą dał w skórę ośmio-
letniemu synowi. Po takim laniu „dla upamiętnienia” mógł aż do końca życia 
potwierdzić pozycję kamienia granicznego. Urzędnicy odmierzyli pozycję 
następnego punktu a swego zadania ujął się kolejny ojciec z dziewięciolet-
nim synem. I tak się to powtarzało przez cały dzień. W Janskich Łaźniach 
małych chłopców oswobodził od tej nieprzyjemnej praktyki geometra 4 klasy 
Franz Soukup. W roku 1841 przeprowadził z pomocnikami mierzenie kata-
stru gminy Czerna Hora i zaniósł do mapy dokładne granice między wszyst-
kimi działkami. Na roboczej kopii mapy zwanej szkicem na brudno katastru 
wpisał także nazwiska poszczególnych właścicieli, a ponieważ umiał dobrze 
rysować, dokładnymi pociągnięciami narysował obok numerów również wy-
gląd kamieni granicznych majątku Vlčice, Marszow i Vrchlabi. Notatek już 
nie przeniósł na czystopis map ziemskich, które nie tylko w regionie Czernej 
Hory obowiązują do dnia dzisiejszego. Realne wymierzanie działek w terenie 
zostało przeprowadzone takim samym sposobem w całej monarchii austriac-
kiej. 

Spojrzenie na szkic mapy okolic Janskich Łaźni w Archiwum Państwowym 
w Pradze skłonił nas przed trzydziestoma laty do przeprowadzenia wizji lokal-

nej granic majątków i zdokumentowania kamieni granicznych. Ale poprzed-
nia epoka nie sprzyjała prywatnej własności, dokładne granice gruntów niko-
go nie interesowały i większość kamieni granicznych zniknęła. Pomimo tego 
z przyjacielem Antoninem Tichym na granicy byłego majątku Vlčice szereg 
kamkieni granicznych znaleźliśmy. Ale żdnego z tych dużych. Dziś i ty małe 
są często osadzone bez żadnego uzasadnienia w ogrodach złodziei, którzy 
sąsiadom opowiadają bajki o ratowaniu kamieni granicznych przed nieunik-
nionym zniszczeniem. Jeszcze w 1999 r. dwa piękna kamienie z datą 1777 
r. przywłaszczył sobie sam ówczesny dowódca straży granicznej. W latach 
osiemdziesiątych koniecznie udało nam się cztery duże kamienie graniczne 
majątku odnaleźć. Są wmurowane w ścianie byłego zamku Waldsteinów w 
Rudniku przemienionym na znany browar J. A. Kluge Hermannseifen. Dwa z 
nich umieszczone obok siebie mają herby z ośmioma pasami, koronę ksią-
żęcą i ozdobnie wykute najwyższe odznaczenie udzielane przez Habsbur-
gów Order Złotego Runa. Od razu było jasne, że są to kamienie z granicy 
majątku vlčickiego z czasów Schwarzenbergów. Na podstawie daty 1752 
ustaliliśmy, że ich wykonanie zlecił Josef Adam Schwarzenberg. Załatwiliśmy 
formalności związane z ich wpisaniem na listę zabytków objętych ochroną. 
Podczas spaceru wzdłuż granicy między Bolkowem i Czerną Górą w 1987 
r. mi jeden z właścicieli chałupy opowiadał o odwiezieniu „kamienia granicz-
nego ze znakiem” prawdopodobnie do uzdrowiska Bělohrad. Dopiero w 
październiku 2010 r. znaleźliśmy poszukiwany kamień w tylnej części parku 
zamkowego. Bielohradski nauczyciel Bohumil Menec umieścił tu kolekcję 
kamieni granicznych. Najprawdopodobniej nie wiedział skąd pochodził ka-
mień ze złotym runem i błędnie przypisał herb właścicielom tutejszego ma-
jątku Schaffgotschom. 

Jan Adolf Schwarzenberg założył po przyjściu do Karkonoszy w 1675 
r. uzdrowisko ze źródłami termalnymi Jan i Czarny (więcej VV 34/2010). Z 
tego powodu miasto zaprosiło przy okazji zasadzenia pierwszego drzewa w 
powstającym parku uzdrowiskowym przedstawiciela jedenastego pokolenia, 
potomka w prostej linii założyciela uzdrowiska – Karola Schwarzenberga. 
Trochę wcześniej władze uzdrowiska Bělohrad uchwaliły zgodę z wydaniem 
kamienia granicznego ze złotym runem do Janskich Łaźni. Dzięki temu w 
sobotę 4 czerwca mógł książę – od 1991 r. również odznaczony Orderem 
Złotego Runa – odsłonić zwrócony na pierwotne miejsce kamień graniczny 
z datą 1752.

Centrum informacyjne Janské Lázně znajduje się w dolnej stacji kabi-
nowej kolejki linowej Černohorský Express. Czynne codziennie w zimie 
od 8:30 do 17:30. Tel.: 00420 499 875 186, e-mail: info@janskelazne.cz 

www.janske-lazne.cz
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PEC POd śNIEżKą

Klaus Richter pokazuje świątka
na obrazie Friedricha Iwana z 1927 r.

Friedrich Iwan, Kaplica na Vysokim Svahu,
grafika, przed 1925 r.

Friedrich Iwan, Richterovy boudy,
grafika, przed 1925 r.

Kateřina Holá, Alegorie fundatorów kaplicy Panny Marii,
fragment, olej na płótnie, 2015 r.

Obraz z ratusza
Jedno z najpiękniejszych płócien pokrytych farbą olejową w dolinie rze-
ki Upy wisi w biurze starosty miasta Pec pod Śnieżką. Obraz przedsta-
wia Małą i Wielką Pláň wczesną wiosną z porannym słońcem przenikają-
cym do centrum Peca przez wąską szczelinę doliny upskiej. Nad górską 
miejscowością króluje oblodzona Studniczna Hora. Pec pod Śnieżką ma 
wprawdzie od roku 1948 w swej nazwie najwyższy szczyt w Czechach 
w rzeczywistości jednak to właśnie Studniczna Hora rozryta lodowco-
wymi cyrkami tworzy główną kulisę tego malowniczego zakątka. Malarz 
starannie namalował rozproszone domy górskie. Na pierwszym planie 
rzuca się w oczy zielony objekt dzisiejszego pensjonatu Doulík, sana-
torium dla dzieci Růženka i nie istniejąca już kaplička kamienna między 
nimi. Stała na miejscu chałupy nr 173 Johanna Brauna, którą zniszczyła 
wielka powódź w lipcu 1897 r. Prawie siedemdziesięcioletni gospodarz 
próbował uratować zwierzęta gospodarcze. Jego ciało znaleziono póź-
niej aż w Bohuslavicach za Trutnowem. Na obrazie nie ma daty kiedy 
został namalowany. Podpisany jest pod nim znany malarz karkonoski, 
grafik i rysownik Friedrich Iwan. Pomimo tego, że przyszedł na świat w 
sierpniu 1889 r. na śląskim podgórzu w Kamiennej Górze, dominującym 
motywem jego twórczości są Karkonosze. Pięć lat studiował w Królew-
skiej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu u pejzażysty Carla Ernsta 
Morgensterna a od 1910 r. na Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie. Był 
jednym z ulubionych autorów tworzących w okresie międzywojennym. 
Jego pokolorowane grafiki znalazły się także na pocztówkach. Tworzył 
w plenerze, szereg motywów znalazł w Małej Upie, w Pecu a to głównie 
w Modrym i Obrzym Dole a także na Vysokim Svahu. Mieszkał w Jeleniej 
Górze, ale z twórczości wynika jednoznacznie, że był częstym gościem 
w dolinie Upy. Znalazł tu wiernych przyjaciół.

Podczas zasadniczych dyskusji z urbanistami o dalszym rozwoju 
Peca pod Śnieżką w kwietniu 2008 r. kiedy na stole leżały podania in-
westorów dotyczące pozwoleń na wybudowanie setek mieszkań rekre-
acyjnych, koszty których przekroczyłyby cztery miliardy koron, pejzaż 
Friedricha Iwana odegrał ciekawą rolę. W trakcie dyskusji o zasadach 
regulujących ten problem sołtys Alan Tomášek powołał się na wiszący 
za jego plecami obraz z harmonijnym krajobrazem: „Proszę popatrzeć 
na ten obraz, to nas zobowiązuje do bycia ostrożnym.“ Być może dlatego 
jak do tej pory wielki ruch budowlany ominął takie miejsca jak Wielka 
Pláň, Zielony Potok i Prostřední Výsluní. W jaki sposób jeden z obrazów 
Friedricha Iwana dostał się do biura wójta? Z pomocą starego mieszkań-
ca Klausa Richtera udało się nam uchylić rąbek tejemnicy otaczającej 
dzieło sztuki. Jak na tutejsze warunki rozległe i równe miejsce wokół 

zbiegu potoków Zielonego i Lucznego z uwagi na niebezpieczeństwo 
powodzi nikt nie odważał się osiedlić. Dopiero około 1830 r. wybudo-
wał tu pierwszą chałupę nr 527 Johann Zinnecker, po nim gospodarzyli 
tu Meergansowie i Dixowie. Córka Wenzela Dixa Regina w listopadzie 
1881 r. przyprowadziła do chałupy już z nowym numerem 177 Johan-
na Adolfa z przeciwległego zbocza, gdzie obecnie stoi sanatorium dla 
dzieci Karkulka (Czerwony Kapturek). Mieli czworo dzieci, zwierzęta go-
spodarcze, produkowali masło i sery. Ale życie zmieniła im noc z 29 na 
30 lipca 1897 r. Zielony Potok z jednej strony a Luczny z drugiej wylały 
się z brzegów i urywały stopniowo coraz większe połacie łąki aż doszły 
do chałupy, którą zaczęły podmywać. Adolfowie widzieli tragedię domu 
sąsiada Brauna i na nic nie czekając uciekli po jedynej drodze to umoż-
liwiającej na wzniesienie Zelene návrši. Dziś wiedzie tędy zielony szlak 
turystyczny. Chałupy wprawdzie powódź nie zabrała, ale łąka będąca 
głównym źródłem utrzymania zmieniła się w kamieniste dno rzeki. W 
tym samym czasie Franz Richter podobnie jak ojciec Engelbert i brat 
Berthold zdobył kwalifikacje krawca, ale był bardziej przedsiębiorczy 
niż oni. Spostrzegł, że do Peca przyjeżdża stale więcej letnich gości 
więc wykorzystał tę okazję. Jego rodzinna chałupa nr 162 w Wielkiej 
Upie była również zagrożona powodzią w 1897 r. Franz wierzył jednak w 
dobrze wykonane prace regulacyjne w korytach obu potoków i dlatego 
w roku 1906 kupił od Adolfów dom nr 177 stojący na problematycznym 
miejscu wraz z wielkim kawałkiem gruntu. Dzisiaj na tych działkach znaj-
duje się ważny dla areału narciarskiego parking Zielony Potok. Franz 
Richter w sierpniu 1907 r. ożenił się z Czeszką Zofią Valáškovą spod 
Jaromierza. Przyprowadzenie sobie wówczas w wieku dwudziestu pię-
ciu lat żony skąd inąd nie było zjawiskiem częstym. Sophia - jak jej imię 
wymawiało mówiące po niemiecku otoczenie – okazała się doskonałą 
gospodynią. Łąkę po powodzi odnowili, ale nie stała się głównym źró-
dłem utrzymania. Tym była restauracja i pokoje dla gości. Do chałupy 
dobudowali zaszkloną werandę z napisem Trautenauer Bier und Böhmi-
sche Küche, czyli trutnowskie piwo i kuchnia czeska. W ciągu czterdzie-
stu lat zatrudniali głównie czeskich kucharzy i czeski personel. Wiodło 
im się dobrze. W 1914 r. do chałupy dobudowali trzykondygnacyjny dom 
z szesnastoma pokojami dla gości. Jak tylko po wojnie znowu zaczęli 
jeździć do Peca turyści, Sophie i Franz dokończyli w 1925 r. nowy ho-
tel Grünbach - Zielony Potok. Przybyły pokoje gościnne i sala z dużą 
restauracją. W styczniu 1908 r. urodziła im się córka Maria a ponieważ 
nie mieli dalszych dzieci, adoptowali z mieszanego czesko-niemieckie-
go środowiska Marię Baudischową. Obie dziewczynki były w tym samy 
wieku. Dla rozróżnienia nazywali ją Bertą. We wrześniu 1927 r. w no-
wym hotelu Zelený Potok zorganizowano wielkie wesele. Dziewiętnasto-

letnia Maria Richterová wychodziła za mąż za starszego o szesnaście 
lat tutejszego nauczyciela Adalberta Hofera. Czy była jego uczennicą 
na razie nie wiemy. Ojciec z matką wybudowali dla nich - jak na tutejsze 
warunki - bardzo wystawną willę z pięknym widokiem na Małą i Wielką 
Plań z masywem Studnicznej Hory w tyle. Dzisiaj dom nr 232 nad sie-
dzibą Pogotowia Górskiego już tak pięknego widoku nie ma – zakryły 
go wysokie drzewa. Jako prezent ślubny dostali państwo młodzi obraz, 
który Friedrich Iwan namalował na przyzbie ich nowego domu. Chyba 
nie byli zaskoczeni, bowiem wiedzieli o długoletniej przyjaźni Franza 
Richtera z wówczas już znanym artystą karkonoskim. Właściciel hote-
lu Richter także malował. Głównie akwarele. Nie znamy żadnego jego 
obrazu więc nie możemy sprawdzić czy przejawił się w jakiś sposób 
wpływ mistrza Iwana na twórczość przyjaciela amatora. Wojna zmieniła 
życie wszystkim ludziom skupionym wokół obrazu. Ze względu na sy-
tuację polityczną nauczyciel Adalbert Hofer popełnił już w maju 1938 
r. samobójstwo. Kronikarz Josef Šourek opisał - na podstawie wypo-
wiedzi świadków - piętnaście rodzin z Peca otwarcie sympatyzujących z 
Republiką Czechosłowacką w krytycznym roku 1938. Był między nimi 
także Franz Richter. Pomimo tego musiał z Sophią w czerwcu 1946 r. 
i s Marią Hoferową i jej dwoma córkami wyjechać z transportem zmie-
rzającym do rosyjskiej strefy okupacyjnej. Friedrich Iwan po wygnaniu 
do Niemiec stracił to, co przez całe życie inspirowało jego twórczość 
malarską. Obraz - prezent ślubny został w domu panny młodej i w ra-
mach konfiskacji przypadł radzie miejskiej. W hotelu Zielony Potok Franz 
i Sophia spotkali się jeszcze z zarządcą narodowym kelnerem Vaclavem 
Homolką, który do Peca przyszedł w czerwcu 1945 r. z Kladna. Co mo-
gli sobie po czesku powiedzieć nie wiemy, ale zaraz po przewrocie w 
lutym 1948 r. Homolka przekazał hotel klasie robotniczej. Poza domem 
wypoczynkowym FWP było tutaj od 11 lutego 1950 r. kino dla 180 wi-
dzów i zarazem centrum życia towarzyskiego Peca. Hotel Zielony Potok 
spłonął w zimie 1962 r. Została tylko część budynku z 1914 r., która po 
przebudowie służy do celów mieszkalnych. Przed dwoma laty przybyła 
jeszcze przejemna restauracja prowadzona przez kolekcjonera obrazów 
z Karkonoszy Petra Hromátkę. Niektóre prace wystawia w lokalu wraz 
z innymi zabytkowymi przedmiotami. Wychowanka Berta Baudischová 
wyszła w 1933 r. za Emila Richtera z hotelu na marszowskim rynku. Ich 
syn Klaus (także VV 43/2015) mówiąc o niewłasnym dziadku Franzowi 
Richterze z Zielonego Potoka wspomniał również o obrazie darowanym 
przez Friedrycha Iwana. Ucieszył go fakt, że obraz nie doznał uszczerb-
ku i że mógł go sobie po siedemdziesięciu latach obejrzeć w biurze wój-
ta. Tradycyjny ród z Karkonoszy wschodnich przypomina dzisiaj nazwa 
enklawy łąkowej Richterove budy, gdzie gospodarze z Wielkiej Upy mieli 

– podobnie jak w Alpach – łąki na siano i letnie szałasy. I jeszcze z hi-
storii tego obrazu.

Kaplica z mecenasami
Ignaz Berger urodzony 12 marca 1842 r. był bardzo bogobojnym czło-
wiekiem. Jego wiara poddana została ciężkim próbom. Mieszkał z ro-
dziną w chałupie nr 20 zbudowanej w 1798 r. wysoko na Przednim Vy-
sluni w Wielkiej Upie. Poza tradycyjną gospodarką rolną zatrudniał się 
na okolicznych budowach jako majster budowlany, czyli wielce ceniony 
fachowiec nadzorujący prace ciesielskie i murarskie. Z pierwszą żoną 
Barbarą miał pięcioro dzieci, ale trzy zmarły przedwcześnie. W grudniu 
1874 r. zmarła również małżonka. Wówczas gospodarz nie mógł zostać 
sam dlatego ożenił się z Theresią młodszą o jedenaście lat, która mu 
urodziła kolejne dzieci. Niestety z pierwszych sześciorga troje zmarło. 
Możemy się jedynie domyślać jak przełomowym momentem był drugi 
dzień lutego 1885 r., kiedy w dzień drugich urodzin umarł mu synek 
Adolf. Być może właśnie wówczas Ignaz Berger postanowił wykonać 
zbożny czyn i wybudować w rogu swej łąki przy drodze publicznej ka-
pliczkę poświęconą Pannie Marii. Wykorzystał posiadane umiejętności 
i niewielki obiekt wybudował z miejscowego nieforemnego kamienia. 
Surowe tynki wykonał z wapna i piasku przyniesionego na plecach tra-
garzy z rzeki Upy. Zręczny cieśla Ignaz wyciosał belki i łaty na konstruk-
cję dachu oraz gonty na jej pokrycie. Na ścianie szczytowej na tynku 
umieścił swoje inicjały IB z datą 1885, aby było od razu jasne, kto prosi 
o łaskę bożą. Po wykończeniu kapliczki Bergerom urodziło się jeszcze 
pięcioro dzieci i żadne z nich przedwcześnie nie zmarło. Ostatni Adal-
bert przyszedł na świat jeden dzień przed Bożym Narodzeniem 1895 r. 
kiedy ojciec miał 53 lata. Później po śmierci Ignaza Bergera we wrześniu 
1910 r. przejął chałupę oraz opiekę nad kapliczką ojca. Kiedy musiał w 
sierpniu 1946 r. na zawsze opuścić strony rodzinne stał się opiekunem 
kapliczki ostatni tradycyjny gospodarz w Wielkiej Upie Friedrich Kne-
ifel ze swą rodziną z chałupy nr 30. Z tym miejscem byli związani nie 
tylko uczuciowo, ale i więziami rodzinnymi. Małżonka Ludmila Kneife-
lowa urodziła się tuż obok a drwal Friedrich był spowinacony z rodziną 
Bergerów. Najstarsza córka Ignaza i Barbary Bergerowych Wilhelmina, 
która jako pierwsza osiągnęła wiek dojrzałości była pierwszą małżon-
ką ojca Franza Kneifela, czyli ktoś jako nigdy nie poznana niewłasna 
matka Friedricha. Dzięki ich opiece kapliczka poświęcona Pannie Marii 
nie zaniknęła tak jak inne opuszczone obiekty sakralne, których losy 
były obojętne dla nowych osadników „bez przeszłości”. Kapliczka na 
Przednim Vysluni spokojnie starzała się. Obecnie po stu trzydziestu la-
tach wymagała wyremontowania. Ostatnio w wigilię Bożego Narodzenia 
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Alois Seifert, Panna Maria Różańcowa z Wielkiej Upy,
fragment, olej na płótnie, około 1853.

Alfred Meissner, Wielka Upa na suficie w kościele,
fragment, malowidło, 1933.

Erich Fuchs, Pastuch przy Scharfowej budzie nieopodal Luční,
grafika, 1929.

Erich Fuchs, Kosiarz z hali schroniska Luční bouda, fragment,
malowidło na ścianie, 1940.

schodzą się tutaj ludzie z sąsiednich chałup. W zeszłym roku życzyło 
sobie tutaj spokojnych świąt przeszło siedemdziesiąt osób. Była wśród 
nich również Renáta Haisová, wnuczka Friedricha Kneifela. Jest miłe, 
że – jak sama mówi – kapliczką opiekuje się już obecnie nie tylko jej 
rodzina, lecz także kilku innych mieszkańców Vysluni. Nowi ludzie na-
reszcie zaczynają tu zapuszczać korzenie. Razem zainicjowali remont 
kapliczki, do jej naprawy dali i własne pieniądze, razem zdobyli grant na 
naprawy zabytków. Głównym fundatorem było miasto Pec pod Śnieżką, 
właściciel zabytku. Kapliczka ma nowy dach gontowy, tynki zewnętrz-
ne i wewnętrzne fachowo naprawili restauratorzy. Według odkrytego za 
ołtarzem zapisu wnętrze po raz ostatní odnawiał w lipcu 1930 r. malarz 
Johann Salwender z pomocnikiem Franzem Dlouhym. Restauratorka 
tynków Jitka Rolečková zachowane, ale zniszczone malowidła po osiem-
dziesięciu pięciu latach odnowiła. Malowidła wyczyściła, usunęła z nich 
nagromadzoną sól dwukrotnym kompresem z celulozy, wzmocniła i uzu-
pełniła brakujące fragmenty tynku. Końcowy efekt zyskała retuszując i 
rekonstruując pierwotne malowidła włącznie ze złotymi gwiazdkami na 
niebieskim suficie. Jedynym elementem nieoryginalnym w kaplicy były 
drzwi. Główny motyw na malowidłach w kapliczce podsunął temat do 
ozdobienia nowych drzwi dwoma warstwami różnokolorowego szkła. 
Na centralnej płaszczyźnie wypisani są techniką piaskowania wszyscy 
dotychczasowi opiekunowie kapliczki: Ignaz Berger, Friedrich Kneifel i 
miasto Pec pod Śnieżką. Zespół skupiony wokół Veselego vyletu (We-
sołej Wyprawy) chętnie wziął udział w jej odnowie.

Kateřina Holá jest prawdopodobnie pierwszą studentką malarstwa na 
Akademii Sztuk Pięknych w Pradze pochodzącą z doliny Upy. Dlatego 
zwróciliśmy się do studentki trzeciego roku z prośbą o namalowanie 
płótna jako wkład obecnego pokolenia do ozdobienia kapliczki. Kateři-
na specjalizuje się w pejzażach. Za temat swego obrazu wybrała dolinę 
Obří důl, na którą ze szczytu Śnieżki patrzą dwaj pobożni górale Ignaz 
Berger i Friedrich Kneifel. Ten podczas kręcenia filmu „Jakim językiem 
mówi Bóg?“ latem 2000 r. odmówił w kapliczce po czesku i po niemiec-
ku Pater noster. Nie upłynie dużo czasu a stale doskonalsza technika 
umożliwi nam umieścić na drzwiach kapliczki zapis cyfrowy umożliwia-
jący skopiowanie tego fragmentu filmu dokumentalnego reżysera Pavla 
Štingla. Pielgrzym potem pomodli się w swoim języku razem ze zmarłym 
przed dziesięcioma laty Friedrichem Kneifelem. Na malownicze i spokoj-
ne miejsce nad Wielką Upą można wyruszyć już teraz. Nie tylko odno-
wiona kapliczka jest warta obejrzenia.

Chrystus błogosławi Wielką Upę
Praca nad dziełem przeznaczonym dla przestrzeni publicznej gdzie bę-

dzie na oczach wszystkich jest dla artysty najbardziej prowokującym i 
inspirującym zadaniem. W kościołach katolickich bywają to stacje drogi 
krzyżowej, obrazy nad ołtarze, obrazy świętych, rzadziej znacznie ale-
gorie z podobiznami fundatorów. Nikt nie ukradnie fresek ani malowideł 
malowanych na ścianach. Ale i one są zagrożone kiedy niszczeje cały 
obiekt. Ksiądz Josef Kubek urodził się w czerwcu 1903 r. w Sudetach 
wschodnich koło miasteczka Králiky. Przez krótki okres czasu był ka-
płanem w Trutnowie, ale już w wieku zaledwie dwudziestu dziewięciu 
lat 28 sierpnia 1932 r. przejął samodzielną parafię Wielka Upa z ponad 
dwoma tysiącami parafian. Z właściwym dla młodego człowieka zapa-
łem zainicjował całkowitą reorganizację wnętrza kościoła Najświętszej 
Trójcy. Zaplanował przebudowę ołtarza i zamówienie malowideł na ścia-
ny głównie na sufit w nawie i prezbiterium. To zadanie zwierzyła parafia 
dopiero dwudziestotrzyletniemu Alfredowi Meissnerowi z Šumperka. 
„Kościelnego artystę malarza” bez wątpienia wybrał ojciec Kubek, bo-
wiem miejsce, w którym przyszedł na świat jest od atelier Meissnera 
równie daleko jak Wielka Upa od Trutnova. Malarza z jego braćmi jako 
pomocnikami zakwaterował w pensjonacie nr 121 na Prostřednim Výslu-
ni w bogobojnej rodzinie Aloisa Sagassera. Kościół na przeszło pół roku 
wypełniło rusztowanie stłuczone z belek i desek, które w znacznym 
stopniu przeszkadzało w odprawianiu mszy. Rusztowanie zakrywało 
powstające dzieło przed oczyma ciekawskich więc niecierpliwie czeka-
no na jego zdjęcie. Stało się tak w styczniu 1934 r. Wszystkich zain-
teresował obraz Chrystusa błogosławiącego realistycznie namalowane 
zabytkowe centrum Wielkiej Upy. Oprócz kościoła można rozpoznać 
plebanię, ówczesną pocztę z restauracją, dom rodziny Bönschów z 
Lucznej budy, zanikłą ścieralnię drzewa a z prawej strony nowy hotel 
Radium. Równie realistyczne są obrazy Boga i oddających hołd aniołów 
na suficie w prezbiterium. Właśnie ta część dzieła Meissnera najbardziej 
cierpiała z powodu wody zaciekającej przez uszkodzony dach w latach 
pięćdziesiątych. Na innym obrazku Jezus pokazuje tutejszemu chłop-
cu i dziewczynce drogę do kościoła na wysokim wzniesieniu. W pierw-
szej chwili góra przypomina sylwetkę Śnieżki z kaplicą św. Wawrzyńca 
i drogą od schroniska Obři bouda. Uwagę przyciąga na obrazie kamień 
milowy przy drodze z napisem 22 km, co całkiem przypadkowo odpo-
wiada odległości między kościołami w Wielkiej Upie i Trutnowie. Równo-
cześnie z nowymi malowidłami Josef Kubek zagaił przebudowę ołtarza 
głównego. Stary ołtarz rozebrano i przeniesiono do sali hotelu Fischer 
– dziś restauracja Upa, gdzie powstała prowizoryczna pracownia stolar-
ska, rzeźbiarska i malarska. Centralna rzeźba grupowa przedstawiająca 
Boga, Chrystusa i Ducha Świętego została przesunięta wyżej nad doda-
ne, nowe piętro z antycznymi kolumnami. Do architektury ołtarza zostały 

wcielone rzeźby czeskich świętych Wacława i Jana z Niepomuka, które 
wcześniej stały oddzielnie. Nowe skrzydła ołtarza zasłoniły oryginalne 
malowidła przedstawiające ewangelistów przynoszących parafianom 
Pismo Święte. Przyglądając się dokładniej można rozpoznać styl ma-
larstwa poprzedniego autora. Czy był nim podobnie jak autor obrazów 
pierwotnej drogi krzyżowej z 1853 r. wrchlabski absolwent akademii 
sztuk pięknych Alois Seifert możemy się tylko domyślać. Na nowe ob-
razy w kościele w latach trzydziestych złożyli się sami parafianie, lecz 
także liczni goście i sympatycy Wielkiej Upy. Na przebudowę ołtarza 
najwięcej pieniędzy dała rodzina Johanna Brauna, który zginął podczas 
powodzi w 1897 r. w osadzie Zielony Potok. Nowy ołtarz pobłogosławi-
ło pięcioro księży z przypomnieniem setnej rocznicy urodzin jego żony 
Pauliny Braunowej, którą przed katastrofalną powodzią uratował krewny 
a późniejszy wójt Peca Franz Dix. Ochrona parafian przez Jezusa Chry-
stusa nie trwała długo. Razem z proboszczem Josefem Kubkiem musieli 
trzynaście lat po uroczystym odsłonięciu malowideł z motywem Wielkiej 
Upy opuścić swoją miejscowość. Kiedy teraz ostatní spośród nich za-
glądną w strony rodzinne zawsze w kościele przyglądają się malowidłu 
Alfreda Meissnera z fatalnego 1933 r. Chrystus stale trzyma ochronną 
rękę nad miejscowością górską chociaż na zewnątrz jest już inna niż ta 
przed siedemdziesięcioma laty.

Motywy folklorystyczne w schronisku Luční bouda
Razem z Luczni budą spłonęły po bezwstydnym werdykcie monachij-
skim mocarstw europejskich z 1 na 2 października 1938 r. zbierane 
przez całe pokolenia obrazy, grafiki, księgi pamiątkowe z rysunkami go-
ści, fotografie i inne pamiątki najstarszej budy karkonoskiej. W latach 
1939 i 1940 Bönschowie z Wielkiej Upy wybudowali dzisiejszą Luczni 
budę i na przekór trudnym czasom początku wojny i niedoboru materia-
łów budowlanych, pracowników i środków finansowych nie zapomnieli 
w projekcie na reprezentacyjny wystrój wnętrz. Wykonanie malowideł na 
ścianach zwierzyli autorowi najbardziej powołanemu w Karkonoszach, 
znakomitemu grafikowi i rysownikowi Erichowi Fuchsowi. Urodził się w 
lutym 1890 r. w Magdeburgu, ale od dziewiętnastego roku życia regular-
nie wracał do Karkonoszy, by w końcu na stałe osiąść po śląskiej stro-
nie gór. Przed pierwszą wojną światową studiował w Lipsku w Akademii 
Grafiki Artystycznej u profesora Adolfa Kolbego. Dopiero po trzydziestu 
latach po śmierci profesora dowiedział się, że anonimowym mecenasem 
całe lata dopłacającym do jego studii był właśnie sam jego profesor. Naj-
prawdopodobniej za jego radą skupił się na tworzeniu kolekcji grafik z 
motywami ludzi pracujących. Jego cykl Lud śląski dokończony w 1935 r. 

obejmuje 260 grafik. W Karkonoszach uwiecznił wszystkie czynności i 
codzienne życie górali w prostych chałupach jakby przeczuwając, że ta-
kie obrazki znikną na zawsze. Nie wiemy o żadnym innym zbiorze grafik z 
tak fotograficzną dokładnością prezentującym zanikły świat jak to czynią 
grafiki Fuchsa. Dlatego jego górale na szczytach Karkonoszy pasący 
bydło, sprzątający siano, nawożący łąki, ubijający masło, produkujący 
sery górskie, wyrabiający gonty czy zwożący drewno na saniach są czę-
sto wykorzystywanymi ilustracjami w publikacjach i na wystawach. Na 
licznych obrazkach możemy rozpoznać Modry dół i inne zakątki z okolic 
Peca. Ale największy obraz Ericha Fuchsa obejrzały już tysiące gości w 
Luczni budzie. Na dolnym korytarzu z kamienną podłogą na prawo od 
wejścia ścianę zdobi obraz o szerokości trzech metrów przedstawiający 
trzech kosiarzy na przełęczy między Luční górą i masywem Kozí hřbety. 
To malowidło jest najprawdopodobniej najbardziej znanym powszechnie 
dostępnym obrazem w Karkonoszach. Pomimo upływu siedemdziesię-
ciu sześciu lat nie stracił nic ze swej atrakcyjności. Cieszy nas fakt, że 
nie uległ zniszczeniu pomimo tego, że znajduje się w ogólnie dostęp-
nym miejscu publicznym. Miejscami występuje na powierzchnię spodni 
podkład wapienny. Widoczne są drobne pęknięcia w tynku, wielokrotne 
warstwy nowych malowań całej ściany w niektórych miejscach wchodzą 
na obraz, ale poza tym nadal jest we względnie dobrej kondycji. Przed 
większością gości Luczni budy skryte jest inne malowidło na ścianie 
na parterze w dzisiejszym browarze warzącym piwo Paroháč. W byłej 
jadalni Erich Fuchs namalował górską zabawę taneczną z dziewięcio-
ma parami tancerzy i kapelą ludową. Kolory już straciły swą sytość, ale 
postacie prawie naturalnej wielkości umożliwiają nam sobie uzmysłowić 
jak miały wyglądać malowidła w pozostałych pomieszczeniach schro-
niska. Postacie tragarza górskiego, sklarza, drwala, tkaczki lub góralki 
z maselnicą nie doczekały się realizacji, ale możemy je sobie obejrzeć 
w autorskich projektach opublikowanych w książce Miloslava Bartoša 
„Příběh Luční boudy“. Dodruk publikacji jest sprzedawany w schroni-
sku, w centrach informacji Veselego vyletu i Dyrekcji KRNAP, która tę 
udaną publikację wydała. Erich Fuchs wyprowadził się z polskich Kar-
konoszy dopiero w 1948 r. a jedenaście lat później udało mu się zyskać 
z Warszawy większą część własnych grafik. Jego prace znajdują się w 
zbiorach muzeów regionalnych. Przed pięcioma laty Dyrekcja KRNAP 
wydała pięknie opracowany zestaw reprodukcji trzydziestu sześciu gra-
fik Ericha Fuchsa w nakładzie 1500 sztuk. Ale nie podpisany obraz na 
ścianie w hallu Lucznej budy zostaje najbardziej znanym dziełem autora.

www.pecpodsnezkou.cz
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MAŁá ÚPA

H.Dittrich: Mała Upa (od Renenrovek do kościoła),
rycina, po 1920 r.

Friedrich August Tittel: Widok z Małej Upy na czeskie góry (z dymem mielerzy w Czernej Wodzie),
fragment, litografia, po 1815 r.

F. Bottcher: Młyn Mohorny,
rysunek, 1909.

Przyszli przed 450 laty
Osady górskie w Karkonoszach powstawały żywiołowo jako łąkowe oazy 
pośrodku lasów. Najodleglejszą zamieszkałą „porębą” jest od XVI w. Mała 
Upa. Ze wszystkich stron drogi tutaj prowadzą przez głębokie lasy. Kolo-
niści się tutaj osiedlili na stałe przed 450 laty. Przyszli tylko na parę lat 
wyrębywać i spławiać drewno dla potrzeb klejnotu korony czeskiej dla Kut-
nej Hory. W większości wypadków tutaj zostali wbrew oporowi ze strony 
cesarskich urzędników, ktorzy ich tutaj sprowadzili. Wielki kolonizator Kar-
konoski Christof Gendorf sprowadził do Trutnova w 1555 r. burgrabiego 
z Brandysa Mikuláša Wachtela. Objął funkcję najwyższego nadleśnicze-
go w trutnowskich lasach, jak nazywano tereny między Dvorem Kralove 
a Śnieżką. Gendorf zmarł w sierpniu 1563 r., ale zdążył zarządcę lasów 
pouczyć w jaki sposób zapewnić kopalniom i hutom w Kutnej Horze z rocz-
ną produkcją około trzech ton srebra potrzebną ilość drewna z dorzecza 
górnej Upy. Wachtel spotkał się 27 kwietnia 1566 r. z fachowcami, leśni-
kami Hansem Gaudenem i Paulem Laghnerem z Tyrolii. Wybrali miejsca 
do wyrębu, uzgodnili przyjście pierwszych pięćdziesięciu drwali tyrolskich 
łącznie z dwoma majstrami i jednym wyrobnikiem siekier. Zagajili wielki pro-
jekt wyrębu i spławiania drewna, którego konsekwencje są widoczne do 
dnia dzisiejszego. 

W połowie XVI w. największym miastem Tyrolii nie był Innsbruck, ale 
Schwaz z kopalniami srebra. Po Wiedniu drugie najważniejsze miasto Au-
strii potrzebowało dla swych hut přede wszystkim dużo drewna. Jednym 
z miejsc skąd najpóźniej od roku 1412 spławiano je korytem dzikiej rzeki 
jest schowana w głębokich lasach miejscowość górska Brandenberg. Za-
nim kopalnie srebra w Schwazu w 1565 r. sparaliżował kryzys ekonomiczny, 
zyskało już doświadczenia ze spławianiem drewna kilka pokoleń tutejszych 
górali. W latach 1562 – 1566 wybuchła w Schwazu i okolicy epidemia 
moru. Zmarło sześć tysięcy ludzi. Kryzys i choroby ułatwiły urzędnikom ce-
sarza Maksymiliana II werbunek miejscowych drwali do wyjazdu na pracę w 
lasach cesarskich na północy królestwa czeskiego. Jednym z majstrów od 
spławiania drewna był Christoph Jeher z Brandenbergu. Według raportu 
z 3 lipca 1566 r. przechowywanego w archiwum kutnohorskim dotarło do 
Karkonoszy trzydziestu robotników lesných, którzy od razu przystąpili do 
wyrębu lasu i budowy klausy, czyli zapory do spławiania drewna w Małej 
Upie. Dopiero niedawno przy porównywaniu nazwisk z alpejskiej wsi Bran-
denberg z najstarszymi dokumentami z górnej Upy natrafiliśmy na nazwiska 
rodowe kilku założycieli Małej Upy. Na pewno były to rody Marksteiner, 
Pfluger, Gschwandtner i być może Hintner. Dopiero według dokumentów 
z początku XVIII w. możemy rodziny przyporządkować do poszczególnych 
miejsc. Ciekawe, że te cztery nazwiska do dziś często występujące w Bran-
denbergu występowały również w 1722 r. w najstarszej części Małej Upy 
w dolinie Latovo údolí. Trochę niżej dokończono 3 maja 1567 r. pierwszą 

klausę. W latach następnych nad nią wybudowano jeszcze co najmniej 
cztery duże klausy, nową na małej Upie pod Latovym udolim, w dolinie Lvi 
dół, na potoku Messnera i we Smrčí. Ta została jedną z najlepiej zachowa-
nych resztek klausy w Karkonoszach. Pomimo tego, że już dawno zniknęła 
jej drewniana konstrukcja na podstawie masywności kamiennego i ziem-
nego wału na lewym brzegu potoka Smrčí przypuszczamy, że miała po-
nad sześćdziesiąt metrów długości, szerokość prawie dwudziestu metrów 
a wysokość spętrzonej wody mogła sięgać do dziesięciu metrów. Zalany 
był również dzisiejszy parking z przystankiem autobusowym Przy kopalni. 
Mniejsze klausy były na mniejszych przypływach jak np. pod dzisiejszym 
kościołem, na Krzyżowym potoku w Lvim dole lub w Czernej Wodzie. Druga 
grupa 370 drwali również ze Styrii, Tyrolii południowej i Karyntii dotarła już 
w 1567 r. i przypuszczamy, że wielu z nich zostało w Małej Upie. Drwale z 
Alp nie byli pierwszymi ludźmi pracującymi w XVI w. Nad rzeką Mała Upa. 
Najstarsza znana wzmianka jest zapisana w trutnowskiej (czarnej) kronice 
Simona Hüttela i odnosi się do 3 października 1537 r. Mówi o strasznej 
spowiedzi starego rybaka Fabiena Austa. Na łożu śmiertelnym przynał się 
do zamordowania dziewiętnastu ludzi kradnących mu ryby. Zamiast przeja-
wu litości żałował, że nie udało mu się ich zabić okrągłych dwudziestu. Na 
podstawie tego można sądzić, że ludzie pojawiali się tutaj już i wcześniej, 
ale żadna informacja nie potwierdza faktu trwałego osiedlenia. Wśród ofiar 
Austa mogli być węglarze i górnicy pracujący w rejonie Smrčí.

Gospodarze z konieczności 
Wydobycie drewna trwało bez większych problemów piętnaście lat. Drwale 
dostawali umowy na rok z ustaloną ceną za każdy tysiąc sągowych pni 
(1,8 m) dostarczonych na zbieraki w Starym Mieście nad Trutnowem. W 
pierwszym roku płacono im w listopadzie 1566 r. 18 złotych i 15 krajcarów 
a o dwa lata później już 22 złote za tysiąc pni. Tygodniowo przodownikom 
na poszczególnych odcinkach colmistrz, czyli leśniczy z Marszowa wypła-
cał 30 krejcarów na głowę. Jednakże podobnie jak we Schwazu również 
mennicy w Kutnej Horze nie ominęły problemy finansowe i urzędnicy ce-
sarscy w lutym 1585 r. przyznali, że stu drwalom z lasów marszowskich 
nie wypłacili zarobków za ostatnie trzy lata. To było głównym impulsem do 
zakładania osad i przechodzenia od pracy w lesie do gospodarki rolnej. W 
dodatku wielkie zapasy pni z kilku odcinków pracy czekających w Ciemnym 
Dole na spławienie przy wyższym stanie wody zniszczył pożar. Zdespe-
rowani drwale wielką grupą wybrali się do Trutnowa, ale w końcu pomoc 
chociaż nie bezpośrednia przyszła ze strony cesarskiego administratora z 
Marszowa. Według raportu dla czeskiej komory królewskiej z 13 czerwca 
1591 r. drwale się ponownie buntowali przeciwko niewypłacaniu zarob-
ków, otoczyli leśniczego Viléma Hübnera, wyprzęgli mu konie z powozu 
grożąc, że go nie puszczą dopóki nie otrzymają wypłaty. Dopiero z później-

szego obszernego raportu z września 1609 r. wynika jak sobie Hübner w 
tej trudnej sytuacji poradził. Najpierw drwalom oznajmił, że kasa jest pusta 
i że muszą sobie poradzić sami. Leśniczy następnie im poradził, by na po-
rębach zakładali łąki jak w domu w Alpach i stali się niezależnymi gospoda-
rzami. On na zabieranie gruntów cesarskich przymruży oko a sprzeciwiać 
się nie będą ani spadkobiercy po Gendorfie, którzy od nowych mieszkań-
ców na ziemiach cesarskich wybierali opłaty za dzierżawę. A urzędnicy 
kutnohorscy byli daleko podobnie jak i ich pieniądze. W ciągu następnych 
pięćdziesięciu lat dwadzieścia procent lasów cesarskich w regionie pod 
Śnieżą przekształciło się w łąki. Powstałe wówczas enklawy tworzą dziś 
krajobraz kulturou Małej Upy, Peca pod Śnieżką, Ciemnego Dołu, Czer-
nej Hory i szczytowej części Czernego Dołu. Przy kolejnych inspekcjach 
w lasach Małej Upy urzędników cesarskich ogarniała wściekłość i donosili 
we wrześniu 1609 r. do Kutnej Hory: Na tych szczytach wokół Małej Upy 
widzieliśmy wszędzie budki, w których robotnicy bydło hodują i wszędzie 
pułapki nastawiają. A drwale bronili się tym, że leśnik Vilém Hübner im po-
zwolił paść bydło w lasech i dał grunty. Ten wówczas już pracował na innym 
projekcie wydobywczym w Górach Orlickich a nadleśniczym w Marszowie 
był jakiś Marek Hübner. Czy był to syn poprzednika możemy się tylko do-
myślać. 

Rybacka chałupka
Starzy mieszkańcy Raimund Sagasser i Friedrich Kneifel niezależnie od 
siebie mówili o ciekawym małym domku za rzeką na przeciwko kiedyś 
Mohorny a dzisiaj Spalonego Młynu. Nazywali go Fischerhäuschen, czy-
li chałupka rybacka. Ponoć to był najstarszy dom w Małej Upie jeszcze 
z czasów pierwszych kolonistów. Drewniany domek nigdy nie miał własne-
go numeru, według katastru z 1841 r. należała do jedynego małoupskiego 
młynu. Jej wygląd jest nam znany z paru pocztówek, ale porządnych foto-
grafii nam brakuje.Była przykładem najstarszych domów karkonoskich z na 
grubo ociosanych belek, ściany szczytowe i dach pokrywały gonty łupane. 
Przez dach bez drzwi mansardowych przechodził tylko szeroki kamienny 
komin. Pomimo tego, że stała stosunkowo nisko nad prawym brzegiemn 
rzeki Małej Upy nie zuniszczyła jej żadna powódź. Sama się zawaliła lub ją 
rozebrano wkrótce po 1918 r. Na jej miejscu jest dzisiaj mały plac zabaw.

Mała Upa będzie pachniała smołą
Przy mówieniu o najstarszych czasach w Małej Upie niesposób nie wspo-
mnieć o paleniu węgla drzewnego. Mówi się o nim w każdym raporcie 
urzędników kutnohorskich przeważnie jako o nielegalnej czynności. Do-
kument z 30 listopada 1569 r. oraz ponownie raport ze września 1569 r. 
wspomina powtarzające się nielegalne wyrębywanie drewna i wypalanie 
węgla drzewnego w lesie cesarskim już od czasów Christofa Gendorfa. 

Węgiel latami sprzedawano z Małej Upy do pobliskich kopalni prywatnych i 
hut hrabino Schaffgotscha w Kowarach. Właściciel całych Karkonoszy pół-
nocnych kupował węgiel drzewny z „lasu cesarskiego“ już od 1513 r. Tylko 
w Lvim Dole odnaleźliśmy dwadzieścia trzy miejsc gdzie stały mielerze. Są 
to równe place o planie koła. Do dzisiaj jest na nich warstwa ułamków wę-
gla drzewnego o grubości pół metra. Na pewno na wiele się nie natknęli-
śmy albo zaniknęły bez śladu. Stary drwal Raimund Sagasser opowiadał 
nam o największym miejscu gdzie wypalano węgiel drzewny na równince w 
Czernej Wodzie tuż przy zbiegu Małej Upy z potokiem Smrčí. Już w rapor-
cie ze września 1609 r. miejsce to nazywają Köler, czyli węglowisko. Na 
samym miejscu niczego nie było widać aż do powodzi we wrześniu 2002, 
która odkryła grubą warstwę popiołu drzewnego na powierzchni kilkuset 
metrów kwadratowych. Dopiero potem dokładniej przyjrzeliśmy się jednej 
z najstarszych grafik Małej Upy Friedricha A. Tittela ze zbiorów Karkono-
skiego Muzeum we Vrchlabi. Wkrótce po roku 1815 na kolorowej litografii 
utrwalił widok z Górnej Małej Upy od strony gospody Stefana Hübnera w 
kierunku doliny Smrčí. W oczy rzucają się odleśnione góry, dwie chałupy 
mają dziś rzadkie małoupskie wrota mansardowe na siano i przede wszyst-
kim od strony zbiegu z Czarną Wodą unosi się ciężka chmura dymu z mie-
lerzy. Ponad trzysta lat unosił się nad Małą Upą zapach smoły drzewnej. 
W dniach od 29 czerwca do 3 lipca 20016 r. w Małej Upie odbędą się 
uroczystości obchodów 450 rocznicy przyjścia pierwszych kolonistów. Ty-
godniowe palenie mielerzy będzie jedną z form obchodzenia tej rocznicy. 
Zapraszamy do obejrzenia mielerzy w akcji. Kawałki węgla drzewnego i 
zapach smoły będzieci sobie mogli odnieść na pamiątkę.

Małoupskie uroczystości z okazji 450 rocznicy osiedlenia
W środę 29.6. kościół św. Piotra i Pawła 15:00 – msza święta
W piątek 1.7. Przełęcz Okraj 17:00 Galeria Urząd Celny „W ciszy atelier 
Josefa Sudka” – wernisaż wystawy fotografii Josefa Sudka, 20:00 Bowling 
– koncert kapeli Blue Effect Radima Hladíka
W sobotę 2.7. centrum historyczne Przy kościele 10:00 Jarmark – po-
kazy drwali, zawody o kosiarza karkonoskiego pod kierownictwem Nor-
berta Tippelta, przegląd sztuki rzeźbiarskiej, palenie mielerzy, program dla 
dzieci, muzyka jarmarkowa Wafle i grajek na katarynce, „wioska starokar-
konoska” z produktami karkonoskich rzemieślników i pokazami ich pracy; 
pokazy techniki strażackiej
W niedzielę 3.7. kościół św. Piotra i Pawła 15:00 – msza święta

Centrum Informacyjne Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy, Kod Poczt. 
542 27, tel.: 00420 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. Znajo-
mość jazyka niemieckiego i polskiego.   www.malaupa.cz
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Daniel Mach     ŽACLéř  

Erich Fuchs, Bunkier u Babí,
fragment, akwaforta, 1943 r.

Autor nieznany, Žacléř,
fragment, widok, przed 1818 r.

Josef Král, Na głównej ulicy,
fragment, akwarelowy rysunek, może 1880.

Obrazy z czterech epok
Obrazy skrywają historie, utrwalają konkretne wdarzenia, ciekawe miejsca 
i postaci. Liczne powstawały w dramatycznych okolicznościach. Przedsta-
wiają życie mieszkańców, miasta, osady i zmieniający się krajobraz. Takie są 
właśnie obrazy prezentowane w Muzeum Miasta Žacléř. Zachęcamy do ich 
obejrzenia.

Najstarszy widok miasta
Nie znamy autora dwóch widoków miasta, będących wyjątkowym świadec-
twem tego jak miasteczko Žacléř - znane wówczas jako Bernstadt - i gmina 
Prkenný Důl wyglądały przed ponad dwustu laty. Są tej samej wielkości i wy-
knane zostały tą samą techniką – farbami rozpuszczalnymi w wodzie. W mu-
zeum są wystawione kopie. Cenne oryginały wypożyczyło na dłuższy okres 
czasu muzeum żaclerskiemu Muzeum Podgórza Karkonoskiego w Trutno-
wie. Obecnie poszukuje się możliwości zrestaurowania obu prac. Na pierw-
szym obrazie autor z pietyzmem ujął charakterystyczny szereg typowych do-
mów drewnianych z kolumnami i wysokimi szczytami oraz stary rynek z kilko-
ma kamiennymi domami mieszczańskimi. Widoczny jest dominujący nad mia-
steczkiem zamek po barokowej przebudowie w 1750 roku z dachem man-
sardowym. Wyraźnie rzucający się w oczy budynek z czerwonym dachem 
z prawej strony to miejscowy browar. Warzyło się tu dwa rodzaje złocistego 
napoju: zwyczajne piwo pszeniczne zwane Bababier, czyli piwo dla starych 
bab i biedoty oraz lepsze piwo jęczmienne dla zamożniejszej klienteli. Pod-
czas kiedy w latach 1857 - 1860 przeciętna produkcja nie rozrzedzonego 
piwa wynosiła 1500 hektolitrów na początku dwudziestego wieku dzięki sta-
raniom właściciela a zarazem piwowara Karla Petrascha było to już aż 2000 
hektolitrów. Po dokładniejszym przyjrzeniu się obrazowi można rozpoznać 
w pierwszym rzędzie domów murowany stary ratusz, na którego miejscu w 
latach 1912 - 1913 powstał budynek sądu powiatowego – dzisiejszej siedzi-
by Muzeum Miasta Žacléř. Największy z domów uwiecznionych na obrazie 
stojący na rynku zachował się do dnia dzisiejszego i czeka na niezbędny 
remont. Ciekawy jest również widok łanów zmierzających ku – dziś zaleśnio-
nemu Grzbietowi Żaclerskiemu. Po lewej stronie od zamku są widoczne gołe 
zbocza z domami zanikłej osady Vernéřovice. W ustaleniu daty powstania 
obrazów pomogą wydarzenia z historii miasta. Centrum miasta zniszczył w 
1782 roku wielki pożar. Kronika podaje, że poza drewnianą częścią kościo-
ła ogień zniszczył plebanię, szkołę i piętnaście innych domów. Inny pożar 
pociągnął za sobą konieczność przebudowy kościoła w latach 1794 -1795. 
Wieża kościoła zyskała swój dzisiejszy kształt w roku 1818. Dlatego możemy 
z całą pewnością datę powstania widoków żaclerskich posunąć co najmniej 
przed to wydarzenie.

Dalszym cennym źródłem informacji skrytych w obrazie są umieszczone 
na pierwszym planie postaci i powóz z męskim towarzystwem. Podróżny 
z chlebakiem na plecach najprawdopodobniej pyta się miejscowej kobiety 

o drogę. Być może kryje się pod nim sam autor obrazu. Ma na sobie rozpięty 
niebieski kaftan, pod nim brązową zapinaną na guziki kurtkę lub kamizelkę. 
Spodnie pod kolanami podwiązał sobie rzemykami odkrywając buty sięga-
jące nad kostkę. Kobieta w żakiecie zakrywającym biodra ma długą suknię 
przykrytą niebieskim fartuchem. Kapelusz był w tych czasach obowiązko-
wym przykryciem głowy: mężczyzna ma go z szerokim rondem a kobieta 
ma na głowie jasny wysoki kapelusik. Oboje na szyi mają zawiązaną chustę. 
Nie noszą karkonoskich strojów ludowych, które kształtowały się później aż 
do pierwszej wojny światowej. Jednakże poszczególne elementy takie jak 
chusty, fartuchy lub krótkie spodnie spięte pod kolanami weszły w skład kar-
konoskich strojów ludowych. W czasach powstania widoków moda ludowa 
wyraźnie inspirowała się mundurami wojskowymi. Nic dziwnego, przecież w 
drugiej połowie XVIII w. armia pruska i austriacka pojawiały się w okolicach 
Žacléřa aż nadto często. Para podróżnych w powozie należała do lepszego 
towarzystwa. Kobieta z wysokim kokiem z dużą czerwoną kokardą przypo-
mina modę późnego baroku zwanego rokokiem. Pod niebieską suknią lub 
żakietem z dużym kołnierzem ma bluzkę a w ręku trzyma atrybut wyższego 
stanu – wachlarz. Mężczyzna w brązowym kaftanie ma na głowie ozdobny 
kapelusz z szerokim rondem. Ciekawe są również jego jasne włosy. Czy ma-
larz miał na myśli perukę? Przez nogi mają przerzuconą ciepłą derkę. Woźni-
ca w zwykłej kurcie niebieskiej i kapeluszu ma spodnie wsunięte za cholewy 
wysokich butów skórzanych. Do eleganckiego powozu z dużymi tylnymi ko-
łami są zaprzęgnięte konie w bogatej uprzęży. Czyżby to był zarządca mająt-
ku Žacléř na spacerze ze swą piękną małżonką. 

Malując drugi widok malarz widział po drugiej stronie doliny zamek i domy 
na południowej stronie rynku z kościołem, plebanią i gminą Prkenný Důl. 
I dzisiaj z szosy nad narciarską trasą zjazdową areału Bret roztacza się 
piękny widok na Žacléř. Ale autor widoku przed dwustu laty inspirował się 
krajobrazem alpejskim. Zamek sterczy wysoko na występie Grzbietu Żacler-
skiego podczas kiedy ujęta część Prkennego Dołu leży w głębokiej dolinie. 
Przy czym w rzeczywistości różnica wysokości wynosi zaledwie 130 m. W 
Muzeum Miasta Žacléř możemy porównać ujęcie tego samego motywu po-
jętego znacznie spokojniej a namalowanego sto trzydzieści lat później przez 
Joanna Koehlera. Na obrazie widzimy jadący powóz kupiecki z wysokimi 
kołami i półkoszkiem z łoziny. Pomimo tego, że jedzie z górki, woźnica idzie 
pieszo obok po brzegi załadowanego wozu. Gliniasta droga od Babi do Žac-
léřa wiedzie przez Prkenný Důl i dobrze widać jej ciąg dalszy aż do kościoła 
Przenajświętszej Trójcy i rynku. Dzisiaj strome podejście ludzie nazywają 
Střízlivák. Kto wjechał tędy na rowerze wie dlaczego. W owych czasach 
osadę Prkenný Důl tworzyły drewniane chałupy nad Śnieżnym Potokiem. 
Ten poruszał kołami kilku młynów mielących mąkę, pras tłoczących olej, 
pilśniarek, papierni i tartaków. Produkcja desek wiąże się z nazwą osady, 
o której pierwsza wzmianka pochodzi z 1523 r. Chałupa z wysokim szczytem 
sięgającym niemalże do ziemi jest prawdopodobnie jednym z młynów, które-

go koryto doprowadzające wodę było jeszcze do niedawna rozpoznawalne. 
Dach mansardowy drugiego młyna, zwanego Młynem Hudery widoczny jest 
na końcu po prawej stronie. Drogi na obrazie łączą się w miejscu, gdzie stała 
kawiarnia i karczma. Znanej kapliczki św. Anny byśmy na obrazie szukali da-
remnie, została wybudowana dopiero w 1843 r. Malarz ożywił pierwszy plan 
obrazu scenkami z życia codziennego. Po prawej stronie widoczni są dwaj 
mężczyźni zajęci rozmową. Jeden wskazuje reką zamek. Sądząc według 
ubrania są to mieszczanie. Pielgrzyma zmierzającego ku Krzenowu malarz 
tak namalował jakby wychodził z obrazu. A kogo nie może brakować w krajo-
brazie górskim to mały pastuszek krów z bacikiem.

Obrazy jako dokumenty 
Przed stu pięćdziesięcioma laty rano 27 czerwca 1866 r. przekroczyła 
awangarda armii pruskiej granicę monarchii austriackiej w Lubawce i dotarła 
do pogranicznych miejscowości pod Grzbietem Rychorskim. W tym czasie 
w żaclerskim kościele pracował ze swymi dwoma pomocnikami restaurator 
i pozłaczacz Josef Král. W kronice tak opisał ówczesne wydarzenia: „Chyba 
już z pół godziny pracujemy, kiedy tu nagle kucharka plebana pośpiesz-
nie do kościoła przybiegła i cała bardzo roztrzęsiona nam opowiada, że 
bez cienia wątpliwości Prusacy ruszyli już na dobre i maszerują na Žacléř. 
Skrzywiłem się w uśmiechu sądząc, że i tym razem są to tylko jak zazwy-
czaj czcze plotki. Ale coś mi nie dało spokoju, bowiem niezwykły ruch 
panował na zewnątrz. Wyszedłem więc także z kościoła, by się same-
mu przekonać jak wygląda sytuacja. Ku swojemu zaskoczeniu ujrzałem 
już kilku kowbojów a za nimi z dwudziestu myśliwców, którzy dokładnie 
wszystko przetrząsali sprawdzając, czy naszego wojska gdzieś schowa-
nego nie ma. I kościół przeszukali. Po chwili już potężne zastępy piechoty 
się pokazały. Staliśmy bliżej przy drodze, która środkiem biegnie ku Trut-
nowu. Nagle jeden ze środka tego wojska, widząc farbami zabrudzony 
mój płaszcz, radośnie wyciągał do mnie rękę wołając, że jest z tej samej 
branży. Serdecznie i ze wzruszeniem rękę mu podałem myśląc przy tym, 
że być może za niedługo już ręką władać nie będzie.” Jeszcze tego sa-
mego dnia rozpętała się bitwa pod Trutnowem, w której padło lub było zra-
nionych sześć tysięcy żołnierzy. W takiej atmosferze Josef Král tworzył w 
Žaclérzu pełne wdzięku rysunki zakątków miejskich i tutejszego krajobrazu. 
Osiem z nich się zachowało. Przedstawiają zamek żaclerski, stare domy pod 
zamkiem, pierwotny ratusz, widok głównej ulicy z restauracją „Pod Niemiec-
kim Domem“, w którym w 1900 r. mieszkał trzynastoletni Josef Čapek. Póź-
niej sławny malarz czeski przez rok uczęszczał do niemieckiej szkoły w Žac-
léřu. Parace Josefa Krála nie są jedynym artystycznym śladem przeszłości w 
Muzeum Miasta Žacléř. W latach pięćdziesiątych zeszłego wieku twórczość 
dokumentalną kontynuował malarz, grafik i nauczyciel Karel Kapoun, który 
pracował głównie w Úpici i w Trutnowie. Jako tematy do swych rysunków 
wybierał zakątki miejskie, zabudowania wiejskie, sławne budynki i motywy 

z kopalni węgla. Nie zapomniał ani o żaclerskich wieżach wiertniczych i hał-
dach spływających z lokalnym krajobrazem. Zatrzymał się na rynku żacler-
skim, by na kilku obrazkach węglem uwiecznił obiekty dominujące w zabyt-
kowej części miasta. Muzeum prezentuje na ekspozycji dwie prace znanego 
grafika karkonoskiego Ericha Fuchsa. Otrzymało je w darze od wnuczki 
malarza pani Renaty Baumgärtner w kwietniu 2010 r. przy okazji wystawy 
„Zawiane ślady - życie na grafikach Ericha Fuchsa”. Na jednej z nich można 
zobaczyć dziewczynkę i jej młodszego braciszka z wózkiem przy kolumnie 
morowej z 1670r. w najwyższym punkcie drogi nad Babím w pobliżu bun-
kru wojskowego z 1938r. Grafika powstała w 1943r. a pomimo tego ema-
nuje z niej niezwykły spokój jakby ignorowała okrutną rzeczywistość drugiej 
wojny światowej. Na drugim obrazie malarz przedstawił pracę robotników 
leśnych wiozących ścięte drzewa na wozie ciągnionym przez konie. Erich 
Fuchs potrafił się utożsamić ze swym otoczeniem. Szczególnie mu byli bliscy 
prości górale. W ich ciężkiej pracy znajdywał inspirację do swej pracy i za-
wsze również odrobinę poezji.

Odkryty Joannes Koehler
Latem 2006r. Muzeum Miasta Žacléř przedstawiło publiczności zapomnia-
nego malarza Joanna Koehlera (także VV 26/2006). Bez przesady można 
o nim powiedzieć, że był poetą pędzla. Malarstwo studiował w Weimarze w 
Wielkoksiążęcej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych a później w słynnej szkole 
awangardowej Bauhaus. Jego twórczość była bliska twórcom romantyzmu 
i impresjonizmu. Od końca drugiej wojny światowej żył ze swą rodziną w od-
osobnieniu w regionie Žaclérza głównie w Bernarticach i Vrchowej. Na prze-
kór wszelkim utrapieniom prześladującym rodzinę Koehlerów od dojścia 
Hitlera do władzy aż do przymusowego dożywotnego pobytu w zniewolo-
nym kraju rodzina nie straciła takich szlachetnych cech charakteru jak umi-
łowanie przyrody, krajobrazu, zwierząt i pracy. Joannes malował w niewy-
obrażalnie skromnych warunkach zachwycające pejzaże podnóża Vranich 
Gór. Widzimy na nich ludzi zajętych pracą lub spacerujących leśną drogą, 
zasłuchanych w śpiewy ptaków w spokoju przez nikogo nie zakłócanym. 
Jego najważniejsze prace powstały przed wojną. Pracowity malarz Joann 
Koehler po studiach malował płótna dużych rozmiarów w okolicach Weima-
ru. Przewędrował z paletą kilka krajów europejskich, był również w Afryce. 
Dzięki kolekcjonerom powstała cenna kolekcja dzieł o wysokich walorach 
artystycznych, która została po 2006r. przedstawiona publiczności na kilku 
wystawach. Również w Muzeum Miasta Žacléř można obejrzeć obrazy po-
wstałe jeszcze przed wojną. Wielki pejzaż Na skraju lasu koło miasta Bad 
Berka z roku 1930 muzeum zakupiło dzięki składkom społecznym. 
Muzeum Miasta Žacléř i Centrum Informacji Turystycznej, Rýchorské 
nám. 10, 542 01 Žacléř, tel. 00420 499 739 225, e-mail: muzeum@zacler.
cz. Czynne codziennie oprócz poniedziałków od 9 do 16 godz.;
www.zacler.cz,            www.muzeum-zacler.cz
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Wydał: Oskar Keil, Romantyka na szczytach,
fragment, litografia, przed  1900.

Wydał Oskar Keil, „Kolejką linową“ na górę,
fragment, litografia, przed 1900.

Wydawnictwo Oskar Keil, Bilet wstępu nas zamek Chojnik,
litografia barwna, przed 1905 rokiem.

Franz Reinhold, Świątynia Wang,
litografia, 1892.

W czwartek Pašerákiem na polską stronę
Gmina Mała Upa przygotowała ciekawą ofertę turystyczną: linię autobusową 
umożliwiającą zwiedzanie północnej strony gór lub Karkonoszy zachodnich. 
Autobus Pašerák (Przemytnik) jeździ w lipcu i sierpniu w każdy czwartek na 
trasie Mała Upa (Przełęcz Okraj) – Kowary – Karpacz – Szklarska Poręba 
– Harrachov. Pod północnymi górami pojedzie tam i z powrotemj dwa razy. 
Z Przełęczy Okraj wyjeżdża o 8:00 i o 16:00, z Harrachova wraca o 10:00 
i 18:00. Z Trutnova Przemytnik odjeżdża rano o 7:30 a wraca do Trutnova 
wieczorem o 20:30. Zatrzymuje się na przystanku autobusowym w Svobod-
zie nad Upą, na Krzyżowatce, w Spalonym Młynie, na Przełęczy Okraj na 
trzech miejscach w Kowarach z ulubionym Parkiem Miniatur włącznie. W 
Karpaczu ma cztery przystanki. Ostatni jest przy świątyni Wang. Z Przełęczy 
Okraj do Harrachova przejazd trwa dwie godziny i kosztuje 90 Kcz., dzieci 
do lat dziesięciu płacą 40 Kcz. 20 Kcz kosztuje przewóz psa i roweru. Ranny 
Przemytnik przyjeżdża do Harrachova o 10:00, czyli w dogodną porę dla 
wyruszenia w dwudniową wędrówkę po szczytach Karkonoszy z powrotem 
na Przełęcz Okraj z noclegiem w którymś ze schronisk górskich. W przypad-
ku niesprzyjającej pogody można w Harrachowie zwiedzić najstarszą hutę 
szkła w Czechach. Jeszcze bardziej słynną była ta w Szklarskiej Porębie, 
ale jej piece wygasły już dawno. Za to jest tu do obejrzenia najbardziej znany 
wodospad karkonoski Kamieńczyk, będący jedną z atrakcji turystycznych 
już od XVIII w. Poręba i Karpacz są dwoma głównymi ośrodkami po północ-
nej stronie gór mającymi inny charakter niż znana nam Przełęcz Okraj, Pec, 
Szpindlerowy Młyn lub Harrachov. Gorąco polecamy jednodniowe wycieczki 
na polską stronę gór.

Między świątynią Wang i kolejką linową na śnieżkę
Polski spedator VIP Travel w roku bieżącym uruchomił na lato regularną li-
nię autobusową Karpacz - Pec pod Śnieżką. W sezonie jeździ autobus w 
każdą stronę trzy razy dziennie. Autobusowy autobus tylko do końca wr-
ześnia, dwa przedpołudniowe do końca października. Uruchomienia tego 
połączenia domagali się turyści polscy, aby mogli wjechać na szczyt Śnieżki 
z Peca kabinową kolejką linową. Dlatego autobus po wyjeździe z Karpacza 
Górnego z przystanku przy świątyni Wang (8:30, 11:30 i 15:00) zatrzymuje 
się na dziesięciu przystankach miasta górskiego. Potem na trasie zatrzymuje 
się już tylko na przystanku Ściegny, Krzaczyn, Kowary, Przełęcz Okraj i na 
końcowym przystanku na dworcu autobusowym w Pecu. Tylko sześćdziesiąt 
metrów od Centrum Informacji Veselý výlet. W drogę powrotną wyrusza z 
tego samego miejsca o 10:05, 13:35 a ostatni o 17:00. Na Przełęczy Okraj 
w drodze do Karpacza zatrzymuje się o 10:34, 14:04 i 17:29. Przejazd z 
Peca do świątyni Wang trwa godzinę i dwadzieścia minut. Ceny są podawane 
w złotówkach, ale można płacić przy wsiadaniu kierowcy w koronach. Cała 
trasa kosztuje około 120 koron. Więcej informacji można znaleźć na adre-
sie www.karpacz-bus.pl. Przed naszymi turystami otwierają się możliwości 
ciekawych wypraw do bardziej odległych miejsc po polskiej stronie Kar-

konoszy. Najprostsze jest przejście głównego łańcucha od protestanckiej 
świątyni Wang z XII w. pochodzącej z Norwegii, koło jeziora lodowcowego 
Mały Staw ze schroniskiem Samotnia, koło Hampelowej budy pod Śnieżką 
lub ku schronisku Luczni buda. Ranny autobus nam pozwala wyruszyć i na 
dłuższe ciekawe wyprawy jak na przykład trasa pod Reglami z drogą powrot-
ną na stronę czeską od Szpindlerowej Boudy po Drodze Przyjaźni ku Lucznej 
Budzie lub z zejściem doliną Obrzy Dół.

Karkonoskie cyklobusy
Stowarzyszenie miast i gmin Karkonosze już od dłuższego czasu ułatwia go-
ściom regionu dostęp do bardziej odległych zakątków gór z miejsc gdzie 
są zakwaterowani lub trwale mieszkają. Zdobyte doświadczenia i praktyka 
pomogły stworzyć dobrze funkcjonujące usługi transportowe. Główna linia 
czerwona (jej przejazd trwa trzy godziny) łączy Harrachov i Kořenov z Pecem 
i Małą Upą. Na zachodzie nie jedzie pod górami, lecz przez Rokytnicę, Rezek 
i Benecko. W Jilemnicy łączy się z nią linia fioletowa do Miseczek Górnych, 
we Vrchlabi Delona do Szpindlerowego Młynu z przystankiem końcowym 
vysoko przy Szpindlerowej Budzie. Goście z Karkonoszy środkowych i za-
chodnich jeżdżą głównie do Peca na kolejkę linową na Śnieżkę. Ze wschodu 
z kolei do Szpindlerowego Młynu i drogą powrotną po szczytach. Autobusy 
mają przyczepy, na których zmieści się od piętnastu do trzydziestu rowerów. 
Dlatego są wykorzystywane przez rowerzystów, którzy wygodnie wyjeżdżają 
na szczyty by następnie zjechać w doliny. Rozkłady jazdy są na wszystkich 
przystankach autobusowych, w ośrodkach informacji rozsianych po całych 
Karkonoszach oraz na stronach internetowych www.krkonose.eu.

Kolejką linową szybko na szczyty
Kabinowa kolejka linowa na Śnieżkę latem czynna jest codziennie od ósmej 
rano do siódmej wieczorem. W kasie wakacji bywa tłoczno i kolejka przy dob-
rej pogodzie jeździ bez przerw. Ewentualne ograniczenia w górnym odcinku 
z powodu silnego wiatru można śledzić na www.snezkalanovka.cz. Na od-
prawę w ciągu pierwszej godziny po uruchomieniu kolejki linowej nie czeka 
zazwyczaj wielu gości i dlatego jest to najodpowiedniejsza pora do skorzy-
stania z niej jako najszybszego sposobu dostania się na szczyty by stam-
tąd wyruszyć na wysokogórską wędrówkę. W ciągu piętnastu minut turista 
dostanie się z Peca na wysokość 1603 m n.p.m. i ma całe Karkonosze pod 
sobą. Potem wystarczy się zdecydować i wybrać właściwy kierunek na pol-
ską lub czeską stronę gór pamiętając o możliwości powrotu którymś z turys-
tycznych autobusów. Jeszcze nigdy nie były tak dogodne warunki transpor-
towe umożliwiające poznawanie nawet znacznie odległych zakątków gór (jak 
na przykład polskiej strony Karkonoszy) dostępnej w roku bieżącym w lecie 
dzięki Przemytnikowi, autobusem z Karpacza, Tourbusem lub Karkonoskim 
cyklobusem. Kolejka linowa na Śnieżkę jako jedyna, z kilku powodów, nie 
przewozi rowerów. Za to wszystkie autobusy i kolejki linowe przewożą pasa-
żerów ze sztalugami.

Kolejkami linowymi i TourBUSem
Kilkudniowy aktywny pobyt letni w Karkonoszach wschodnich, podczas któ-
rego można kombinować różne wycieczki ułatwia oferta nabycia legitymacji 
TourPAS, czyli letniego odpowiednika „skipasu“. Nowością jest możliwość 
nieograniczonego wielokrotnego jego użycia przez cały czas jego aktual-
ności. Kolejkami linowymi można wjeżdżać i zjeżdżać dowolnie często i tak 
samo korzystać z TourBUSu jeżdżącego między nimi. TourBUS łączy cztery 
kolejki linowe: w Pecu kolejkę na Hniedy Vrch, w Wielkiej Upie na Portaszki, 
w Janskich Łaźniach na Czerną Horę i jako nowość w lecie w Czernym Dole 
kolejkę krzesełkową Saxner na Szpiczak. Głównia linia TourBUSu jeździ 
w lipcu i w sierpniu siedem razy na dzień z Peca pod Śnieżką do Janskich 
Łaźni i sześć razy z powrotem. Trzy razy zajeżdża przez Hofmannowe budy 
aż do Czernego Dołu. We wrześniu jeździ tylko w sobotę. Za całodzienne 
parkowanie na dwóch parkingach w Janskich Łaźniach przy kolejce linowej 
i przy Leśnym Domu opłata wynosi tylko sześćdziesiąt koron. W przypadku, 
że stąd wyruszy się na wyprawę można wrócić do samochodu autobusem 
TourBUS. Kolejki linowe i autobus bezpłatnie przewożą psy, wózki dziecię-
ce, hulajnogi górskie oraz rzecz jasna rowery. Najwięcej rowerów przewozi 
kolejka na Hniedy Vrch. Z tej kolejki korzystają nie tylko turyści na rowerach, 
lecz także rowerzyści-adrenaliści by więcej razy pokonać trasę sportową DH 
Bramberk. Dla nich jest przeznaczony całodzienny BikePAS. TourPAS może 
mieć ważność od 1 do 3 dni albo od 4 do7 dni. I tu obowiązuje zasada, 
że im dłuższy okres ważności tym niższa cena za jedną jazdę. Posiadac-
ze TourPASu jeżdżą TourBUSem za darmo. Za jeden przejazd autobusem 
bez TourPASu opłata za jeden przejazd bez względu na odległość wynosi 
pięćdziesiąt koron. Jeżeli po opuszczeniu autobusu w kasie jednej z czte-
rech kolejek kupi się TourPAS, opłata za przejazd zostanie odliczona z jego 
ceny. Legitymacja TourPAS jest ważna tylko dla osoby, na którą była wysta-
wiona. Przy jego nabyciu należy przedłożyć dowód osobisty. Jednocześnie 
z jej nabyciem zyskuje się zniżki o wysokości 10-30% na niektóre usługi 
oferowane wzdłuż trasy autobusu turystycznego. Goście zakwaterowani w 
Pecu albo w Wielkiej Upie mogą u swego gospodarza odebrać ważną przez 
cały czas pobytu KARTĘ GOŚCIA uprawniającą do szeregu zniżek łącznie 
z dziesięcioprocentową zniżką z ceny TourPas i jednorazowych biletów na 
kolejki linowe. Dzieci do lat sześciu są zwolnione od opłat; wyraźne zniżki 
na TourPAS mają również seniorzy powyżej 63 lat. Ci cenią sobie zwłaszcza 
możliwości pokonania różnicy wysokości, bowiem mogą się dostać łatwo 
na miejsca, gdzie dawniej mogli bez trudu dojść o własnych siłach. Jeszcze 
większym udogodnieniem dla nich jest jazda w dół z uwagi na obolałe ko-
lana. W punktach informacji dostępne są ulotki z rozkładem jazdy, cenami 
kolejek linowych i TourPAS z wykazem zniżek na poszczególne usługi. Na 
obrazkowym planie Karkonoszy wschodnich są wyznaczone ulubione trasy 
dla pieszych i dla rowerzystów oraz przystanki TourBUS.

Trasy dostępne od kolejki linowej
Przy górnej stacji kolejki linowej Černohorský Express ma swój początek 
1. Karkonoska Rowerowa Trasa Edukacyjna biegnąca po drogach leśnych 
w rejonie Svietlej i Czernej hory. Wśród seniorów cieszy się dużym zainte-
resowaniem trasa spacerowa pomału opadająca z Czernej hory do Peca. 
Z łatwym terenem poradzą sobie nawet małe dzieci – dlatego ta trasa w 
kombinacji z kolejką linową bywa często trasą pierwszej szkolnej wycieczki, 
na którą dzieci wyruszają. Kabinowa kolejka linowa na Czerną horę ułatwia 
znacznie dostęp do największego karkonoskiego moczaru Czernohorskiego 
torfowiska. Stąd można zejść do innych wybranych celów takich jak np. 
enklawa architektury Wielkie Tippeltowe Budy lub miejsce upamiętniające 
światłego szlachcica - zameczek leśny Aichelburg. Nieopodal stacji górnej 
kabinowej kolejki linowej na Czernej Horze stoi ulubiona wieża widokowa 
Panorama z pełnym panoramicznym widokiem Karkonoszy i podgórza. 
Wyciągi krzesełkowe na Hniedy Vrch i Portaszki ułatwiają i skracają czas 
dotarcia do najwyższego grzbietu karkonoskiego pomagając pokonanie róż-
nic wysokości. Przy górnej stacji wyciągu na Hniedym Vrchu 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 wypra-
wy na szczyty gór drogą stale ukrywającą się w lesie jest droga leśna po 
prawej stronie od stacji wyciągu. Z końca ślepego ramienia drogi wiedzie 
dalej ścieżka do małego karu lodowcowego Lisia Jama z prastarym lasem 
świerkowym jakiego po różnych klęskach żywiołowych (emisje przemysło-
we, 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 górnej stacji kolejki linowej Saxner w Czernem 
Dole można iść żółtym szlakiem biegnącym przez spokojne partie gór koło 
Rejdisztie i Tetrzewich bud aż na Lisią Łąkę. Stąd można dalej iść na szczyty 
lub zjechać kolejką linową Hniedy Vrch do Peca i wrócić do Czernego Dołu 
TourBUSem. Podobnych wariantów można znaleźć mając do dyspozycji 
mapę turystyczną bez liku.

SkiResort ČERNA HORA – PEC, eksploatuje spółka MEGA PLUS, Janské 
Lázně nr 265, Kod Poczt. 542 25, linia informacyjna 00420 840 888 229, 
e-mail: skiresort@skiresort.cz.    www.skiresort.cz

Kabinowa kolejka linowa Černohorski Express w Janskich Łaźniach jeździ 
do końca października codziennie co trzydzieści minut od 9:00 do 18:00.
Wyciąg krzesełkowy Hniedy Vrh w Pecu pod Śnieżką jeździ codziennie co 
pół godziny od 9:00 do 17:00 do końca sierpnia, we wrześniu i październiku w 
czasie weekendu i w święta.
Wyciąg krzesełkowy Saxner w Czernym Dole jeździ codziennie co pół godziny 
od 9:00 do 17:00 do końca sierpnia.
Wyciąg krzesełkowy Portaszki w Wielkiej Upie jeździ codziennie co pół god-
ziny od 8:00 do 18:00 do końca październku.
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Zdeněk Petira, Hotel Bouda Máma,
rysunek olówkiem, 2012

Zdeněk Petira, Leśna buda,
rysunek piórkiem, 1993.

Stanislav Špelda: Děčínská buda,
rysunek ołówkiem, 2016.

Carl Ernst Morgenstern, Budy Růžohorki,
fragment, litografia, przed 1902.

Profesor Morgenstern uczył malarstwa pejzażowego na Pruskiej Królewskiej 
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu szereg późniejszych autorów z Kar-
konoszy. On sam na starość osiadł w Szklarskiej Porębie i malował dużo 
motywów z obu stron Karkonoszy i Gór Izerskich. Na wystawie sztuki karko-
noskiej w Lipsku w maju 1903 r. z dziewięćdziesięciu prac w katalogu jego 
prace zyskały najlepsze oceny. Na Różohorkach tworzył najprawdopodobniej 
pod koniec XIX w. Utrwalił wygląd prastarej letniej budy z małoupskimi man-
sardowymi wrotami na siano jakich nie ma na żadnych fotografiach z rejo-
nu Peca pod Śnieżką. Po lewej stronie oryginału jasnym kolorem ochrowym 
świeci dzisiejsza Děčínska buda z już wówczas ulubioną gospodą.

Na specjały do Leśnej budy 
Już sześć lat Leśna buda jest ekofarmą z certyfikatem z hodowlą owiec i 
kóz na mięso. Dużo lat wcześniej właścicielka Markéta Kreiplová z rodziną 
wyśniła sobie wizję oferowania w restauracji czegoś wyjątkowego związa-
nego z produktami farmy. Inspirowani starymi recepturami gospodyń gór-
skich oraz ich powszednimi i odświętnymi surowcami przypominają nierzad-
ko już zapomniane smaki naszych gór. Kuchnia karkonoska to nie są tylko 
ziemniaki, kapusta kiszona, kozie mleko i produkty z niego. Odkrywamy 
zaskakująco szeroką skalę smaków i zapachów ziół górskich, często bar-
dzo odważne warianty sosów i zup owocowych i oczywiście grzyby z ich 
charakterystycznym korzennym aromatem. Mięsa jest skąpawo a kiedy już 
jest tak najczęściej baranina. To prawda, że na menu nowoczesnej restau-
racji by to nie była wystarczająca oferta, ale jako na korzenie ich kuchni 
tkwiące głęboko w tradycji lokalnej skąd można czerpać inspiracje na dziś 
jest to niewątpliwy plus. Właśnie w taki sposób pojmują swą pracę w Leśnej 
budzie a swoje menu dosłownie naszpikowali miejscową tradycją kulinarną. 
Dlatego Leśna buda jest znana z przysmaków z mięsa jagnięcego, koźlęce-
go i baraniny. W dziennym jadłospisie można wśród dań gotowych znaleźć 
ragu koźlęce lub jagnięce, pieczeń jagnięcą w czarnym sosie z bosakami, 
roladę jagnięcą lub kozlęcą ze szpinakiem liściowym i knedlami ziemnia-
czanymi, specjały z grila z jagnięcych polędwiczek z sosem wiśniowym i 
migdałami lub sosem śmietankowym z grzybami. W jadłospisie pojawiają się 
niekiedy i bardzo niezwykłe dania takie jak grzbiety jagnięce z warzywami 
pieczone w aluminiowej gondoli lub kolanka jagnięce z ubijanymi ziemnia-
kami albo kotletki jagnięce na czosnku z ziemniakami po staroczesku i kieł-
basy baranie według własnego przepisu. Gdzie indziej jak nie na szczytach 
Karkonoszy można zaproponować turystom degustację zapomnianych dań 
przyrządzonych według starokarkonoskich receptur gospodyń z bud takich 
jak sejkory lub zupa „kyselo” z chlebowego kwasku. W Leśnej budzie można 
również spróbować grilowane kozie sery ze słoniną i zielonymi fasolkami 
lub z kwaśną śmietaną i brusznicami. A dla tych, co nie są miłośnikami ba-
raniny oferta obejmuje inne kulinarne atrakcje takie jak wieprzowe liczka na 
winie, kotlet wieprzowy na piwie i miodzie, buraki marynowane z nasionkami 
dynii i knedle jagodowe. Nowością bieżącego sezonu są mięsa przygoto-
wywane metodą powolnego gotowania „saus-vide“, która daje każdej porcji 
wyjątkową strukturę i soczystość. Krucha polędwiczka wieprzowa nasyce-
na ziołami górskim lub soczysty stek z rostbefu z sosem brusznicowym są 
doskonałą kombinacją tradycyjnych smaków i nowoczesnych technologii.W 
czasie weekendu 13 – 14 sierpnia organizuje Leśna buda dla wszystkich 
sprawdzone Dni Farmarskie nastawione tym razem na pieczenie na ruszcie 
mięsa jagnięcego i koźlęcego. Programowi kulinarnemu towarzyszyć będą 
pokazy obróbki i przędzenia wełny owczej, ręcznej wyroby ozdób z korali 
i kąciki prac ręcznych dla dzieci. Na stronach internetowych Leśnej budy 
można znaleźć w ciągu roku liczne zaproszenia wieczory dla smakoszy. Za-

chęcamy do odwiedzenia miejsca 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 rekon-
strukcji przeprowadzonej z wielką dozą smaku i z naciskiem na zachowanie 
tradycyjnej atmosfery Leśna buda dysponuje dwu i czteroosobowymi po-
kojami częściowo z własną łazienką. Dla bardziej wymagających gości jest 
przygotowany basen z masażem podwodnym pod gołym niebem.
Lesní bouda, jakkolwiek w Pecu pod Śnieżką, ma adres pocztowy: 
Černý Důl čp. 187, Kod poczt. 543 44, tel., fax: 00420 499 896 343, 
tel.kom.: 602 148 099, e-mail: info@ lesnibouda.cz, www.lesnibouda.cz, 
przyjazne ceny, znajomość języka niemieckiego.

Wellness hotel Bouda Máma 
Vladimír Nikl zmienił zwyczajną budę na czterogwiazdkowy hotel. Po zmo-
dernizowaniu pokoi i restauracji w oryginalnej drewnianej części chałupy 
przybył trzygwiazdkowy hotel, później poszerzony o czterogwiazdkowy no-
woczesny budynek. Z restauracją i sportowym wyposażeniem jest obiekt 
połączony korytarzem podziemnym. W całym obiekcie obowiazuje zakaz 
palenia. Dostęp do szybkiego internetu jest sprawą oczywistą. Do obiektu 
z dobrze wyposażonymi pokojami hotelowymi i apartamentami wchodzi się 
samodzielnym wejściem z pomieszczeniem na narty i suszenie butów. Well-
nessowy 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. Wybierać mogą między trady-
cyjną finską, solną, ziołową lub lakoniem. Część sportowa oferuje boisko 
do squash, tenisu, tenisu stołowego, siłownię z siedmioma urządzeniami 
włącznie z kołem na spinning i stepper. 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 lub bilard. Najmniejsze dzieci znajdą zabawę w kąciku dla dzieci. Za-
kwaterowani goście mają aż trzy wstępy do wellnessu i części sportowej 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. Przy pobycie od pięciu nocy wzwyż w pen-
sjonacie w pokoju 3* a w hotelu w pokoju 4* otrzyma każdy dorosły bilet 
na nową kolejkę linową na Śnieżkę. Do stacji dolnej jest to tylko parę kro-
ków. Udogodnienie nie obowiązuje w przypadku płacenia czekami ani przy 
zamówieniu pobytu przez pośrednika. W zimie dwa skibusy hotelowe co 
dziesięć lub co dwanaście minut jeżdżą od schroniska Bouda Máma do are-
ału narciarskiego SkiResort. Po dziesięciu lub dwunastu minutach jazdy ze 
skibusu wysiada się prosto przed główną kasą pod trasą zjazdową Javor. W 
wypożyczalni hotelowej są narty wysokiej jakości oraz snowboardy. Krótka 

trasa zjazdowa wyposażona w działo śnieżne jest bezpośrednio przy hotelu. 
Jest odpowiednia dla dzieci, dla początkujących oraz dla tych, którym krótki 
zjazd wystarczy. Dla gości obiektu jest gratis. Hotel współpracuje z zawodo-
wymi instruktorami jazdy na nartach jak również oferuje usługę pilnowania 
dzieci na dwie lub trzy godziny. 

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 bez-
pośrednio 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 plac-
ki 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 przygo-
towuje się tutaj z oryginalnych surowców włoskich. Czterojęzyczny bogaty 
jadłospis obejmujje również ciasta do kawy, lodowe puchary i podwieczor-
ki. Toczy się tutaj Pilsner i Gambrinus. Wina dostarcza włoska wytwórnia 
win Zonin. 
Bouda Máma wellness hotel v Pecu pod Śnieżką nr 124, Kod Poczt.: 
542 21, właściciel Vladimír Nikl, tel.: 00420 602 304 989, tel. rezerwacje: 
244 465 666, e-mail: hotel@boudamama.cz, www.boudamama.cz; zna-
jomość języka niemieckiego, polskiego i angielskiego. 

Farma górska Růžohorki
Děčinská buda na Růžohorkach oferuje jedne z najlepszych tradycyjnych 
usług w Karkonoszach. Ze smakiem urządzone do najdrobniejszych szcze-
gółów wnętrze starego drewnianego domu, oryginalność i życzliwość ob-
sługi stylowo ubranej przyciągną uwagę każdego gościa. Podstawą gło-
śnej kuchni karkonoskiej jest miejscowa górska wołowina, wieprzowina i 
jagnięcina. Z małych farm są ziemniaki i vysocka kapusta, z lasu grzyby i 
jagody oraz zioła 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 woło-
wego 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 Děčin-
skiej budzie pieką chleb, chlebowe bochniki i placki skwarkowe. Farmarski 
chleb z własnym naturalnym lub ziołowym twarogiem nazywają przysma-
kiem 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 skwar-
kami 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 kub-
kach 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 lokal-
nego piwa Krakonoš. Najlepszą opinią cieszy się dwunastka pszenicowa. 
Niektórzy lubią mieszane piwo a jako specificzne piwo chętnie natoczą mie-
szankę zwaną „karkonoski radler“.

Znaną szeroko daleko wokół Děčinską budę z restauracją prowadzą Rad-
ka i David Mlejnkowie. Hodują piętnaście krów a sto 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 mle-
czarni. Radka z córką Radką, synem Jaroslavem i jeszcze Kateřiną oraz 
innymi pomocnikami starają się o restaurację i pokoje gościnne. W Děčin-
skiej 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 lub z Wielkiej Upy 
wozi ratrak. Buda jest czynna przez cały rok, bowiem od zwierząt gospodar-
czych odjechać nie mogą.
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.ce-
skehory.cz/decinskabouda. Znajomość języka niemieckiego.
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Stanislav Špelda
Kvíčala 115, 542 32 ÚPICE

USŁUGI dLA SCHRONISK
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Wszelkie prawa zastrzeżone!

znak ochronny

PAMIęć KARKONOSZY

Telefon: 499 781 441, Mobil: 737 117 200
E-mail: atelierkvicala@rtyne.net, www.atelierkvicala.cz

Wielky wybór ram drewnianych i metalowych,
oprawianie grafik, rysunków, reprodukcji

i fotografii.
Współpraca z plastykami, fotografikami,

galeriami, dekorowanie wnętrz.

WINIARNIA NAdE dNEM WINE BAR
HORNÍ MARŠOV, Třída Josefa II. Nr 83

Godziny otwarcia:
poniedziałek – czwartek: 14:00 – 20:00

 piątek – sobota: 1:00 – 22:00
www.nadednem.cz
tel. 734 479 229

- 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.

Tisk Ofset a.s. – dům tisku Trutnov
Druk cyfrowy, ofsetowy i dużych formatów 

dla pensjonatów, hoteli, właścicieli schronisk i chałup
Spojenců 282, Úpice, tel.: 499 881 171

Dům tisku Trutnov, Pražská 59, tel.: 491 618 613
www.tiskofset.cz

Autor nieznany, przekrój przez tartak z napędem wodnym w w Marszowie,
kolorowany rysunek techniczny, 1898.

Stranislav Špelda, Reklama Atelier Kvíčala,
grafika stosowana, 2016.

Carl Mattis, Luczni buda,
fragment, litografia, przed 1840.

Wydał Oskar Keil, Forstbauden - Budniki,
litografia, przed 1900.

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
www.pilamarsov.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

Organizacja non-profit Pamięć Karkonoszy z siedzibą w Marszowie Górnym 
wytyczyła sobie za cel zdobywanie, opracowywanie, uporządkowanie i udo-
stępnianie informacji historycznych z regionu. Skupia się na wybudowaniu 
obszernego banku danych obejmującego fotografie i teksty dotyczące poszc-
zególnych mieszkańców i obiektów Karkonoszy wschodnich, prac fotografów 
zawodowych i amatorów, historii miejscowych organizacji oraz instytucji. W 
tak szeroko pojętych zadaniach instytutu zapisanego mieści się również po-
szukiwanie informacji o karkonoskich dziełach artystycznych i ich opis. 

Sztuka jako dokument
Dzięki artystom ze Śląska wiemy jak wyglądały najstarsze budy na szczytach 
gór. Karkonosze na początku XIX w. przedstawiają nam przede wszystkim gra-
fiki Ernsta W. Knippela, Carla Mattisa, Ludwiga A. Richtera, Friedricha A. Ti-
ttela. Dlatego dzisiaj wiemy, że Luczni buda wyglądała tak samo jak wszystkie 
pozostałe chałupy nad górną granicą lasów. Miały niedzielony dach dwuspa-
dovy. W odróżnieniu od domostw w dolinach były przedłużone o dodatkową 
oborę, aby pomieściły także obce bydło wypędzane na pastwiska letnie. 
Obory były kamienne, duże pomieszczenie mieszkalne z opracowanych bali 
drewnianych. Gdybyśmy na starych grafikach nie potrafili rozpoznać otocze-
nia nie moglibyśmy stwierdzić czy przedstawione zabudowania to Dvoraczki, 
Petrowa, Szpindlerowa, Scharfowa, Hamplowa, Śląska buda czy też najstar-
szy obiekt nad Małym Stawem. Zależało wyłącznie od zamiarów artysty czy 
chciał wiernie przedstawić rzeczywisty stan rzeczy czy też pojąć pejzaż w ro-
mantycznym stylu. Ostatnie ćwierćwiecze XIX w., kiedy wysokogórskie budy 
były przebudowywane i uzyskiwały swoje specyficzne rysy jest już zdokumen-
towane fotografiami. Ale i później Karkonoskie budy nie przestały być dla nich 
źródłem inspiracji. Malowali obrazy do wnętrz, ale najczęściej ilustracje na 
pocztówki. Niezwykle rzadko dostawali okazję, by tworzyć coś bezpośred-
nio dla potrzeb architektury tak jak to było w wypadku Luczni budy w 1941 
r. Sztuka stosowana znajdowała w Karkonoszach swoje miejsce w produkcji 
pamiątek a po 1890 r. głównie w produkcji widokówek. Każde schronisko 
służące turystom ma swoją drobną grafikę lub pocztówkę litograficzną. Robert 
Rzeszowski przygotowuje w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze wysta-
wę o wyjątkowej w swym wyrazie produkcji litograficznej atelier Oskar Kail 
wyraźnie się wybijającej nad poziom pozostałych wydawnictw nie tylko tego 
regionu. Wystawa jest planowana na grudzień 2016 r. Mielibyśmy radość gdy-
by udało mu się ustalić, który artysta był autorem pełnych inwencji twórczych 
motywów na najlepszych widokówkach z Karkonoszy (także VV 39/2013). W 
pracowni Keila w Agnetendorfie/ Jagniątkowie powstawały także litograficzne 
plakaty. Robert byłby szczęśliwy gdyby ich obecni właściciele zechcieli mu je 
wypożyczyć na pierwszą kompletną wystawę. Niektóre motywy nas zaskakują 
swą szczegółowością jak na przykład drobne elementy domów dawno zanikej 
enklawy Forstbauden/ Budniki niedaleko Przełęczy Okraj po polskiej stronie 
gór. 

Rudolfa Hadovskiego poznaliśmy jako śluzarza z Marszowa. Dopiero po 
jego śmierci latem 1997 r. dowiedzieliśmy się, że rękoma stwardniałymi od 
ciężkiej pracy malował obrazy. Do Karkonoszy przyszedł prawdopodobnie w 
1950 r. zwerbowany w ramach prac poszukiwawczych rud w Obrzym Dole. 
Ożenił się z Elsą Salwenderową, która po wojnie została sama z trojgiem 
dzieci. Cała górnicza przygoda na terenie rezerwatu przyrody mająca za cel 
sprawdzenie zasobów wolframu skończyła się w 1959 r. kompletnym fiaskiem 
a Hadovský przez następnych dwadzieścia lat pracował w warsztacie ślusar-
skim i kuźniczym Dyrekcji Lasów. O kopaniu w Obrzym Dole można się dowie-
dzieć więcej przy zwiedzaniu zabytkowej kopalni Kovárna czynnej od piątku 
do niedzieli od początku lipca do końca sierpnia (www.speleoalberice.cz). 
Z wydobycia surowca strategicznego w okresie zimnej wojny nie mamy dość 
fotografii. Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych jeden z ówczesnych górni-
ków odmówił opisania przebiegu wydobycia pod pretekstem, że tj. tajemnica. 
Tym większe było nasze zaskoczenie kiedy Mirek Hadovský zaoferował kolo-
rowy szkic i obraz „tajnego” areału górniczego w Obrzym Dole namalowany 
przez ojca w 1958 r. Tylko o trzysta metrów dalej i o sto jedenaście lat wcześ-
niej Josef Mánes naszkicował być może swój najpiękniejszy obraz z Karko-
noszy. Obraz olejny na płótnie Buda Kovárna pod Śnieżką dokończył w 1850 
r. Wytworne damy szukają schronienia przed nadciągającą burzą w romanty-
cznej scenerii Obrzego Dołu. Z lewej strony Czertowa zahradka, hrzebinek i 
Upska jama a po prawej stronie Rudna Rokla. Towarzyszący im mężczyzna 
nie wykazuje objawów zaniepokojenia i spokojnie jeszcze gasi pragnienie 
przy źródle. Schronić się zamierzają w Kovarnie z nieosłoniętymi drzwiami i 
wyraźną dzwonnicą, niestety - jak na razie historycznie nie potwierdzoną – na 
dachu dwuspadowym. Miejscowy przewodnik niesie na nosidłach prowiant 
a w ręku parasole przeciwsłoneczne. Szczyt Śnieżki zakryła czarna chmura. 
Odnosimy wrażenie, że przy następnym pociągnięciu pędzla zacznie padać. 
Poza wysoką wartością artystyczną obraz jest dokumentem epoki kiedy jesz-
cze nie znano fotografii. Podczas drugiego pobytu w Karkonoszach w 1847 
r. bracia Josef i Quido Mánesowie uwiecznili ołówkiem i akwarelami jedną i tę 
samą sytuację nazwaną Witanie gości w Petrowej budzie. Szkic Josefa jest 
zaskakująco szczegółowy a akwarela Quida zadziwia brawurą ujęcia tematu. 
Na obu szkicach Petrowa buda ma czołowe mansardowe okno wpuszczające 
światło do pokoi na strychu. Prawdopodobnie jest to najstarszy zdokumen-
towany przykład zastosowania tego później bardzo powszechnego elementu 
architektonicznego związanego z przestawianiem się górskiej gospodarki rol-
nej na turystykę. 

Sztuka jako łup wojenny
Wielbicielka sztuki Krystyna Szwedzka z rodu Wazów dała swej armii wyrus-
zającej na wyprawę wojenną do Czech u schyłku wojny trzydziestoletniej w 
1648 r. oprócz uzbrojenia także listę dzieł sztuki, które jej mieli przywieźć 
z Zamku Praskiego. Zbiory Rudolfa II były już znacznie przetrzebione, ale i 
tak do Szwecji powędrowało pięćset obrazów i innych przedmiotów artystycz-
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KARKONOSZYPAMIęć

Autor nieznany, Zamek we Vrchlabi,
fragment, obraz olejny na płótnie, przed 1800.

Jan Vermeer, Alegoria malarstwa (i Aleksander Czernin-Morzin),
obraz olejny na płótnie, 1666.

Otakar Lebeda, Górskie oko w Karkonoszach,
fragment, obraz olejny na płótnie,1896.

Autor nieznany, Gospoda na Pecu, fragment,
obraz olejny na płótnie, przed 1880.

Rudolf Hadovský, W Obrzym dole, fragment, obraz olejny na płótnie, 1958.

Heinrich W. Rau, Dyrekcja Lasów i zamek w Marszowie,
fragment, litografia, przed 1852.

nych łącznie z tak cennymi dla Czechów skarbami jak Kosmowa Kronika, Dia-
belska lub Srebrna Biblia. Dzieła sztuki rabowano lub przywłaszczano sobie 
podczas wszystkich konfliktów wojennych. W olbrzymich rozmiarach po raz 
ostatní podczas drugiej wojny światowej. Miliony ludzi straciło swój majątek 
z ich ulubionymi dziełami sztuki włącznie. Łupem wojennym stały się również 
obrazy związane z Karkonoszami. Do imaginarnej setki najlepszych malarzy 
świata należy także jeden artysta tworzący w naszych górach. Latem 1810 
r. na szczyty Karkonoszy wyprawił się po raz pierwszy absolvent Akademii 
Sztuk Pięknych w Dreźnie Caspar David Friedrich. Odniósł stąd „ogromną 
ilość szkiców motywów górskich“. Według nich namalował parę karkonoskich 
pejzaży w stylu romantycznym niemalże baśniowym. Co najmniej dwa z tych 
obrazów z najlepszego okresu twórczości Friedricha znajdują się od 1945 r. 
w galerii w Moskwie i w Petersburgu. „Wojnę“ aliantów o zrabowane przez 
nazistów dzieła sztuki na końcu drugiej wojny światowej znamy już także z fil-
mów awanturniczych. W „kolekcji“ Hitlera ukrytej w kopalni soli w austriackim 
Altaussee był również jeden z setki najsławniejszych obrazów świata Alegoria 
malarstwa mistrza holenderskiego z XVIw. Jana Vermeera. Pochodził z galerii 
obrazów Czerninów a głównym właścicielem był właściciel majątku Vrchlabi 
i Marszow Jaromir Czernin-Morzin (też VV 34/2010). Kiedy chciał w 1938 r. 
obraz sprzedać w rafinowany sposób mu go ukradł sam Adolf Hitler. Według 
historyków zastosował „kolekcjoner“ obrazów Hitler i w innych wypadkach 
wypróbowaną metodę. Z Jaromirem zawarł w 1940 r. umowę opiewającą na 
1,65 miliona marek, których nigdy nie wypłacił. Z obszernej korespondencji 
przechowywanej w regionalnym archiwum w Zámrsku Jaromir Czernin- Mor-
zin ze swymi prawnikami starał się wyekzekwować należne mu pieniądze, ale 
nieskutecznie. Za to jego majątek karkonoski doczekał się przymusowego 
dozoru. Bez wątpienia przyczyniło się do tego żydowskie pochodzenie jego 
drugiej małżonki Alix i los jego starszej siostry Very, która wyszła za mąż za 
austriackiego premiera Kurta Schuschnigga, z którym porzeżyła całą wojnę w 
obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. Czerninowie do dnia dzisiejszego 
sądzą się z państwem austriackim o obraz Vermeera. Jeszcze przed wojną 
Jaromir sprzedał zamek we Vrchlabi miastu a wyposażenie łącznie z obrazami 
przewiózł do zamku w Marszowie, gdzie wszystko zostawił w maju 1945 r. 
Przypadkiem podczas przygotowań rozbiórki siedziby dyrekcji lasów w Mar-
szowie w 1988 r. znaleźliśmy spisy sporządzone przez Państwową Komisję 
Kultury we wrześniu 1948 r. Niektóre przedmioty łącznie z obrazami przejął 
Emil Flégl dla Karkonoskiego Muzeum we Vrchlabi. Meble, broń i grafiki z te-
matyką militarną przekazane zostały do muzeum w Trutnowie, motywy koni do 
muzeum w Slatiňanach a meble do punktu zbiorczego Jemniště. Piąty, najdłu-
ższy spis z 761 pozycjami łącznie z 52 portretami olejnymi, 22 pejzażami, 415 
grafikami i kilkoma innymi rysunkami nie zawierał informacji o miejscu prze-
znaczenia. Po niemalże siedemdziesięciu latach ukrywania wiosną bieżącego 
roku Miloš Hořejš z Narodowego Muzeum Techniki w Pradze przypadkowo 
odkrył „zwózkę” - jak zarekwirowany majątek pracownicy ochrony zabytków 
do dzisiaj nazywają – w magazynie na zamku w Náchodzie. Jeszcze nie znamy 

ilości zachowanych przedmiotów ze spisu, ale według pierwszych fotografii 
najstarszy syn Jaromira Aleksander Czernin-Morzin zidentyfikował kilku cieka-
wych przodków na wartościowych obrazach. Przedstawiają np. Emmę i męża 
Rudolfa Czernin-Morzina, jego obraz namalowany przez portrecistę Herman-
na Torgglera z 1912 r. znamy z fotografii wnętrza zamku we Vrchlabi. Pełne 
wdzięku są portrety wspomnianego rodzeństwa Jaromira i Very z czasów ich 
dzieciństwa pędzla austriackiego portrecisty Carla Fröschla. Cenny portret 
Jana Rudolfa Czernina namalował na początku XIX w. znany malarz austriacki 
Johann B. Lampi. 

Już wcześniej dowiedzieliśmy się czegoś ciekawego. Niektóre obrazy za-
chowały się w podwójnym wykonaniu. Portret Wenzela Morzina z klasztoru nie 
był podpisany natomiast w spisie z 1948 r. zarejestrowany a obecnie w Galerii 
Narodowej przechowywany duplikat jest podpisany przez znanego mistrza 
barokowego Petra Molitora. W Galerii Narodowej z kolei nie wiedziano, kim 
jest „szlachcic w zbroi”. Podobnie się dowiedzieliśmy kto był autorem zna-
komitego portretu Aloisie Czernin-Morzinowej, obecnie w zbiorach Muzeum 
Karkonoskiego ve Vrchlabi. Według drugiego oryginału w zbiorach austri-
ackiej linii Czerninów jego autorem jest sławny portrecista wiedeński Franz 
Schrotzberg. Dwa niemalże identyczne płótna ma również pierwszy właściciel 
Vrchlabi z dynastii Morzinów hrabia Rudolf. Według notatki w spisie z 1948 r. 
możemy się przeciwnie domyślać, że inny portret Rudolfa w rzeczywistości 
jest portretem jego brata Paula Morzina. Niektóre długo „zaginione” obrazy 
Czerninów obecnie wiszą jako anonimowe dekoracje w zamku nachodskim. 
Wierzymy, że osoby odpowiedzialne uzgodnią ich trwałe wyeksponowanie w 
Galerii Karkonoskiej na nowej ekspozycji muzeum we Vrchlabi. 

Sztuka jako dziedzictwo epoki
Na każdej wystawie możemy się przekonać, że poza artystyczną inwencją 
twórców istotną rolę odgrywa zainteresowanie odbiorcy. Kolekcje o wyjąt-
kowej wartości stworzyli światli kolekcjonerzy i kuratorzy. A do architektury 
sztuka dostała się tylko dzięki światłym inwestorom. Pięknych zbiorów pry-
watnych obrazów z motywem Karkonoszy nie jest dużo. Z niektórymi dziełami 
spotykamy się przy okazji, kiedy kolekcjoner zwraca się z prośbą o zidenty-
fikowanie osób lub miejsc na podstawie starych fotografii. Piękny zbiór obra-
zów głównie z motywem Śnieżki ma w swej kolekcji František Vambera z Peca 
pod Śnieżką. Wśród autorów są np. Karel Havlata, František Cína Jelínek, 
Charles Mayer, Maryša Neubertová, Václav Stein i inni. Dzięki uprzejmości 
właściciela niektóre z obrazów mogliśmy wystawić w galerii Veselý výlet w 
ramach wystawy Śnieżka jako inspiracja. Odczuwamy jednakże brak zainte-
resowania ze strony współczesnych autorów. Chcielibyśmy, aby tworzyli w 
Karkonoszach. Gdyby w przeszłości nie znaleźli wspaniałomyślnego wspar-
cia ve Vrchlabi nie mielibyśmy dzisiaj prac karkonoskich Mánesów. Otakar 
Lebeda namalował podczas swych pobytów w chałupie nr 95 u Štěpánków 
w Pasekách nad Izerą w latach 1894 - 1895 jedne z najpiękniejszych obra-
zów z motywem Dużego i Małego Stawu, będących chlubą Galerii Narodo-
wej. Według zapisów na zamku w Marszowie Carl Czernin przez długi okres 
czasu gościł malarzy austriackich Aloysa Scharuboecha, Maritschyho oraz 
miejscowego Josefa Franzela. Friedrich Iwan z wówczas niemieckiej strony 
Karkonoszy mógł tworzyć w Pecu dzięki pomocy swego przyjaciela Franza 
Richtera, który mu umożliwił pobyt w hotelu Zelený Potok. Takiego poparcia 
dla pracy w plenerze obecnie brakuje. W grudniu 1994 r. w południowej Fran-
cji trzej speleolodzy pod kierownictwem Jean-Marie Chauveta odkryli jaskinię 
z najstarszą galerią na świecie. Przed trzydziestoma sześcioma tysiącami lat 
artysta, którego podręczniki oznaczają nazwą praczłowiek, wyrył, narysował 
i namalował ponad czterysta mamutów, hien, lwów, nosorożców, niedźwiedzi, 
koni i bizonów przedstawionych z tak zaskakującą brawurą w ruchu jak by 
dzisiaj nie potrafiło 99% z nas. Artystyczne ujęcie z wykorzystaniem perspek-
tywy i cieniowania zmusza nas do zastanowienia się nad dojrzałością naszych 
przodków i przyjęcia jaskini Chauvetou jako wspaniałego dziedzictwa dawnej 
epoki. W tej sytuacji mielibyśmy zadać sobie pytanie, co pozostanie po nas? 
Jak pomagamy zamówieniami na dzieła artystyczne w miejscach publicznych 
lub kupnem obrazu żyjących autorów? Bez naszej aktywnej postawy nie tylko 
w Karkonoszach liczne dzieła artystyczne w ogóle nie powstaną. Tę prawdę 
stara się przekazać aktualny numer naszego Veselego vyletu a wkrótce już 
także działalność zapisanej instytucji Pamięć Karkonoszy.

www.pametkrkonos.cz
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Temný důl, Horní Maršov, tel.: (00420) 499 874 298
Pec pod śnieżką, tel.: (00420) 499 736 130

e-mail: info@veselyvylet.cz
www.veselyvylet.cz

codziennie od 8.30 do 18.00

J.G.A. Frenzel: Kaplica na Śnieżce,
rycina 1816

Jan Venuto: Kościół w Marszowie,
rysunek, 1821

Caspar David Friedrich: Karkonoski pejzaż,
obraz olejny na płótnie, po 1810

Josef Mánes: Kuźnia pod Śnieżką,
obraz olejny na płótnie, 1848-1850

Nieznany autor: Chyba Paul Morzin,
obraz olejny na płótnie, po 1634 

Franz Schrotzberg: Aloisia Czernin-Morzin,
obraz olejny na płótnie, około 1853

Chyba Alois Seifert: Przemytnicy na tablicy
strzeleckiej, obraz olejny na drzewie, 1861

Alfred Offner: Prosper Piette,
obraz olejny na płótnie, około 1920

Maritschy: Pokój zamkowy w Marszowie
z obrazem Aloisie, rysunek, 1925

Friedrich Iwan: Studniczne budy,
akvatinta, po 1925

Karel Havlata: Śnieżka od Severki:
obraz olejny na płótnie, około 1935

Joannes Koehler: Pod Vranimi górami,
obraz olejny około 1950

Fragmenty z karkonoskiej grafiki, rysunku i malarstwa


