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Stow
arzyszenie

Stowarzyszenie SEMPER SILESIANA powstało w 2020 roku. Jego
celem jest propagowanie śląskiej kultury, historii i  tradycji poprzez
działalność informacyjną oraz wydawniczą. W 2021 roku otwarto plat-
formę internetową, którą można znaleźć pod adresem: http://semper-
silesiana.pl/. Obecnie stowarzyszenie pracuje nad wydaniem Tek
Pamięci – wspomnień o  Śląsku najstarszych mieszkańców regionu,
cyklicznym ukazywaniu się Bedekera regionalnego, darmowego pisma
internetowego Silesiana oraz projektem Wirtualne Muzeum Śląska.

Nasze projekty

SILESIANA 2/2022
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Z dala od ludzi wykształconych, na końcu świata, kto wam pomaga skarby odkrywać i je
szczęśliwie do światła podnosić? Tylko rozum i uczciwość, tylko te dwa klucze prowadzą do

każdego skarbu, który ziemia kryje.

Johann Wolfgang von Goethe

W drugim tegorocznym numerze czasopisma Stowarzyszenia Semper
Silesiana czeka na czytelnika kolejna garść fascynujących artykułów. Tym razem w
Silesianie odnaleźć możemy całkiem sporo artykułów biograficznych. Dwa
poświęcone sa śląskim podróżnikom - niegdysiejszej gwieździe opinii publicznej
Eminowi Paszy, drugi natomiast skupia sie na postaci znacznie mniej sławnej - na
urodzonym w Opolu Ernście von Carnap Quernheimbie.

Nie mniej ciekawie od losów obieżyświatów prezentuje sie historia pierwszej
szczegółowej mapy Śląska, stworzonej przez Martina Helwiga oraz historia
pierwszego fotografa śląskiej ziemi Hermanna Krone.

Ostatnim artykułem, który zawarliśmy w tym numerze naszego czasopisma
poświęcony jest zdzieszowickiemu pomnikowi W hołdzie powstańcom śląskim.

Artykuły o Hermannie Krone oraz historii pomnika w Zdzieszowicach
okraszone zostały dodatkowo liczną galerią zdjęć. Swoje miejsce znalazły także
legendy śląskie oraz wiersze po śląsku.

Nie zabrakło oczywiście miejsca na sprawy Stowarzyszenia, w tym pierwszą
część serii poświeconej zbiorom, które gromadzimy. To kolejny nasz powód do
dumy. Członkowie Stowarzyszenia zdecydowali sie bowiem rozpocząć zbiór
przedmiotów i pamiątek związanych ze Śląskiem, aby w dalszej perspektywie
otworzyć obiektywne Muzeum Śląska z prawdziwego zdarzenia.

Nasze kolejne powody do dumy to oczywiście 2. edycja Wirtualnego
Muzeum Śląska, do którego dołączyło 9 kolejnych instytucji.

Rok 2022 był dla nas niezwykle ciekawy, nasze projekty rosną w siłę i stają
sie coraz ciekawsze. A na kolejny rok mamy jeszcze więcej planów.

Przyjemnej lektury życzy

Stowarzyszenie Semper Silesiana
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Krzyże i  kapliczki wyrastały na Śląsku przez wieki w  zatrważającej liczbie:
jedne jako wotum wdzięczności, inne jako symbol skruchy, wiary lub nadziei.
Z licznymi z nich związane są legendy, które okoliczna ludność kultywuje i przeka-
zuje następnym pokoleniom.

W lesie rozciągającym się pomiędzy Gogolinem a niewielką wioską Kamio-
nek znajdowały się niegdyś trzy drewniane krzyże. Miały one upamiętniać tragedię
do jakiej doszło tutaj w XVIII wieku. W jej wyniku zginął miejscowy leśniczy.

Las, o  którym mowa, w  dawnych czasach należał do jednej z  linii rodziny
hrabiowskiej Strachwitz, której siedziba znajdowała się w  pobliskim Kamieniu
Śląskim. Hrabiowie utworzyli na jego terenie rezerwat jeleni, aby móc się ze swo-
bodą oddawać swojej wielkiej pasji – polowaniom. Pewnego dnia przez rezerwat
przechodzili trzej lubiący piwo i  dobrą zabawę leśnicy. Byli oni już dobrze pod-
chmieleni toteż i skorzy do popełniania głupstw. Ścisły rezerwat otoczony był dru-
cianym ogrodzeniem, chroniącym jelenie hrabiego przed ucieczką i  próbami
kłusownictwa. Leśnicy zaczęli się przekomarzać, który z nich dysponuje taką ilością
odwagi, że spróbuje chwycić jelenia za rogi. Już pierwsza próba rozwścieczyła
zwierzęta na tyle, że największy samiec zaatakował jednego z  leśniczych i  tak go
poturbował, że ten zmarł. Pozostała dwójka uciekła z krzykiem. Gdy wytrzeźwieli
w pokorze postanowili postawić trzy krzyże – jeden za zmarłego kolegę i dwa za to,
że przeżyli.
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Ernst von Carnap Qquernheimb
należał do wielkiego grona Ślązaków,
którzy odkrywali, badali i  zdobywali in-
ne kontynenty w  XIX wieku. Ten uro-
dzony w  Opolu szlachcic może śmiało
stanąć w  jednym rzędzie awanturników
i  odkrywców z  Eminem Paszą i  Wil-
helmem Kuhnertem.

Rodzina

Ernst Karl Georg Hans Leon-
hard von Carnap-Quernheimb uro-
dził się 10 września 1863 roku w jednej
z ówczesnych stolic rejencyjnych na Ślą-
sku – Opolu. Jego ojcem był ewangelik
Georg Hans Karl Wennemar von
Carnap, a  od 1865 roku von Carnap-
Quernheimb. Georg pochodził z  ro-
dziny o  wojskowych tradycjach. Dzia-
dek Carl von Carnap (1790–1869) był
arystokratą i  generałem majorem, wie-
lokrotnie odznaczonym bohaterem wo-
jen wyzwoleńczych czasów Napoleona
Bonaparte. Jego małżonka – Charlotte
von Quernheimb (1788–1878) była
córką właściciela dóbr ziemskich i  lan-
drata Friedricha von Quernheimb
i  szlachcianki Luise Dorothea von

dem Bussche-Ippenburg. Carl
i Charlotte mieli jednego syna – Georga
Hansa oraz córkę – Wilhelmine Au-
guste Karoline Luise Sophie, która
podtrzymała rodzinną tradycję i  wyszła
za kolejnego generała – Wilhelma Au-
gusta Ludolfa von Voßa.

Ojciec Ernsta Georg (1826-1910)
urodził się na obszarze dzisiejszej Bran-
denburgii, a  po ukończeniu gimnazjum
był kadetem w Poczdamie i Berlinie. Po
uzyskaniu rangi kapitana został prze-
niesiony na Górny Śląsk do Opola,
gdzie w  1865 roku rozpoczął służbę
w  4. Górnośląskim Pułku Piechoty
nr 63 (4. Oberschlesisches Infanterie-Regiment
nr 63). W tym też roku otrzymał z Ber-
lina pozwolenia na dodanie do swojego
nazwiska rodowego von Carnap, członu
Quernheimb, po tym jak w  1855 roku
umarł jego wuj – ostatni męski poto-
mek rodu – Georg August von Qu-
ernheimb.

Ojciec Ernsta poślubił w  Nysie
(2 października 1856 roku) Marie Hol-
zheimer, córkę królewskiego, pruskie-
go radcy rejencyjnego Eduarda
Holzheimera oraz jego żony Antonie
Eisengraeber. Co ciekawe w  Nysie
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w tamtym czasie mieszkał Emin Pasza,
który w przyszłości również zasłynie ja-
ko niezmordowany odkrywca Afryki.
Możliwe, że przed promocją na kapita-
na, młody Georg służył w nyskiej twier-
dzy. Ze związku z Marie urodziło się 5
chłopców oraz jedna dziewczynka.

Młodość

Po ukończeniu edukacji podsta-
wowej Ernst trafił do szkoły kadetów,
najpierw w Oranienstein, a następnie do
podberlińskiej Lichterfelde. Po ukoń-
czeniu szkoły w 1882 roku młody oficer
został przyjęty do Ostpreußische Feldartil-
lerie-Regiment Nr. 1. Kilka lat później
w  1885 roku wstąpił także do jednego
z  coraz popularniejszych towarzystw
kolonialnych, mianowicie do Deutsch-
Ostafrikanische Gesellschaft. Wraz z  jego
zaangażowaniem w  sprawy kolonialne
w  Niemczech pojawiły się także per-
spektywy wyjazdu do Afryki, gdzie od

kilkunastu lat niemieckie firmy handlo-
we oraz podróżnicy, przy cichym po-
parciu władz, angażowali się coraz
bardziej.

Afryka Wschodnia

Po raz pierwszy Ernst wyjechał
do Afryki w  1885 roku, a  pobyt ten
trwał aż do 1888 roku. W  tych latach
podróżował wzdłuż wybrzeży Afryki
Wschodniej, a  szczególnie obszarów,
które interesowały niemiecki establish-
ment handlowy i polityczny, czyli sułta-
nat Witu oraz wybrzeże Somalii. Brał
udział w wyprawie Gustava Hörnecke,
w  czasie której podpisano wiele nie-
równoprawnych traktatów z  lokalnymi
wodzami plemiennymi w  imieniu Nie-
mieckiego Towarzystwa Afryki Wschodniej.
W końcu jednak cesarskie plany zajęcia
tych obszarów spełzły na niczym.
Ostatecznie Ernst nabył w  okolicach
Lamu (obecnie w  południowo-wschod-

Ernst von Carnap Qquernheimb w stopniu pierwszego porucznika. Na piersi widnieje Krzyż
Żelazny.
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niej Kenii) własną ziemię i zajął się pro-
wadzeniem plantacji.

Po latach życia z  uprawy Von
Carnap Qquernheimb wziął udział
w wyprawie szefa stacji Misahöhe Hansa
Grunera w  głąb interioru Togo w  la-
tach 1894-1895. Ernst do wyprawy
zgłosił się dobrowolnie, a  za swój
udział w  niej zapłacił 6000 marek na
rzecz komitetu Togo. Ich towarzyszami
zostali także lekarz i  i  asystent główne-
go lekarza rządowego w Togo Richard
Doering oraz porucznik von Pawli-
kowski-Cholewa, który jednak został
wkrótce odesłany przez doktora Gru-
nera. Karawana, na którą składała się
wyprawa, liczyła ponad stu uzbrojonych
ludzi. Jako jedyny europejski uczestnik
tej ekspedycji dotarł, podróżując w  dół
Nigru, aż do jego ujścia, a  następnie
wrócił przez Lagos do Lome. W  toku
ekspedycji założył w północnym Togo
stację Sansane-Mangu oraz podpisywał
tzw. Schutzverträge z wodzami państwa
Gando – Nupe oraz Ilorinem, a  także
wodzami państwa Gurma – Matscha-
kuale oraz Pama.

W służbie kolonialnej

Niemieckie władze kolonialne

dostrzegały potencjał urodzonego
w  Opolu podróżnika i  wojskowego.
W 1896 roku został mianowany zarząd-
cą stacji Jaunde w Kamerunie. W latach
1897-1898 organizował wyprawy na
południowy-wschód, aż do Ngoko,
gdzie przyłączył do Togo późniejsze
obszary należące do okręgów Dume
i  Molunde. Osiągnął także wtedy, jako
jeden z  pierwszych Europejczyków
rzekę Dscha (obecnie Dja). W kolejnych
latach brał udział w  ekspedycjach, na
poły militarnych, w  głąb Kamerunu.
Dowódcami tych wypraw byli Oltwig
von Kamptz i Curt von Pavel. W cza-
sie jednej z  nich doszło do gwałtow-
nych starć z  tubylcami z  ludu Maka,
którzy zbuntowali się przeciwko działa-
niom Niemców. W  latach 1889-1900
Ernst był dowódcą Schutztruppe
w Kamerunie.
Po powrocie do Europy Ernst zamiesz-
kał na Śląsku. W  1904 roku ożenił się
z  Alice Voß w  Jeleniej Górze, gdzie
mieszkał do swojej śmierci 1 grudnia
1945 roku.

Herb rodu von Carnap.
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Kozoł sztrachycle sprzedować ij fater;
w rzici mioł, że na placu boł wiater.

Mogła do dom wrócić dopiyro,
jak na jabola łojcowi uzbiyro…

Sztrachycle niesła w mantlu ze skóry,
kaj mioła dziury, wygryzione bez szczury.

Widok tyn boł pierońsko ponury;
jak siwe, po burzy – na niebie chmury!

Niymiłosiernie wtedy piździało,
wszyndzie wiało, z gulika śmierdziało!
Lazła po bosoku, niy mioła tyż mycki,
z zimna sine mioła niydojrzałe cycki.

Nikt jednak niy chcioł sztrachycli pozyskać,
a śniyg zaczoł z wichrym jeszcze barzij “tryskać”.

I tak dziołszka nic niy sprzedała,
i skuli tego do dom wrócić sie bała…

Wykamano była, bo nic niy jadła,
besto ze zmynczynio na zolu przysiadła!

Zimno ij boło, besto sie skuliła,
aby sie łogrzoć strachycle spoliła!

I jak sztrachycle sie dziołszcze skończyły,
na zot ze zimna zamarzły ij żyły!

Strzimała jeszcze ino pora godzin;
umarła w nocy, w przeddzień urodzin!
Jak kedyś łoboczycz jakoś dziywucha,

co sztrachycle sprzedowo w zawiyrucha,
kup łod nij łoroz sztrachycle wszyskie,

by łojciec łod nij nacieszoł sie piwskiym!
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Z tak zwaną Górą Ruiną w Roż-
niątowie związanie jest wiele legend.
Prawdziwa historia tego miejsca jest
jednak nie mniej fascynująca.

Rożniątów to niewielka wioska
u stóp Masywu Chełmskiego. Pomiędzy
nią a  niegdyś Strzelcami Wielkimi,
a  obecnie Strzelcami Opolskimi rozcią-
gał się pradawny las, zwany Lipicze.
W  tym lesie na wzgórzu nazywanym
Kaplicznym, którego wysokość wynosi
261  m. n.p.m. znajduje się tajemnicze
miejsce - ruiny budowli o ciekawej i nie-
jednoznacznej historii.

O Księciu Ciemności

Według jednej z  legend miejsce
to opanowane było przez złe moce
Księcia Ciemności – samego szatana.
W  XVIII wieku okoliczni mieszkańcy,
którzy lękali się lasu i wzgórza postano-
wili za namowami lokalnych księży zbu-
dować w  tym miejscu kościół.
Rozpoczęto budowę, która na początku
szła gładko. Wykopano miejsce pod
fundamenty, a  mieszkańcy z  zapałem
zaczęli zwozić na miejsce kamienie
z  okolicznych pól. Następnego dnia
rozpoczęto dalsze prace: zasypywano

fundamenty i  stawiano mury. Gdy nad-
szedł wieczór mieszkańcy udali się do
swoich siół. Nazajutrz okazało się, że
wszystko co zbudowali zostało znisz-
czone, przez wielkie głazy, zbyt ciężkie,
aby mogła je podnieść ręka śmiertelni-
ka. Niezrażeni wieśniacy zaczęli pracę
od nowa. Kolejnego dnia znów ich wy-
siłek zniszczono. Sytuacja powtarzała
się przez kilka kolejnych dni. Nie po-
mogły msze, woda święcona ani rzewne
modlitwy. W końcu uznano, że to dzie-
ło szatana. Zrezygnowani mieszkańcy
postanowili postawić nową świątynię
w  pobliskim Szymiszowie, a  wzgórze
i  las pozostawić w  rękach Księcia
Ciemności. Co ciekawe ogromne głazy,
rzucane ponoć przez samego Księcia
Ciemności oraz fundamenty, uważny
podróżnik może odnaleźć jeszcze dzi-
siaj.

O rycerzach św. Jadwigi

Inna z  legend związanych ze
Wzgórzem Kaplicznym w  lesie Lipicze
dotyczy dość popularnego w  kulturze
mitu. Ponoć pod wzgórzem w  wiecz-
nym śnie spoczywają śląscy rycerze św.
Jadwigi (Hedwig von Schlesien) – popular-
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Zostań naszym członkiem
Wypełnij deklarację członkowską i wyślij na nasz adres e-mail

sempersilesiana@gmail.com
Opłata członkowska wynosi 25 polskich złotych rocznie

nej na Śląsku patronki – którzy zostaną
przebudzeni, gdy nad śląskimi ziemiami
zbiorą się ciemne chmury.

O burzy i dachu

Pewnego spokojnego wydawało-
by się dnia, od strony Strzelec Wielkich
nadeszła niespodziewanie wielka burza.
Siła żywiołu zerwała dach z popadającej
w  ruinę kaplicy na Wzgórzu Kaplicz-
nym i swą siłą zaniosła go, aż do Szymi-

szowa, do kościoła ewangelickiego.
Mieszkańcy uznali, że jest to sygnał do
tego, aby na powrót poświęcić świątynię
na katolicką.

O górze kaplicznej

W pierwszej połowie XIX wieku,
kiedy miejscowość należała do hrabiego
Andreasa Renarda, właściciela Strze-
lec Wielkich i okolic, jego żona hrabina
Eufemia, rozkazała wybudować w tym
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miejscu kapliczkę. Miała być ona wo-
tum wdzięczności za ocalenie pobliskiej
wioski – Suchych Łanów od pożaru.
Kapliczkę wybudowano w  1838 roku
i poświęcono ją św. Florianowi – patro-
nowi strażaków, hutników, kominiarzy,
garncarzy i  piekarzy, a  więc zawodów,
które mają coś wspólnego z  ogniem.
Według hagiografii chrześcijańskiej miał
on ugasić palącą się wioskę za pomocą
jednego wiadra wody. W  połowie XIX
wieku dolinę Odry nawiedziła powódź,
która pochłonęła wiele istnień ludzkich
i  zniszczyła wiele siół i  wiosek. Bez-
domni i  poszkodowani szukali pomocy
w Strzelcach, a hrabina Eufemia, widząc
rozmiary klęski żywiołowej oraz pra-
gnąc dać zajęcie zrezygnowanym lu-
dziom zleciła przebudowanie kaplicy na
kościół. W pracach budowlanych udział
mieli wziąć poszkodowani w  powodzi,

za co hrabina oferowała im żywność.
Jednak wraz ze śmiercią wiekowej już
szlachcianki, jej następcy nie chcieli fi-
nansować dalej budowy, która od tego
czasu popada w coraz większą ruinę.

A jak było naprawdę

W rzeczywistości słynne ruiny to
naprawdę pozostałości kaplicy wznie-
sionej na rozkaz hrabiny Eufemii. Miała
ona upamiętniać straszne pożary, które
nawiedzały Suche Łany (obecnie jest to
dzielnica Strzelec Opolskich). Na pa-
trona wybrano św. Floriana, gdyż
oprócz tego, że jest on uznawany za pa-
trona walczących z pożarami, był także
patronem Suchych Łanów. Jej funkcję
potwierdza nazwanie wzgórza Kapellen-
berg, czyli Górą Kapliczną. Samo wzgó-
rze, na którym mieszczą się ruiny ma

Obecny wygląd Góry Ruiny w Rożniątowie.
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wysokość 261 m n.p.m, a w jego okolicy
archeolodzy odkryli występowanie cera-
miki z okresu wpływów rzymskich oraz
ślady wytopu żelaza, być może pocho-
dzących nawet z epoki mezolitu. Wybu-
dowana w latach 30. XIX wieku kaplica
miała 6–7 metrów wysokości i około 10
m2 powierzchni podstawy. Wybudowa-
no ją w  stylu neogotyckim, a w  środku
ku czci fundatorki umieszczono obraz
przedstawiający św. Eufemię. W  środku
w niewielkiej niszy znajdowała się figura
św. Floriana. Później rzeczywiście pla-
nowano przebudować kapliczkę na ko-
ściół, jednak do realizacji tego
zamierzenia nigdy nie doszło.

Dlaczego więc wzgórze do dzi-
siaj cieszy się złą sławą? W  średniowie-
czu i  nowożytności Strzelce Wielkie
dysponowały tzw. prawem miecza. Pra-
wo to zezwalało na wykonywanie kary
śmierci. Na miejsce straceń wybrano
wzgórze w  lesie Lipicze, to samo, na
którym kilka wieków później powstanie
kaplica.

Zachowało się kilka relacji
o  zbrodniach, które zakończyły swój

bieg na lipicznym wzgórzu, z  których
najciekawsza dotyczy zamordowania
księdza i  pustelnika baron Ferdinanda
Tracha von Brzezie. Był on paziem na
dworze biskupa wrocławskiego, Seba-
stiana von Rostock, a  w  1665 roku
przyjął święcenia kapłańskie. Przez lata
pełnił rolę księdza i proboszcza w Cen-
tawie, Lubowicach i  Raciborzu, po
czym zdecydował się pełnić pustelnicze
życie w  okolicach Góry św. Anny. 10
maja 1701 niespodziewanie odwiedził
go posłaniec pocztowy. Zażądał on za-
płaty za przysługę sprzed dwóch lat –
o  jaką przysługę chodziło, źródła mil-
czą. W  wyniku sprzeczki, która następ-
nie wynikła doszło do rękoczynów,
a  posłaniec zabił pustelnika. Zabójcę
aresztowano i  skazano na śmierć. Wy-
rok wykonano poprzez powieszenia na
wzgórzu kaplicznym, zwanym także
Szubieniczną Górą.

W  2017 roku Nadleśnictwo
Strzelce Opolskie przy wsparciu lokal-
nego komitetu More antiquo, zabezpie-
czyło budowlę, wycięło otaczające je
zarośla oraz dobudowało brakujące ele-
menty w ścianach.

PT

Kapliczka Św. Floriana. Fotografia pochodzi z 1925 roku.
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Rysunek z 1536 roku przedstawiający Strzelce Wielkie. Na pierwszym planie wzgórze straceń w
lesie Lipicze.
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Wiek pary i  światła, jak często nazywa się wiek XIX, był czasem ekscentryków i  wizjonerów,
wielkich wodzów i buntowników, ludzi interesu i awanturników oraz odkrywców, dla których nie
istniały żadne granice. XIX stulecie było także wiekiem gwałtownych zmian, czasem kiedy świat,
choć nadal wielki, stawał się coraz lepiej poznany i zrozumiały. Był to okres ludzi niepokornych.
Jednym z  nich był urodzony w  Opolu Izaak Schnitzer, który poza innymi jeszcze mianami,
najlepiej i najbardziej jest znany jako Emin Pasza, Biały Pasza.

Oprawa miękka
Wydanie: pierwsze
ISBN: 978-83-640-2382-8
EAN: 9788364023828
Liczba stron: 210
Rok wydania: 2016
Format: 15,3x21,3
Cena katalogowa: 35,00 zł
Wydaniwctwo: inforteditions
Sklep: http://wanax.pl/index.php?p1751,emin-pasza-wieczny-tulacz
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Otto Finsch był postacią nietu-
zinkową. Samoukiem, który ukochał
ptaki. Podróżnikiem, który zwiedził
cztery kontynenty i  dokonał szeregu
odkryć geograficznych, zoologicznych
i botanicznych. Badaczem, który wbrew
ówczesnym trendom dostrzegł, że po-
dział na rasy jest błędem. Kolekcjone-
rem, którego bogate zbiory zasiliły
wiele muzeów w  Europie. Był także
człowiekiem, który zdobył dla Niemiec
Nową Gwineę.

Genialny Samouk

Otto Finsch urodził się w  1839
roku w  dolnośląskiej miejscowości Cie-
plice Śląskie (dawniej Warmbrunn;
obecnie Cieplice Śląskie są dzielnicą Je-
leniej Góry). Był trzecim synem znane-
go w  tym uzdrowiskowym miasteczku
malarza na szkle i  córki handlarza
szkłem. Ojciec zaplanował dla swojego
syna karierę kupca szklanego, jednak
Otto od najmłodszych lat fascynowały
ptaki. Dzięki pomocy lokalnych nauczy-
cieli szybko posiadł umiejętność prepa-
rowania ptaków, które następnie
sprzedawał kuracjuszom. Wbrew ojcu

opuścił Śląsk i  wyjechał na Bałkany,
gdzie utrzymywał się jako nauczyciel ję-
zyka niemieckiego i badał świat tamtej-
szej awifauny. To wtedy też napisał swój
pierwszy artykuł o  ptakach, który uka-
zał się w renomowanym czasopiśmie Jo-
urnal für Ornithologie, dzięki któremu jego
osobą zainteresowali się uznani na-
ukowcy i badacze. Pod koniec 1862 ro-
ku Finsch otrzymał ofertę pracy
asystenta na zastępstwo w  Rijksmuseum
van Natuurlijke Historie w  holenderskiej
Lejdzie. Jego kariera naukowa, mimo
tego, że nie posiadał wykształcenia uni-
wersyteckiego (uczęszczał jedynie do
lokalnej szkoły w  Cieplicach, a  w  Ho-
landii na wykłady jako wolny słuchacz)
zaczęła nabierać rozpędu. Finsch był
tytanem pracy, skrupulatnym, inteli-
gentnym i  oczytanym, dzięki czemu
szybko zjednywał sobie kolegów mogą-
cych pochwalić się gruntownym przy-
gotowaniem teoretycznym.

Podróżnik

Finsch w 1864 roku przyjął pro-
pozycję pracy jako konserwator zbio-
rów przyrodniczych bremeńskiego
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Towarzystwa Muzealnego. Tam też za-
przyjaźnił się z  lekarzem i ornitologiem
z  zamiłowania – Gustavem Hartlau-
bem, dyrektorem zbiorów Towarzy-
stwa. Wraz z  nim zaczął publikować
artykuły i  książki ornitologiczne, które
przyniosły mu międzynarodowy roz-
głos. Datą przełomową dla Otto były
lata 1867-1868, kiedy wydał najważniej-
szą ze swoich ornitologicznych publika-
cji – dwu-tomową monografię
poświęconą papugom – za którą póź-
niej otrzymał doktorat honorowy Uni-
wersytetu w  Bonn oraz został przyjęty
w poczet słynnej Leopoldiny czyli najstar-
szego niemieckiego towarzystwa nauko-
wego. W okresie pracy w Bremie odbył
kilka wypraw i podróży. Do lat 70. XIX
wieku zwiedził Włochy, Francję i  Wiel-
ką Brytanię. W  ciągu kilku miesięcy
przemierzył wszerz Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej w  1872 roku pod-
czas podróży studyjnej, w  czasie której
poznawał system muzealnictwa w  tym
kraju. Rok później w  czasie urlopu
zwiedził Laponię a  w  1876 roku wraz
z  dwoma towarzyszami brał udział
w  wielkiej wyprawie bremeńskiego To-
warzystwa Polarnego do zachodniej Sy-
berii oraz północno-wschodnich Chin,
w  czasie której oprócz badania fauny
i flory, opisu kraju, poznał i opisał mię-
dzy innymi kultury Ostiaków i  Kirgi-
zów. W  tym samym czasie, bremeńskie
Towarzystwo Muzealne oddało swoje zbio-
ry nowo utworzonemu Muzeum Miejskie-
mu w Bremie, a Finsch został mianowany
dyrektorem nowej instytucji.

Krainy pod Krzyżem Południa

Rolę dyrektora pełnił jednak

Finsch przez zaledwie trzy lata. Zrezy-
gnował z posady, aby zrealizować jedno
ze swoich największych marzeń. Pod
egidą Fundacji von Humboldta oraz Królew-
skiej Akademii Nauk w  Berlinie wziął
udział w  jednej z  pierwszych niemiec-
kich wypraw naukowych na Oceanię.
Podróż przez niemal całą kulę ziemską
zajęła mu ponad 3,5 roku. Przez San
Franciso Finsch dotarł do Honolulu na
Hawajach. Stąd ruszył na Morza Połu-
dniowe i zwiedził Wyspy Marshalla oraz
Gilberta, Karoliny Wschodnie i  wyspę
Pohnpei oraz Nauru. Następnie dotarł
do Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii
oraz Nowej Gwinei. Wracając zatrzymał
się jeszcze na dłuższy pobyt na Jawie.

W  tym czasie Finsch był już
uznanym w  świecie naukowcem. Od
1867 roku należał do Niemieckiej Aka-
demii Przyrodników Leopoldina, opubli-
kował kilkanaście ważnych prac
ornitologicznych, etnograficznych i  po-
dróżniczych, brał udział w  opracowy-
waniu wyników drugiej Niemieckiej
Wyprawy Polarnej na Grenlandię.

Nowa Gwinea

Finsch do końca życia pozostał
pod wielkim wrażeniem Południowego
Pacyfiku. Już kilka miesięcy po powro-
cie zaczął planować kolejną podróż, co
nie było takie łatwe, biorąc pod uwagę
koszta takiej wyprawy, Okazja nadarzyła
się w  momencie, gdy niemieckie firmy
handlowe, działające w  tym rejonie
świata od lat, zdecydowały się jeszcze
jeszcze zwiększyć swoją aktywność w
tym rejonie świata, spodziewając się zy-
sków z  plantacji palm kokosowych
i wywozu kopry. Finsch zaangażował się
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w  sprawy tzw. Kompanii Nowogwinej-
skiej oraz Deutschen Handel- & Plantagen-
Gesellschaft, co ostatecznie zaowocowało
zleceniem i  sfinansowaniem nowej wy-
prawy na Morza Południowe. Stała się
ona największym i  najsłynniejszym do-
konaniem w  życiu Finscha. Niemieccy
przedsiębiorcy zlecili Finschowi zbada-
nie jeszcze mało znanych albo całkiem
nieznanych wybrzeży Nowej Brytanii
[w  archipelagu Bismarcka], szczególnie
jednak północnych wybrzeży Nowej
Gwinei, nawiązanie przyjaznych stosun-
ków z  tubylcami i  zajęcie ziem w  dal-
szym znaczeniu. Finsch chyba raczej
nieświadomie wstąpił w  rejony wielkiej
polityki, rywalizacji potęg kolonialnych,

co wielu z  jego krytyków skrzętnie wy-
korzystywało. Dla Finscha umowa
z  wielkim biznesem była umową z  ko-
nieczności, która dawało mu możliwość
ponownego badania Oceanii.

Finsch został mianowany do-
wódcą wyprawy, w  której towarzyszyło
mu kilka osób. W  Australii wynajęto
niewielki parowiec, który ochrzczono
Samoa. W  sumie w  latach 1884-1885
Finsch wraz ze swoimi towarzyszami
odbyli sześć wypraw badawczych
wzdłuż północnych wybrzeży Nowej
Gwinei i Archipelagu Bismarcka. Doko-
nali szeregu odkryć geograficznych, et-
nograficznych, botanicznych
i zoologicznych. Zbadali ponad 1000 ki-

Otto Finsch
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lometrów wybrzeża wyspy, ponownie
odkryli dla świata wielką rzekę Sepik
i  popłynęli nią kilkaset kilometrów. Ze-
brali dziesiątki przedmiotów, próbek ro-
ślin i  spreparowanych zwierząt, w  tym
słynne rajskie ptaki. Przy okazji, zgod-
nie z dyrektywami swojego mocodawcy
oficjalnie zajmowali badane obszary
pod jurysdykcję niemiecką.

Nie ma różnic

Ówczesne postrzeganie ludzi
opierało się na ścisłym podziale raso-
wym. Postrzeganie to było ogólnie
przyjęte za pewnik, co potwierdzała
tzw. antropologia fizyczna czyli nauka
zajmująca się badaniem różnic pomię-
dzy rasami ludzkimi. Finsch, który
w  odróżnieniu od większości europej-
skich naukowców prowadził badania
w  terenie, ku swojemu własnemu zdzi-
wieniu odkrył, że teoria ras ludzkich ma
niewiele wspólnego z  rzeczywistością.
W  jednym ze swoich listów, notował:
Właściwie są wszystkie te charaktery: wiel-
kość, kolor, usta, nos, mowa itd. tak zmienne,
że nie możemy bazować na podziale rasowym
[…] Ja z książką o różnicach pomiędzy rasa-
mi w  ręku, je porównałem i  odkryłem, że to
wszystko w  całości jest niewłaściwe. Badacze
w  Europie, określając różnice w  budo-
wie ciała klasyfikowali je odgórnie do
poszczególnych ras. Fizyczność razem
z paradygmatami moralnymi i intelektu-
alnymi ustalanymi w  sposób hierar-
chiczny tworzyły obraz danej rasy.
W  wyników podziałów wytworzył się
ogólnie przyjęty i  aprobowany system
ras ludzkich. Finsch, który w  obliczu
swoich badań terenowych musiał zwe-
ryfikować także swoje postrzeganie.

W 1865 roku w Bremie opierając się na
relacjach podróżników, wydał bowiem
pierwszą niemieckojęzyczną książkę
poświęconą Nowej Gwinei i  jej miesz-
kańcom: Neuguinea und seine Bewohner,
w której w  typowy dla ówczesnego po-
strzegania ras sposób opisał ludy wyspy.
Kilkanaście lat później, nauczony oso-
bistym doświadczeniem, pisał: Nie moż-
na ich rozróżnić na podstawie naturalnych cech
historycznych, ale zlewają się ze sobą w  taki
sposób, że różnica między Europejczykami
a  Papuasami staje się w  końcu zupełnie nie-
istotna. Finsch opisał swoje spostrzeże-
nia w  liście otwartym zatytułowanym:
Die Rassenfrage in Oceanien. Jego rewelacje
jednak spotkały się z  twardym oporem
europejskich naukowców i  autorytetów,
przez co nigdy nie zyskały na znacze-
niu.

Schyłek życia

Po powrocie ze swojej drugiej
wyprawy na Morza Południowe, Finsch
liczył, że spotka się ze zaszczytami.
Niestety jego dokonania zostały zmar-
ginalizowane. Nigdy nie otrzymał obie-
canej posady jako zarządca na Nowej
Gwinei. Wkrótce jego dokonania zosta-
ły przyćmione przez kolejne wyprawy
badawcze, a  jego próby zrewolucjoni-
zowania pojęcia rasy zostały przyćmio-
ne przez metropolitalnych uczonych,
którzy chwalili jego zmysł obserwacji,
ale zarzucali mu poprzez brak formal-
nego wykształcenia odpowiednie zro-
zumienie, tego co widział i badał.

Po powrocie długo nie mógł
znaleźć dla siebie odpowiedniej pracy.
Pisał książki, organizował wystawy
swoich zbiorów, z  których część prze-
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kazał muzeom, a  część zwyczajnie
sprzedał. W  końcu w  1897 roku otrzy-
mał pomoc od muzeum, w którym roz-
poczynał swoją karierę naukową; został
konserwatorem zbiorów etnograficz-
nych w  Muzeum Miejskim w  Lejdzie.
Po kilku latach przeniósł się do Brunsz-
wiku, gdzie również podjął pracę w mu-
zeum. W 1910 roku za zasługi otrzymał
tytuł profesora z  rąk księcia Meklem-
burgii-Schwerinu, Johanna Albrechta.
Przed śmiercią mieszkał przez pewien
czas w  Delmerhorst. Zmarł w  Brunsz-
wiku 17 stycznia 1917 roku. Był dwu-
krotnie żonaty, a  jego drugą żoną
została Elisabeth z  domu Hoffmann,
córka jego przyjaciela i  ilustratorka wie-
lu jego książek i prac. Urodziła mu ona
córkę – Esther.

Zasługi

Dokonania Otto Finscha już
w  okresie w  którym żył plasowały go
w  czołówce ówczesnych naukowców,
szczególnie ornitologów. Zarzucono mu
jednak luźne stosowanie systematyki
i wprowadzanie do niej niepotrzebnego
zamieszania, dowolność w zastosowaniu
nazw miejscowych, a  także stosowanie
typowych sposobów zdobywania eks-
ponatów etnograficznych i  antropolo-
gicznych. W  czasie swojej pierwszej
wyprawy na Pacyfik w latach 1879-1882
udało mu się zebrać ponad 150 odle-
wów twarzy tamtejszych tubylców. Jak
sam przyznaje: Ja […] sam się czasem za-
stanawiam, jak to było możliwe, żeby ci lu-
dzie, wśród nich tak zwani dzicy, z  których
języka nie rozumiałem ani słowa, byli skłonni
przejść przez ten niezbyt przyjemny proces
[…].

Rysunek Moritza Hoffmanna przedstawiający Otto Finscha w otoczeniu oceanicznych
krajowców.
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Nie zmienia to faktu, że jego za-

sługi dla geografii, etnografii, zoologi
oraz botaniki są nie do przecenienia.
W  sumie Finsch opisał 14 nowych ro-
dzajów oraz 155 nowych gatunków pta-
ków, w  tym około 50 z  Oceanii.
Dokonał opisu wielu praktyk, ludów
i  przedmiotów etnograficznych, w  tym
biżuterii, tatuaży i ubioru Papuasów, lu-
dów Ałtaju w  Azji Środkowej, Lapoń-
czyków, Polinezyjczyków,
Melanezyjczyków, Mikronezyjczyków,
Chińczyków. Zebrał olbrzymie ilości
przedmiotów etnograficznych, które
znalazły się później w  najważniejszych
europejskich muzeach oraz spreparowa-
nych okazów fauny i flory.

Finsch był, co było dość po-
wszechne w  tamtych czasach, bardzo
płodny pod względem pisarskim. Jedy-
nie 5 jego najważniejszy prac liczy w su-
mie prawie 3 800 stron tekstu, a  tylko
do 1899 roku opublikował 384 książki
i  artykuły. Prowadził korespondencję

z  największymi naukowcami swoich
czasów, organizował niemieckie towa-
rzystwo ornitologiczne, zorganizował
wiele wystaw. Jego przyjacielem został
Tapinowanne Torondoluan, pierwszy po-
dróżnik po świecie podchodzący z  Ar-
chipelagu Bismarcka.

Zapomniany

W Polsce o postaci Otto Finscha
słyszało niewielu. Nawet w  jego ro-
dzinnym mieście, gdzie do 1945 roku
istniała tablica pamiątkowa, Finsch jest
osobą niemal zupełnie zapomnianą, co
może dziwić, jeśli weźmie się pod uwa-
gę, że do dzisiaj kilkanaście gatunków
zwierząt, szczególnie ptaków nosi jego
imię, podobnie jak zatoka na Nowej
Gwinei oraz niewielka wysepka na ob-
szarze Grenlandii. Finscha upamiętnia
nawet od 1976 roku krater na księżycu.

Fotografia przedstawiająca Otto Finscha w 1885 roku, wykonana w atelier fiotograficznym
Dietricha Kahsensa w Delmenhorst.
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W  1826 roku francuski fizyk
i  wynalazca Nicéphore Niépce jako
pierwsza osoba w  historii ludzkości
uwiecznił za pomocą technologi stwo-
rzonej przez człowieka – obraz na stałe.
Na Śląsk nowy wynalazek dotarł już kil-
kanaście lat później. Najstarsza zacho-
wana fotografia, na której widnieje
kawałek Wrocławia pochodzi z  1848
roku, a  wykonał ją 21-letni wówczas
Hermann Krone.

Hermann Krone urodził się
w 1827 roku we Wrocławiu. Jego ojciec
był litografem, co nie pozostało bez
wpływu na młodego Hermanna. Szyb-
ko zaznajomił się on z różnego rodzaju
technikami graficznymi i  ich obróbką.
Przyszły fotograf kształcił się we Wro-
cławiu, gdzie ukończył Gimnazjum św.
Elżbiety, a  następnie skończył studia
astronomiczne na tamtejszym uniwersy-
tecie. Nowoczesne techniki obserwacji
i  utrwalania obrazu poznane w  czasie
studiów zrobiły na Hermannie wielkie
wrażenie. Już będąc na pierwszym se-
mestrze zaczął budować swój pierwszy
aparat fotograficzny. Mimo ukończenia
astronomii młody mężczyzna Już wtedy
zajmował się fotografią amatorską.

Młody Krone wyjechał na za-
chód Cesarstwa i w drezdeńskiej Akade-
mii Sztuki rozpoczął studia
fotograficzne. Uczył się tam pod
okiem m.in znanego malarza epoki bie-
dermeiera Ludwiga Richtera. Po kilku
latach, w 1851 roku, od rozpoczęcia na-
uki otworzył w  Lipsku swoje pierwsze
studio fotograficzne (jako, że nie posia-
dał obywatelstwa Królestwa Saksonii,
musiał po paru miesiącach zamknąć
atelier). Kolejne otworzył w  Dreźnie
dwa lata później (Photographische Porträt-
und Lehranstalt), po tym jak udało mu się
uzyskać prawa miejskie, a  tym samym
i  obywatelstwo Saksonii. Przy nowym
atelier zorganizował także prywatną
szkołę fotografii. Szukał nowych dróg
fotografowania. Jako jeden z pierwszych
na świecie zrobił zdjęcia jaskini, zajmo-
wał się próbami z  fotografią rentge-
nowską, a  nawet lotniczą. Na polu
fotografii Krone uzyskał duże sukcesy,
nie tylko w  pracy zawodowej, ale i  dy-
daktycznej. W  1878 roku został dokto-
rem habilitowanym, a  w  1895 roku
profesorem. Zwieńczeniem jego kariery
naukowej, jako jednego z twórców Kate-
dry Fotografii Naukowej na politechnice
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w Dreźnie było przyznanie mu na trzy
lata przed śmiercią tytułu doctora honoris
causa. Tym samym oddano mu hołd za
stworzenie około 150 tablic dydaktycz-
nych dla swoich studentów o  wymia-
rach ok. 100 × 80 cm. Krone zamieścił
na nich swoje liczne fotografie, a w cza-
sie wykładów ilustrował za ich pomocą
omawiane zagadnienia, czyli różne tech-
niki fotograficzne (dagerotypia, kaloty-
pia, technika kolodionowa), czy
zastosowanie fotografii (w  medycynie,
astronomii, w reprodukcjach sztuki).

W  1907 roku Krone przekazał
swoje słynne już tablice Historisches
Lehrmuseum für Photographie do Wissenscha-
ftliches-Photographisches Institut der Techni-
schen Hochschule Dresden, poprzednikowi
dzisiejszego Institut für Angewandte Photo-
physik der Technischen Universität Dresden.

W  1874 roku wraz ze swoim sy-
nem Johannesem wyruszyli w  połu-
dniowy Pacyfik, gdzie odwiedzili Wyspy

Auckland, odkryte w  1806 roku przez
kapitana statku wielorybniczego Abra-
hama Bristowa, który nazwał je tak na
cześć Williama Edena, barona Auc-
kland. Celem wyprawy były obserwacje
tranzytu Wenus, co nastąpiło 9 grudnia
1874 roku. Tranzyt Wenus to zjawisko
astronomiczne polegające na tym, że
planeta Wenus znajduje się pomiędzy
Ziemią a Słońcem i jest widoczna na tle
tarczy słonecznej. 1874 rok był stosun-
kowo niekorzystny dla pomiarów astro-
nomicznych.

Zjawisko to pozostawało niewi-
doczne z  prawie całej Europy, długie
czasy tranzytu można było obserwować
tylko z Azji, a krótkie czasy z Australii,
wysp południowego Pacyfiku i  połu-
dniowej części Oceanu Indyjskiego. Mi-
mo to towarzystwa naukowe z  całego
świata wysłały około 60 ekspedycji do
zbadania tego fenomenu; niemiecka
ekspedycja naukowa była kierowana

Hermann Krone jako wędrowny fotograf.
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przez Karla Nikolaja Jensena Börge-
na na pokładzie statku SMS Gazelle.
Stwierdzono, że nawet obserwatorzy
wyposażeni w  jednakowe przyrządy,
w  tym samym miejscu mierzyli czasy
kontaktu inaczej, z  różnicami dziesięciu
lub więcej sekund, a zastosowane po raz
pierwszy fotograficzne pomiary położe-
nia nie dorównywały dokładnością tra-
dycyjnym pomiarom mikrometrycznym.
Z tej wyprawy Krone opublikował póź-
niej wspomnienia, zatytułowane Vater
und Sohn auf Weltreise.

Hermann Krone zmarł w  1916
roku w Laubegast koło Drezna.

Krone przypisuje się słynne zda-
nie, będące jednym z  przykazań dobre-
go fotografa: W  świetle. Przez światło. Do
światła.

Nad zbiorami Krone pieczę trzy-
ma towarzystwo Stiftung des Photographen,
Wissenschaftlers, Hochschullehrers und Publi-
zisten Hermann Krone. W skład tych zbio-
rów wchodzą:

• 141 tablice do nauki z 1100 foto-
grafiami,

• 12 ramek poświęconych dagerotypii
z 600 negatywami,

• Manuskrypt jego książki Photographi-
schen Urmethoden.

Z  dzisiejszego punktu widzenia
lp;ekcja ta ma nie tylko wartość źródło-
wą jako świadectwo technicznej i  me-
dialnej historii fotografii, ale także jako
unikatowy zespół dydaktyczny powstały
w  XIX wieku. Od połowy lat 90-tych
XX wieku dzieło Krone jest coraz czę-
ściej badane pod kątem interdyscypli-
narnym, konserwowane i  prezentowane
publicznie w  formie dużej wystawy.
Deutsche Fotothek i  SLUB Dresden posia-
dają około 350 oryginalnych fotografii
Hermanna Krone, w  tym wiele negaty-
wów.

Krone, jako wędrowny fotograf.

Tablica pamiątkowa umieszczona na Bastionie – słynnej formacji skalnej w Saksońskiej
Szwajcarii. Hermann Krone, jako pierwszy na świecie uwiecznił ten obszar na fotografii.
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Krone, jako wędrowny fotograf.

Hermann Krone, "Autoportret" z 1858 roku.
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Zdjęcie przedstawia ojca wraz z bratem Hermanna Krone. Wtle wieże wrocławskiego kościoła
św. Marii Magdaleny. Wykonano je w 1848 roku.

Atelier Hermanna Krone w Dreźnie w 1864 roku.
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Kaplica św. Wawrzyńca na szczycie Śnieżki w 1865 roku.

Widok na miejscowość uzdrowiskową Jedlina Zdrój w 1865 roku.
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Z  okresem Bożego Narodzenia
wiąże się wiele obrzędów i  zwyczajów,
które do dzisiaj są aktualne, choć ich
odbiór i cel różnią się od tego, co miało
miejsce w przeszłości.

Boże Narodzenie to kres szcze-
gólny w  powszechnej świadomości
chrześcijan. Obecnie zapomniano jed-
nak, że u  jego zarania tkwił kult zmar-
łych, jak zresztą niemal we wszystkich
uroczystościach dorocznych. Wcześniej
święto to nazywano godami i  jest znane
na terenie obecnej Polski od X wieku.
Warto zaznaczyć, że w kościele katolic-
kim celebracja Bożego Narodzenia trwa
dłużej niż w powszechnej świadomości.
Rozpoczyna się bowiem Wigilią, po któ-
rej następuje właściwie święto. Następ-
nie na cały cykl świąteczny składają się
obchody Nowego Roku, święto Trzech Króli,
sześć kolejnych niedziel po Trzech Kró-
lach wraz ze świętem Matki Boskiej
Gromnicznej. Przygotowaniem ducho-
wym do Bożego Narodzenia jest czas
adwentu. Bardziej przyziemne sprawy
obejmowały gruntowne porządki wokół
obejścia, w  domu oraz gospodarstwie,
a także często świniobicie.

Wigilia

Wigilia czyli łacińskie vigilia
oznacza czuwanie. Specyficzny charakter
tego dnia zachował się do dzisiaj, choć
stracił w  znacznym stopniu swój silnie
religijny wydźwięk. Jeszcze na początku
XX wieku w  wielu śląskich wsiach po-
pularny były wspólne modlitwy prowa-
dzone w kościele, a mające przygotować
wiernych do pasterki.

Z  wigilią Bożego Narodzenia
związane jest wiele obrzędów i zwycza-
jów, których głównym celem miało być
zapewnienie rodzinie zdrowia, pomyśl-
ności oraz dobrej wegetacji rolnej. Sam
dzień miał i  nadal ma znaczenie sym-
boliczne. Wierzono, że co nastąpi lub
co zrobi się tego dnia będzie się powta-
rzało przez cały kolejny rok. Nie na
darmo istnieje przysłowie: Jakiś w Wigi-
lię, takiś cały rok.

Od rana przestrzegano wielu za-
sad, które miały przynieść pożytek
i szczęście w kolejnych miesiącach roku.
Nie należało rąbać drewna, aby uchro-
nić się przed bólem głowy, ani wbijać
gwoździ, żeby zęby nie bolały. Wzbra-
niano się przed pożyczaniem czegokol-
wiek, praniem i  wieszaniem bielizny
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oraz pracami gospodarskimi. Należało
za to wstać wcześnie, ale nikogo przy
okazji nie budzić.

Wigilia przebiegała pod znakiem
przygotowań do uroczystej kolacji wigi-
lijnej. Na wsiach mężczyźni byli odpo-
wiedzialni za ostatnie porządki
w  obejściu i  gospodarstwach. Kobiety
natomiast odpowiedzialne były za wie-
czerzę wigilijną oraz przygotowanie po-
traw na kolejne dwa dni świąteczne.
Tradycja nakazywała bowiem w  tych
dniach nie gotować, a  jedynie podgrze-
wać uprzednio przygotowane potrawy.

Zwyczaj tzw. strzelania z  biczów,
zwanych także karwaczami, praktykowa-
ny przed samą wieczerzą wigilijną z  re-
guły w  majątkach dworskich, zaginął
bezpowrotnie. Polegał na tym, że mło-
dzi synowie służby uderzali biczami
w powietrze, za co otrzymywali od hra-
biów i  innych panów drobne nagrody
pieniężne.

Przechodzimy w końcu do samej
wieczerzy wigilijnej. Domownicy nie
mogli zasiąść do niej brudni. Trzeba by-
ło się umyć, uczesać i ubrać odświętnie.
Cała rodzina zasiadała zwykle w  izbie
lub kuchni. Obowiązywała atmosfera
uroczysta i  poważna. Kolację miano
spożywać w milczeniu. Na Śląsku raczej
wystrzegano się tradycyjnego nieznajo-
mego, a  nawet zamykano drzwi na
klucz.

Stół wigilijny powinien być już
przygotowany, a  gospodyni, ani żaden
z członków rodziny nie powinien wsta-
wać od niego. Mogło to sprowadzić bo-
wiem nieszczęście na dom. Po ukazaniu
się pierwszej gwiazdy na niebie, do-
mownicy odmawiali modlitwy, najczę-
ściej Anioł Pański lub Ojcze nasz. Potem

przechodzono do łamania się poświę-
conym opłatkiem, przy okazji składając
sobie wspólnie życzenia i  przepraszano
za wyrządzone krzywdy, poczynając od
osób najstarszych. Następnie zasiadano
do stołu nakrytego białym obrusem.
Pod obrus często wkładano sianko. Po
całodziennym poście na domowników
czekało 7, 9 lub 12 potraw.

Zaczynano od zupy. Na Śląsku,
szczególnie na Opolszczyźnie szczegól-
nie popularna była zupa grochowa.
Dzieci dostawały zaś słodką zupę mig-
dałową, siemieniotkę (zupę z gotowanych
ziaren konopi i zmielonej kaszy jaglanej,
podawano ją z  kaszą tatarczaną) lub
moczkę (gęsty sos na zasmażce z dodat-
kiem czosnku, śliwek, piernika czy na
przykład grzybów; podawano ją z  klu-
skami). Kwintesencją wieczerzy wigilij-
nej były i  w  wielu domach nadal są
oczywiście makówki – bułki maczanej
w mleku wymieszanej z miodem i  star-
tym makiem oraz dodatkiem owoców
suszonych i  orzechów. Po sutej kolacji
każdy z domowników zajadał się ciasta-
mi popijanymi kompotem z  suszonych
śliwek.

Resztek z wigilijnego stołu nigdy
nie wyrzucano. Dawano je trzodzie
i  zwierzętom gospodarskim lub rozsy-
pywano na polach, wierząc, że dzięki
temu zrodzą się dobre plony. Dzielono
się także ze zwierzętami opłatkiem.
Słoma, która znajdowała się pod wigi-
lijnym obrusem służyła później do ob-
wiązywania wokół drzewek owocowych.

Po kolacji odprawiano wróżby
lub śpiewano kolędy. Wróżby podobne
były do tych andrzejkowych:

• najdłuższe źdźbło siana spod obru-
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sa oznaczało najdłuższe życie;

• łupiny po orzechach napełniano so-
lą i  stawiano przy łóżkach każdego
członka rodziny – jeśli sól w łupinie się
roztopiła oznaczało to śmierć;

• wierzono, że sen, który przyśnił się
po kolacji wigilijnej spełni się kolejnej
wigilii;

• wróżby matrymonialne, bardzo po-
dobne do tych andrzejkowych.

Kolejnym żelaznym elementem
wigilii było uczestnictwo w  Pasterce,
rozpoczynającej się tradycyjnie o półno-
cy. Każdy na mszę świętą powinien uda-
wać się sam, idąc w  skupieniu
i  oświetlając sobie drogę smolnymi
szczapami.

Przed upowszechnieniem się
choinki nieodłącznym elementem świąt
były szopki. Z  reguły wykonywali je
starsi członkowie rodziny, którym po-
magały dzieci. Jej konstrukcja była pro-
sta i  przypominała szałas pasterski,
w  którym ustawiano figurki Matki Bo-
skiej, św. Józefa, Dzieciątka, zwierząt
gospodarskich, króli i oczywiście baran-
ków.

Innym aspektem Wigilii jest
obecnie wszędobylska choinka. Nie
znamy genezy oraz poszczególnych eta-
pów rozpowszechniania się zwyczaju
ustawiania w  domach drzewka. Na Ślą-
sku choinka występowała pod dwoma
postaciami:

• jako drzewko lub jego wierzchołek
zwisający u  powały szczytem w  dół –
związane jest to z dawnym kultem sło-
wiańskim i  znaczeniem zielonego
drzewka jako symbolu siły, szczęścia,
zdrowia i urodzaju;

• drzewko stojące na podłodze,
ewentualnie na stole – na Śląsk tradycja
ta przybyła z  Alzacji, a  pierwsze po-
świadczone występowanie tej tradycji
miało miejsce w  rejonach Brzegu już
w XVI wieku. Choinka rozpowszechni-
ła się w XIX wieku, szczególnie w nie-
mieckich kulturowo miastach. Na wsi,
szczególnie u  bogatych chłopów, na
przełomie XIX i  XX wieku, choć nie
była tak powszechna jak się dzisiaj sądzi
– w  latach 30. XX wieku wieku nadal
pojawiały się głosy, aby porzucić ten tak
zwany protestancki i obcy zwyczaj.
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Początkowo choinki ubierano

własnoręcznie wykonanymi ozdobami:
łańcuchami z bibuły, papierowymi anio-
łami, świeczkami, piernikami, owocami.
Choinkę ustawiano w wigilię i trzymano
co najmniej do Święta Trzech Króli.

Kolędnicy

Od kiedy dokładnie występował
ten zwyczaj na Śląsku nie wiadomo. Ko-
lędnicy, zwykle w drugi dzień świąt Bo-
żego Narodzenia, zaczynali chodzić po
wsi. Byli to głównie kilkunastoletni
chłopcy, choć gdzie niegdzie także do-
rośli mężczyźni. Na Górnym Śląsku
często przebierali się za pastuszków,
diabła czy trzech króli. W zamian za ko-
lędowanie, często kolęd własnego au-
torstwa, otrzymywano drobne datki
pieniężne, słodycze, suszone owoce,
orzechy.

Herody

W okresie świątecznym były tak-
że na Śląsku popularne teatry ludowe.
Najsłynniejszymi z nich były tak zwane
herody. Tradycja ta nawiązuje aż do śre-
dniowiecza i przedstawień o charakterze
religijnym odbywających się w  kościo-
łach, które prostemu ludowi miały uka-
zać czym tak naprawdę ma być święto
przez nich obchodzone. Z biegiem wie-
ków to co kościelne i  to co świeckie
wzajemnie się przenikało, a  ostatecznie
spowodowało, że przedstawienia tego
typu stały się nieodłącznym elementem
życia świątecznego Ślązaków. Ich popu-
larność wiązała się także w  XIX wieku
z  rosnącą popularnością teatru amator-
skiego na wsiach i  w  mniejszych mia-

steczkach.
W  herodach skupiano się na

opowieści o  narodzinach Jezusa Chry-
stusa w  stajni betlejemskiej, przybyciu
Trzech Króli, rzezi niewiniątek w Betle-
jem z  rozkazu króla Heroda i  ostatecz-
nie na śmierci władcy. Tekst i  akcja
przedstawień nigdy nie były jednolite.
Najczęściej występowały postacie He-
roda, rodziny świętej, trzech króli, dia-
bła, żołnierza i anioła.

Aktorzy podobnie jak w  przy-
padku kolędników, wędrowali od domu
do domu i za każdym razem dawali (do
kilkudziesięciu minut) krótkie przedsta-
wienie, często przy bezpośrednim
udziale widzów, zakończone wspólnym
śpiewaniem kolęd.

Stary i Nowy Rok

Popularny obecnie Sylwester,
otrzymał ta nazwę w  okresie między-
wojennym. Wcześniej nazywano go wi-
gilią Starego Roku. Na Śląsku z  dniem
tym nie związane są jakieś szczególne
tradycje. W kościołach odbywają się tak
zwane odprawy, czyli dziękczynne nabo-
żeństwa, a Ślązacy wpadają w pierwszej
połowie dnia w  refleksyjny nastrój. Po-
wszechne były wróżby, które miały po-
móc rozwikłać zagadkę, co przyniesie
nowy rok, szczególnie w kwestii zamąż-
pójścia. Większość wróżb była zbieżna
z  bożonarodzeniowymi lub andrzejko-
wymi.

Ostatni dzień roku był także dniem za-
kazów i nakazów:

– mężczyźni mieli się upić za mijający
rok;
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– nie wolno było zostawiać rozwieszo-
nego prania;
– dom miał być posprzątany i pozamia-
tany, a ubrania zacerowane.

Przejście ze starego w  nowy rok
było ogólnym świętem wesołości i  za-
bawy. Młodzi mieszkańcy wiosek urzą-
dzali różnego rodzaju żarty i  figle:
wyciągano furtki z zawiasów, wozy, płu-
gi, brony wciągano na dachy chałup lub
daleko w  pola, a  dyszle wkładano do
kominów. Okna bielono wapnem lub
smołą, kominy zatykano słomą, klamki
smarowano tłuszczem.
Samą noc sylwestrową spędzano najczę-
ściej w  najbliższym gronie.O  północy
składano sobie życzenia, poczynając od
najstarszego członka towarzystwa.

Trzech Króli

Epiphania Christi czy objawienie
Chrystusa, zwane także świętem Trzech
Króli to święto łączące wiele uroczysto-
ści, zwyczajów i wierzeń ludowych. Tra-
dycyjnie uroczystości związane
z  obchodami święta Trzech Króli roz-
poczynają się 5 stycznia od poświęcenia

wody i  kredy. Woda święcona była na-
stępnie używania do skropienia domów,
osób, zwierząt i  pól. Kreda służyła zaś
do zaznaczania mieszkań w czasie kolę-
dy.

W  wigilię święta Trzech Króli
święcono suszone ziela (służące do
późniejszego okadzania mieszkań), zło-
to, kadzidło i mirrę. Przedmioty te słu-
żyły następnie do walki z chorobami.

Matki Boskiej Gromnicznej

Dawniej było to bardzo uroczy-
ście obchodzone święto, zwane także
świętem Oczyszczenia Najświętszej Marii
Panny. Jego nazwa wywodzi się ze zwy-
czaju poświęcenia świec tzw. gromnic.
Miały one chronić gospodarstwa do-
mowe przed piorunami i  burzami,
a  także pokazywać drogę zmarłym, dla-
tego wręczano je konającym na łożu
śmierci.

Święto Matki Boskiej Gromnicz-
nej kończyło cykl obrzędów bożonaro-
dzeniowych. Po nim rozbierano choinki
i  żłobki, a  następnie wynoszono je
z  domu, po raz ostatni śpiewano także
kolędy.
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Na szezlągu siedzi lyń
Nic nie robi cołki dziyń,

– O nie godejcie, że jo nic nie robia !
A kto siedzi na kanapie i drapie sie po szłapie ?

A kto zjod dwa kołoczki, co je dostoł łod ciotki ?
A kto dzisioj ze sznojdra szczyloł ?
A kto bombony z tytki wybiyroł ?

No i co, to wszystki to je nic ?

Na szyzlagu siedzi lyń
Nic nie robi cołki dziyń.

– Wyboczcie, a nie jodłech wodzionki ?
A nie ukroiłech se wyndzonki ?
A nie uciyrołech dziś kichola ?
A nie przezywołech gorola ?

No i co, to zaś nic ?

Nie boł we szkole, bo mu się nie chciało,
Nie łodrobiuł zadanio, bo czasu mioł za mało.

Nie zawiązoł szpotloków łod szczewików, bo ni mioł ochoty,
Nie pedzioł “Szczynść Boże”, bo za dużo z tym roboty.

Nie wykludziił Azorka, bo mysloł, że to zrobi starka.
Nie ciepnoł gołymbiom kaszy, bo stoła na bifyju w taszy.

Mioł zjeść wieczerza, ino gymbom mlasnął,
Mioł sie legnąć, nie zdążył – zasnął.
Śniło mu sie, że na grubie robioł,
Łobudzioł sie i w gowa zachodzioł

Czy łon sie doprowdy tak ciynżko narobioł ?
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Według miejskich legend miasto
Zdzieszowice miało do wyboru wybu-
dowanie wiaduktu nad przejazdem ko-
lejowym lub pomnika ku czci
powstańców śląskich. Pomnik stoi,
a wiaduktu jak nie było, tak nie ma…

Ten monumentalny pomnik mie-
ści się przy drodze w kierunku Leśnicy,
nieopodal zakładów koksowniczych.
Przedstawia postać powstańca śląskiego,
za którym znajduje się konstrukcja ma-
jąca przypominać słońce. Prowadzą do
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niego marmurowe stopnie. U  stóp po-
mnika znajdowało się miejsce, gdzie
w  czasach państwowych uroczystości
zapalano ogień. Kiedyś powstańcze
słońce pokryte było blachą miedzianą,
która stała się ulubionym skarbem oko-
licznych handlarzy złomem.

Odsłonięty w 1981 roku

Klaudiusz, jak popularnie nazywają
pomnik zdzieszowickiego powstańca
mieszkańcy ufundowały ówczesne
Zakłady Koksownicze “Zdzieszowice”.
Treść inskrypcji znajdującej się na
monumencie głosi W HOŁDZIE
POWSTAŃCOM ŚLĄSKIM.

Autorem pomnika jest pocho-
dzący z Gorzowa Śląskiego Jan Borow-
czak (1931-1984), wybitny rzeźbiarz,
który działał głównie na Opolszczyźnie.
Domeną Borowczaka stały się monu-
mentalny rzeźby i  pomniki, do których
zalicza się sześć zrealizowanych projek-
tów artysty.

Monument w  Zdzieszowicach
przedstawia postać powstańca z  karabi-
nem w  dłoniach. Za nim znajduje się
kolista forma mająca symbolizować
słońce z  znanej piosenki powstańczej
Już zachodzi czerwone słoneczko:

Już zachodzi czerwone słoneczko
Za zielonym gajem,

Ubodzy powstańcy, śląscy szeregowcy
Idą na bój krwawy

Wpisali się do jednej brygady,
Powiodło ich serce,

Aby obsadzili cały Górny Ślązek
I jego granice (…)

Zdzieszowice były ważnym wę-
złem komunikacyjnym, a  także strate-
gicznym oraz taktycznym, dlatego
powstańcy z  kozielskiego baonu Le-
onarda Krukowskiego zajęli je już 9
maja 1921 roku bez większych walk.

Monumentalny pomnik Powstańca w Zdzieszowicach. Wtle kominy koksowni, jednego z
największych zakładów przemysłowych na Opolszczyźnie.
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Pomnik Martyrologii JeńcówWojennych w Łambinowicach (1964). Powstał ze współpracy
Borowczaka z Jerzym Beskim, Floriane, Jesionowskim oraz Marianą Nowak. Monument
przedstawia znicze (betonowe pylony) z unoszącymi się na nich metalowymi postaciami.

Pomnik Martyrologii Robotników Przymusowych w  Blachowni Śląskiej koło Kędzierzyna Koź-
la (1967 rok). Ten odlany w  betonie pomnik przedstawia dość nowatorską jak na tamte czasy

formę. Charakterystyczny jest wygląd poziomej bryły w wklęsłe wyżłobienia.
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Pomnik Wyzwolenia w  Gorzowie Śląskim (1970). Dla swojego rodzinnego miasta Borowczak
przewidział odlaną w  betonie postać kobiety trzymającej orła jako symbol piastowskiej przeszło-

ści Śląska. Trzy pylony znajdujące się za pomnikiem mają symbolizować zaś
trzy powstania śląskie.

Pomnik Bojownikom o  Polskość Śląska Opolskiego w  Opolu (1972). Popularna Opolska Nike
lub jeszcze popularniejsza Baba na byku to postać siedzącej na turze kobiety

w rozwianym płaszczu.
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Pomnik Matki Polki w  Raciborzu (1973). Odlany w  brązie pomnik kobiety trzymającej na ra-
mieniu dziecko jest nawiązaniem do rzeźby antycznej.

Tył zdzieszowickiego Klaudiusza.
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Tydzień później miasteczko stało się
jednak areną zaciekłych starć. Siłom
niemieckim nie udało się ostatecznie za-
jąć Zdzieszowic, chociaż małe oddziały
przebiły się przez linie obronne po-
wstańców. W  przededniu niemieckiej
kontrofensywy Zdzieszowice zostały
obsadzone przez pododdziały 1 Dywizji
Wojsk Powstańczych. 21 maja w pierw-
szym dniu kontrofensywy niemieckiej,
oddziały uderzeniowe von Chappiusa
zdobyły Zdzieszowice. Dalszy atak zo-
stał jednak powstrzymany dzięki użyciu
dwóch powstańczych pociągów pancer-
nych.

Co ciekawe Poczta Polska już w  1980 roku wypuściła serię znaczków z  Pomnikiem Powstańca
w  Zdzieszowicach.
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Świątynia Wang w Karpaczu w 1865 roku.

Widok na zamek w Książu w 1865 roku.
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Do września 2021

roku nasze Wirtualne

Muzeum zostało

odwiedzone ponad 5214

razy.

1. Muzeum

Ziemi Kozielskiej,

2. Muzeum Sztuki

Sakralnej w Ligocie

Dolnej,

3. Muzeum Miejskie

Dzierżoniowa,

4. Muzeum Hutnictwa

Doliny Małej Panwi,

5. Izba regionalna w Żyrowej,

6. Muzeum sanktuaryjne

w Piekarach Śląskich,

7. Centralne Muzeum Jeńców

Wojennych,

8. Muzeum Gazownictwa

w Paczkowie,

9. Muzeum Polskiej

Piosenki w Opolu,

10. Ośrodek „Pamięć

i Przyszłość”

z Wrocławia.

Pierwszą

edycję

WIRTUALNEGO

MUZEUM ŚLĄSKA

otwarto 18.07.2021

roku.Wirtualne

Muzeum Śląska

prezentuje w swojej

wirtualnej ekspozycji

143 eksponaty

muzealne.

11. Muzeum Śląska

Opolskiego,

12. Muzeum im. Jana

Dzierżona,

13. Zbiory

Stowarzyszenia

Semper Silesiana,

14. Muzeum Miejskie

w Żorach,

15. Muzeum

Powiatowe w Nysie,

16. Muzeum Sprzętu

Gospodarstwa

Domowego,

17. Muzeum

Geologiczne im.

Henryka Teisseyre,

18. Muzeum Krzyża

Świętego,

19. Muzeum

Uniwersytetu

Opolskiego.
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Numer
inwentarzowy

KP 2022-006

Obiekt

Gruss aus dem
Riesengebirge

Wymiary Materiał

9 x 13,9 cm Druk
Papier
Farby
drukarskie

TechnikaObieg

19.9.1908
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Kartki pocztowe to wynalazek
stosunkowo niedawny. Na terenie Ce-
sarstwa Niemiec wprowadzono je
w 1870 roku. Szybko stały się nie tylko
nośnikiem pozdrowień i  wiadomości,
ale i treści ideologicznych. Na ich popu-
larność wpływ miała przede wszystkim
ich cena, znacznie mniejsza niż w przy-
padku normalnych listów, a  także roz-
wój turystyki. ich dodatkowym atutem
było to, że nie wymagały one formalnej
treści, co sprawiło że stały się one nie-
zwykle popularne wśród niższych
warstw społecznych. W  1899 roku
w  Niemczech wyprodukowano 88 000
000 sztuka (w  Wielkiej Brytanii 14 000
000, a we Francji 8 000 000).

Jedną z pierwszych ilustrowanych
kartek pocztowych, jakie kiedykolwiek
wysłano była pocztówka z  najwyższej
góry Karkonoszy (niem. Riesengebirge)
- Śnieżki (na początku XX wieku z  tej
góry wysyłano około 1000 kartek pocz-
towych dziennie). Miało to miejsce
w 1873 roku. W XIX i w pierwszej po-
łowie XX wieku popyt na wysyłanie po-
zdrowień z  turystycznych wypadów
było modne i  bardzo popularne. Jak
grzyby po deszczu powstawały różnego
rodzaju mniejsze lub wieksze wydaw-
nictwa specjalizujące się w  wydawaniu
kartek pocztowych i  współpracujące
z  lokalnymi grafikami i artystami. Kart-
ki z widokiem Karkonoszy produkowa-
no także poza Śląskiem, w  Berlinie,
Lipsku, Hamburgu, Monachium i  in-
nych niemieckich miastach.

W  pierwszych dekadach pocz-
tówkowego szaleństwa drukowano je
powielając jednobarwne litografie lub
wielobarwne chromolitografie. Popular-
ne było również stosowanie światłodru-

ków, dzięki czemu uzyskiwało się
wyraźne reprodukcje. Oczywiście, aby
uzyskać przewagę na takim rynku, jakim
była produkcja kartek pocztowych, wy-
dawnictwa podążały za każdą innowa-
cyjnością w dziedzinie poligrafii.

Na pocztówkach drukowano do-
słownie wszystko: od krajobrazów
i  atrakcji turystycznych, przez scenki
humorystyczne, aż po klęski żywiołowe
i  sceny wojenne. W  Karkonoszach po-
pularne były kartki pocztowe z  wize-
runkiem Liczyrzepy i innymi zjawiskami
folklorystycznymi.

Prezentowana pocztówka zalicza
się do kategorii tzw. Grusów. Ich cha-
rakterystycznym elementem było uży-
wanie sformułowania Grüss aus… Były
to kartki pocztowe zawierające pozdro-
wienia z danego miejsca.

Karkonosze to jeden z  pierw-
szych regionów turystycznych, jaki po-
wstał w  Europie. W  drugiej połowie
XIX wieku po czeskiej i śląskiej stronie
gór założono dwa stowarzyszenia - Ślą-
skie Towarzystwo Karkonoskie i  Austriackie
Towarzystwo Karkonoskie. Jednym z celów
obu było otwarcie Karkonoszy dla tu-
rystów, a budowa ścieżek turystycznych
była głównym sposobem realizacji tego
celu. W  sumie powstało 3000 kilome-
trów ścieżek, z  czego 500 kilometrów
w  samych górach wysokich. Dzięki te-
mu Karkonosze stały się jednym z naj-
popularniejszych terenów
wypoczynkowych w  Niemczech. Do-
datkowym asumptem do rozwoju tury-
styki w  regionie były liczne połączenia
kolejowe z  centralnej części Niemiec,
które sprawiały, że dotarcie do Karko-
noszy zajmowało kilka godzin i  było
wygodne.
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Widoki na Mały i Wielki Staw w Karkonoszach w 1865 roku.

Fotografia przedstawiająca Śnieżkę w 1865 roku, widoczny w oddali biały budynek to
schronisko Riesenbaude, dziś już nieistniejący.
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Po lewej stronie widok na dawną halę spacerową w Szczawnej-Zdrój. Po prawej na nieistniejący
już Dom Zdrojowy w Starym Zdroju, obecnie dzielnicy Wałbrzycha.

Oba zdjęcia powstały w 1865 roku.

Nieistniejąca już restauracja "Belweder" wraz z wieżą widokową na Wzgórzu Giedymina w
Szczawnie-Zdrój w 1860 roku.
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Różne etapy powstawania Pomnika Powstańca Śląskiego w Zdzieszowicach. Na każdym ze
zdjęć widoczny jest autor dzieła - Jan Borowczak.
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Niewielka wieśZagórze Śląskie, nad którą góruje zamek Grodno, uwieczniona w 1865 roku.

Wrocławski Rynek w 1865 roku z widokiem na Stary Ratusz po prawej stronie. Lewa fotografia
przedstawia pomnik Fryderyka Wilhelma III, który znajdował sie na południowej stronie

wrocławskiego Rynku. Można zauważyć także Kościół św. Elżbiety w tle.






