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3   Maria

Sophia Wilhelmina

Urodziła się 3 kwietnia 
1721 roku w Laubach 
w Hesji. Założyciel Po-
koju Carl Christian Er-
dmann von Württem-
berg-Oels (1716-1792) 

poznał ją na duń-
skim dworze kró-
lewskim, gdzie 
służył w woj-

sku. Poślubił ją 8 
kwietnia 1741 roku 

w Laubach. Młoda para początkowo mieszka-
ła w Kopenhadze i tam wiodła 
typowe dworskie życie. 
W 1742 roku ich pier-
worodny syn Christian 
zmarł tuż po urodzeniu. 
Po opuszczeniu Kopen-
hagi przez parę książęcą 
w 1744 roku pochowano 
go w krypcie Württember-
gów w Oleśnicy. W mieście tym, 1 sierpnia 
1751 roku, urodziła się córka - księżniczka 
Friederika Sophia Charlotta Augusta, a 19 li-
stopada 1757 roku jej młodszy brat Friedrich 
Christian Karl (żył zaledwie półtora roku). 

W dniu imienin księżnej Zofii i jej córki Fry-
deryki Zofii, 15 maja 1765 roku, dokonano 
uroczystego położenia kamienia węgielnego 
pod budowę kościoła ewangelicko – augs-
burskiego w Pokoju. Nadano mu imię księż-
nej, które nosi do dziś. Roboty przy budowie 
kościoła wstrzymano na cztery lata z powodu 
wojny siedmioletniej (1756-1763) i sporych 
wydatków związanych ze ślubem księżnicz-
ki Fryderyki. Uroczyste poświęcenie kościoła 
nastąpiło dopiero 8 sierpnia 1775 roku. 

Pokój w rozkwicie

   Staw Fryderyki

   Staw Zofii

Na zdjęciach w tekście (od góry):
- awers medalu pośmiertnego księżnej Zo�i
- tabakiera z wizerunkiem księżnej Marii Zo�i Wilhelminy
- medal z okazji złotych godów pary książęcej (awers i rewers) 
- herb małżeński księcia Carla Christiana Erdmana i żony Zo�i
- Zamek Zo�i na Stawie Zo�i

Trzynastoletnią Friederikę zaręczono z Frie-
drichem Augustem von Braunschweig-Wol-
fenbüttel. W wieku 17 lat  poślubiła go we 
Wrocławiu 6 września 1768 roku. Małżeństwo 
pozostało bezdzietne. W wieku 38 lat, 4 listopa-
da 1789 roku, Friederika umarła na ospę w Ber-
linie i tam ją pochowano w Neue Kirche przy 
Gendarmenmarkt. Dwa lata później trumnę 
księżnej przewieziono do krypty kościoła Zo�i 
w Pokoju. 

Czasy księżnej Zo�i to roz-
kwit Pokoju: utworzono  

parki francuski i angiel-
ski, założono winnicę, 
wybudowano pałace 
na Winnej Górze, przy 
Stawie Zo�i i Szwedz-

ki, wzniesiono teatr, licz-
ne pawilony i obiekty ar-

chitektury ogrodowej. Książę Carl Christian 
Erdmann nie pozostawił po sobie spadkobier-
cy, zmarł w 1792 
roku. Księżna Zo-
�a zmarła rok 
później 25 mar-
ca 1793 r. Obo-
je spoczywają 
w krypcie obok 
córki. 

Dwa stawy 
w lasach na po-
łudniowy zachód 
od centrum Poko-
ju noszą imiona 
Zo�i i Fryderyki.
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Matylda

Księżniczka Matylda urodziła się 13 kwiet-
nia 1801 roku w Rhoden. Jako szesnastoletnia 
dziewczyna, 20 kwietnia 1817 roku, w Arolsen 
w Hesji, poślubiła księcia Eugena II (1788-1857), 
trzeciego właściciela Pokoju (upamiętnia go 
pomnik śpiącego lwa w parku pokojowskim). 
Rok po ślubie urodziła córkę Marię (1818-1888), 
a dwa lata później syna Euge-
na (III) Erdmanna (1820-1875), 
czwartego właściciela Pokoju. 
Zachował się obraz olejny Carla 
Rothe przedstawiający księżnę 
Matyldę i jej dzieci.

Księżna żyła zaledwie 24 lata, 
zmarła 13 kwietnia 1825 roku, 
krótko po urodzeniu drugiego 
syna Wilhelma, który żył tylko 
kilka dni. Matkę i niemowlę po-
chowano w kościele Zofii w Po-
koju, gdzie upamiętnia ich ta-
blica nagrobna w przedsionku 
świątyni. 

Książę Eugen (II), w miejscu rozebranej świą-
tyni Apollina w dużym parku angielskim,  po-
stanowił zbudować pomnik na cześć zmarłej 
żony Matyldy i Carla Christiana Erdmanna, za-
łożyciela Pokoju. Wzniesiono kolistą świątynię 
krytą białą blachą z masywną kopułą podpar-
tą ośmioma doryckimi kolumnami. Budowlę 
wieńczyła pozłacana gwiazda. Wewnątrz, na 
kamiennej płycie, widniał napis w języku nie-
mieckim: Księciu C.C. Erdmannowi – wirtem-
bersko-oleśnickiemu ur. 25 października 1716, 
zmarłemu 14 grudnia 1792 roku oraz zmarłym 

z jego rodziny poświęcają ten pomnik wdzięczni 
mieszkańcy Pokoju w 1826 r.

W 1827 roku książę zlecił Carlowi Rothe wy-
konanie wewnątrz kopuły malowidła przedsta-
wiającego postać zmarłej żony. Artysta dodał 
aniołka zwisającego ze środka kopuły, który 
symbolizował Wilhelma,  zmarłego syna księ-
cia. 

Świątynia Matyldy zachowała się i jest jed-
nym z symboli Pokoju, podobnie jak pomnik 
śpiącego lwa. Jeden ze stawów pod Winną 
Górą nosi imię Matyldy. 

Historia romantyczna

   Staw Matyldy

Matylda
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Helena
 Urodziła się 22 listopada 1807 w Lan-

genburgu w Wirtembergii. Była dwunastym 
spośród trzynaściorga dzieci Carla 
Ludwiga Hohenlohe-Langenburg 
i Amalii Henrietty Charlotty z domu 
Solms-Baruth. Została drugą żoną 
trzeciego właściciela Pokoju, Eu-
gena (II) von Württemberg (1788-
1857). Ślub zawarto 11 września 
1827 roku w Langenburgu. 

Młoda, zaledwie dwudziesto-
letnia księżna, w Pokoju, z dala od 
domu,  bardzo tęskniła za rodzinny-
mi stronami. Książę zlecił wykonanie 
panoramicznego malowidła na ce-
glanej ścianie w parku angielskim. 
Przedstawiało ono zamek i okolice 
Langenburga. Ukazywało się ono 
oczom zaskoczonych zwiedzających Elizjum, 
po wyjściu z korytarza labiryntu. 

Helena ufundowała w Pokoju ochronkę 
dla dzieci Helenenheim i była założycielką kilku 

fundacji, m.in. szkoły 
dla panien służących 
w Gerze.

Miała czworo dzie-
ci - córki Aleksandrę 
(1829-1913) i Agniesz-
kę (1835-1886) i synów 
Wilhelma (1828-1896) 

i Nikolausa (1833-1903), późniejszych właścicieli 
Pokoju. Księżna Helena zmarła 5 września 1880 
roku na zamku Heinrichsruh w Schleiz i jest po-
chowana w kościele Zo�i w Pokoju (tablica na-
grobna znajduje się w przedsionku świątyni). 
Jej matka, księżna Amalia spoczywa na cmenta-
rzu ewangelickim. 

Niewielki, ale bardzo malowniczy staw u stóp 
wzniesień Winnej Góry nosi imię Heleny.

Tęskniąc 
       za Langenburgiem

   Staw Heleny

Pałac na Winnej Górze nad stawem Heleny (lata 30. XX wieku)

Widok spod pałacu na Winnej Górze na staw Heleny, 
na zdjęciu również „Dom Lalek” (lata 30. XX wieku)
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Urodziła się 25 marca 1818 roku w Pokoju 
jako najstarsza córka Eugena II (trzeci właściciel 
Pokoju) i jego pierwszej żony Matyldy z domu 
von Waldeck-Pyrmondt. Jedynym znanym wi-
zerunkiem Marii jest obraz olejny Carla Rothe, 
na którym artysta przedstawił ją jako 7-letnią 
dziewczynkę z bratem Eugenem (III) Erdman-
nem i matką Matyldą (zob. planszę poświęconą 
Matyldzie). Matka osierociła ją kiedy miała za-
ledwie 7 lat, gdyż zmarła po porodzie jej młod-
szego brata Wilhelma. W latach 1826-1829 do 
wychowania dwójki swoich dzieci książę za-
trudnia Carolinę Henriettę Luisę von Schiller, 
córkę niemiec-
kiego romantycz-
nego poety Frie-
dricha Schillera 
(filozofa, history-
ka, teoretyka te-
atru i dramatur-
ga, autora Ody do 
radości). Później 
w y c h o w a n i e m 
dzieci zajęła się 
macocha, księżna Helena von Hohenlohe-Lan-
genburg, z którą książę ożenił się w roku 1827.

Maria, 9 października 1845 roku, wyszła za 
mąż za Karla von Hesse-Philippsthal (1803-
1868), który w stopniu generała-majora służył 
w armii księstwa Hesse – Philippsthal. Ślub od-
był się w kościele Zofii w Pokoju. Małżonkowie 
wyjechali do posiadłości rodowej pana młode-
go do Philippsthal. Maria spędziła tam resztę 
życia, zakładała szkoły, przedszkola i ochronki 
dla sierot.

Karl odziedziczył po ojcu ziemie księstwa. 
Zmarł w roku 1868 tuż po ich aneksji przez 
Prusy. Powierzył Marii opiekę nad synami 
i majątkiem. Starszy syn Ernst nie miał poli-

Z Pokoju do Philippsthal

   Staw Augusty

     Staw Marii - lata 1935-1939

  Maria
 Alexandrina Augusta

tycznego doświadczenia i umiejętności do za-
rządzania. Nie potrafił przeciwstawić się pro-
blemom po częściowej konfiskacie majątku. 
Maria wspierała handel, rolnictwo, doprowa-
dziła do wzrostu gospodarczego na swoich 
ziemiach. W imieniu swoich synów i innych 

członków rodziny Hessen-Phi-
lippsthal negocjowała z władza-
mi pruskimi kwestie finansowe. 
Aby godnie żyć, wyprzedawała 
m.in. swoją biżuterię. Część jej 
klejnotów (pierścienie, broszki, 
różaniec) można dziś oglądać 
w Szwecji w zbiorach Wilhelmi-
ny von Hallwyl, która pod koniec 
XIX wieku skupowała biżuterię 
w europejskich antykwariatach.

Maria miała dwóch synów: Ernsta (1846-
1915), który się nie ożenił i zmarł bezdzietnie 
oraz Karla Alexandra 
(1853-1916) ,  rów-
nież bezpotomnego. 
Zmarła 10 kwietnia 
1888 roku i zosta-
ła pochowana obok 
męża w posiadłości 
rodowej na starym 
cmentarzu w Philip-
psthal.

Najbardziej odle-
gły ze stawów nosi 
jej imię. Grób Marii w Philippsthal
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Postać ta łączy historię Pokoju z carską Rosją, 
była ważna dla losów trzech kolejnych przed-
stawionych tu kobiet: Wery, Olgi i Pauliny.

Maria urodziła się  25 października 1759 r. 
w Szczecinie jako Sophia Dorotea von Württem-
berg,  córka księcia Friedricha Eugena (1732 – 
1797) i siostra Heinricha Friedricha Eugena (I) 
(1758 – 1822), drugiego właściciela Pokoju. 

Była wysoka, niezbyt urodziwa, mocno zbu-
dowana,  zdrowa i  silna.  Starannie wykształco-
na, inteligentna i wrażliwa, mówiła po niemiecku, 
francusku, włosku, rosyjsku i znała łacinę. Uta-
lentowana muzycznie i plastycznie miała arty-
styczną duszę, otaczała się malarzami, pisarza-
mi i poetami.  Projektowała biżuterię i ozdoby 
z kości słoniowej i bursztynu. 

Mając 17 lat, poślu-
biła carewicza Pawła, 
syna carycy Katarzyny 
Wielkiej. Uwielbiała 
życie, etykietę i cere-
moniał dworski, bo-
gate stroje i wykwint-
ną biżuterię. Kochała 
męża, choć miał trud-
ny charakter i nie był 
jej wierny. Urodziła 
mu 10 dzieci, w tym 
kolejnego cara Rosji 
Aleksandra I. Nigdy 

nie była w dobrych stosunkach z teściową Kata-
rzyną. Caryca odebrała Marii po porodzie dwóch 
najstarszych synów i utrudniała kontakt z dzieć-
mi, decydowała o wychowaniu przyszłych ca-
rów, zaszczepiając im niechęć do własnego ojca. 

Maria, wraz z mężem, zbudowała letni pałac 
w Pawłowsku koło Sankt Petersburga. Pałace 
w Carskim Siole,  Zimowy i Ermitaż zostały urzą-
dzone zgodnie z jej gustem i życzeniami. Prowa-
dziła działalność charytatywną, wspierała bied-

nych, sieroty, weteranów, inwalidów i wdowy. 
Założyła szkoły dla dziewcząt, ubogich i instytut 
dla niewidomych. Pisała pamiętniki, spalone po 
jej śmierci. 

Miała duży wpływ na decyzje podejmowane 
przez męża Pawła,  kiedy wstąpił na tron Rosji. Po 
niespełna 5 latach została carycą wdową. Począt-
kowo, wzorując się na Katarzynie, chciała rządzić 
Rosją, ale nie miała zaplecza politycznego. Po-
dejrzewała, że syn Aleksander kazał zamordować 
ojca. Zachowując dys-
krecję w tej sprawie,  cie-
szyła się względami, sza-
cunkiem i poważaniem 
na dworze carskim pod 
panowaniem synów. 
Miała wpływ na wycho-
wanie swojego wnuka, 
kolejnego cara Aleksan-
dra II (1818 -1881). Była 
zagorzałym wrogiem 
Napoleona Bonaparte. 

W roku 1817 odwie-
dziła Pokój. Przeżyła pię-
cioro ze swoich dziesię-
ciorga dzieci. Zmarła 5 
listopada 1828 r. w Paw-
łowsku. Imiona jej cór-
ki i wnuczek nadawano 
stawom w Pokoju.

Żona cara

  Maria
 Fiodorowna

Grand Duches 
Maria Feodorovna by Roslin 
(1777, Hermitage)

nych, sieroty, weteranów, inwalidów i wdowy. 
Założyła szkoły dla dziewcząt, ubogich i instytut 
dla niewidomych. Pisała pamiętniki, spalone po 

Maria Fiodorowna
caryca Rosji

1759 - 1828

Paweł I Romanow
car Rosji (1796-1801)

1754 - 1801

Eugen (II)
III właściciel Pokoju

1788 - 1857

Mikołaj I 
car Rosji (1815-1855)

1796 - 1855
Konstanty

1827 - 1892

Wera

1854 - 1912

Elsa

1876 - 1936

Aleksander II
car Rosji (1855-1881)

1818 - 1881

Aleksander III
car Rosji (1881-1894)

1845 - 1894

Mikołaj II
car Rosji (1894-1917)

1868 - 1918

Eugen (III) Erdmann
IV właściciel Pokoju

1820 - 1875

`Wilhelm Eugen (IV) 
V właściciel Pokoju

1846 - 1877

Olga

1876 - 1932

`Friedrich Eugen 
von Württemberg

1732 - 1797
syn syn

syn

syn córka

syn syn syn

syn syn

córka
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`Heinrich Friedrich Eugen (I)
II właściciel Pokoju

1758 - 1822

Portret olejny carycy Marii 
Fiodorownej w sukni żałobnej

Caryca Maria Fiodorowna, 
siostra Heinricha Friedricha Eugena

Pokrewieństwo
między 
Württembergami
a carami Rosji
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Urodziła się 16 lutego 1854 roku w Petersbur-
gu jako córka Wielkiego Księcia Rosji Konstantego 
Nikołajewicza (1827-1892) z dynastii Romanowów. 
Z tego względu nosiła tytuł Wielkiej Księżnej. 

Wera była trudnym dzieckiem: nadpobudliwa, 
niespokojna, ruchliwa, nerwowa i ekscentryczna. 
Wpadała w stany depresyjne. W roku 1863, kiedy 
Wera miała 9 lat, jej ojciec został mianowany Na-
miestnikiem Królestwa Polskiego i rodzina przepro-
wadziła się do Warszawy. Aby ukryć tajemniczą cho-
robę córki i ukrócić jej wybuchowy charakter, rodzice 
odesłali ją do Stuttgartu do ciotki Olgi i wuja Carla 
– króla Wirtembergii. Powodem wysłania Wery do 
Stuttgartu była również polityka.

Już caryca Katarzyna Wielka, by w Niemczech 
mieć sojuszników blisko granicy z Francją, ożeniła 

swego syna Pawła I z księż-
niczką wirtemberską Zo-
�ą Dorotą (później Maria 
Fiodorowna). Katarzyna 
Pawłowna, córka tej pary, 
jako żona Wilhelma I (1781 
– 1864) została królową 
Wirtembergii, podobnie 
wnuczka Olga Nikołajewna 
(1822-1892) - również zo-
stała królową będąc żoną 
Carla I (1823-1891). 

Wysłanie Wery – pra-
wnuczki Pawła I i Marii Fio-
dorownej do bezdzietnej 
królowej Olgi i legalna ad-
opcja dziewczynki przez 
parę królewską (1871) za-
cieśniła na kolejne lata 
związki Rosji z Wirtember-
gią. 

Przybrani rodzice za-
aranżowali małżeństwo 
Wery z Wilhelmem Euge-
nem (IV) von Württemberg 

– zaledwie przez dwa lata (1875-1877) – piątym wła-
ścicielem Pokoju. Ślub odbył się 4 maja 1874 roku 
w Stuttgarcie w obecności wuja – cara Aleksandra II, 
który w posagu o�arował Werze milion rubli. Pań-
stwo młodzi zamieszkali w Stuttgarcie. Po roku uro-
dził się syn Carl, lecz zmarł po 6 miesiącach. W 1876 
roku na świat przychodzą bliźniaczki - Elsa (1876-
1936) i Olga (1876-1932). Książę Wilhelm Eugen IV 
zginął w pojedynku w roku 1877, lecz oficjalna 

wersja mówiła o upadku z konia. 
Wera nie wyszła ponownie za mąż, poświęci-

ła się wychowaniu córek – bliźniaczek. Zamieszka-
ła w Stuttgarcie, utrzymu-
jąc bardzo dobre stosunki 
ze swoją teściową – Matyldą 
z domu Schaumburg-Lip-
pe. Po śmierci Carla, króla 
Wirtembergii, Wera odzie-
dziczyła ogromny majątek. 
Poświęciła się działalności 
charytatywnej, pisała wier-
sze po niemiecku i rosyjsku, 
jej dom stał się ośrodkiem 
kulturalnym. 

Wera nosiła okulary i krót-
kie kręcone włosy - co na ów-
czesne czasy było niezwykłe, 
przypominała wyglądem 
mężczyznę. Niemniej dow-
cipna i błyskotliwa, z dużym 
poczuciem humoru była lu-
biana przez rodzinę. Uważa-
na za osobę ekscentryczną, 
nietuzinkową, budziła wiele 
emocji i kontrowersji. Zmar-
ła 11 kwietnia w 1912 roku 
w Stuttgarcie. Tam wraz z mę-
żem jest pochowana w kryp-
cie Schlosskirche.

Niewielki staw nosił jej 
imię. Po usunięciu grobli 
akwen ten stał się częścią 
przepięknego stawu Wilhel-
miny. Nazwa powróciła po 
podzieleniu stawu Szwedz-
kiego na dwie części. 

Wielka Księżna

   Staw Wery

Wera

Wera z rodzeństwem

Wera z matką i rodzeństwem

Wilhelm i Wera

sarkofagi Wery i Wilhelma Eugena 
w Stuttgarcie

Wera i Eugen 
ślub

Wera w mundurze

-
gu jako córka Wielkiego Księcia Rosji Konstantego 
Nikołajewicza (1827-1892) z dynastii Romanowów. 

Wera była trudnym dzieckiem: nadpobudliwa, 
niespokojna, ruchliwa, nerwowa i ekscentryczna. 
Wpadała w stany depresyjne. W roku 1863, kiedy 

-
-
-

robę córki i ukrócić jej wybuchowy charakter, rodzice 
odesłali ją do Stuttgartu do ciotki Olgi i wuja Carla 
– króla Wirtembergii. Powodem wysłania Wery do 

Już caryca Katarzyna Wielka, by w Niemczech 
mieć sojuszników blisko granicy z Francją, ożeniła 

wersja mówiła o upadku z konia. 
Wera nie wyszła ponownie za mąż, poświęci-

ła się wychowaniu córek – bliźniaczek. Zamieszka-



K
ob

iet
y P

ok
oj

u
K

ob
iet

y P
ok

oj
u

OL
GA

 A
LE

XA
ND

RI
NA

 M
AR

IA
 I E

LS
A 

M
AT

HI
LD

A 
M

AR
IA

 VO
N 

W
ÜR

TT
EM

BE
RG

18
76

 -
 1

93
2 

 |  
18

76
 -

 1
93

6 Olga
Elsai

Olga i Elsa, bliźniacze córki księcia Wilhel-
ma Eugena IV i jego żony Wielkiej Księżnej Ro-
sji Wery Konstantinownej, urodziły się 1 marca 
1876 roku w Stuttgarcie. Niespełna rok później 
ich ojciec niespodziewanie zmarł. Dziewczynki 
wychowywała matka Wera, przy pomocy królo-
wej Olgi i króla Wirtembergii Carla – przybranych 
rodziców Wery. Bliźniaczki nie były do siebie po-
dobne. Olga była wyższa i wyglądała na starszą. 

W Stuttgarcie spędzi-
ły swoje dzieciństwo 
i młodość. 

Elsa w 1895 roku 
zaręczyła się z synem 
przyjaciółki matki, 
księciem Alfredem 
Saxe-Coburg-Gotha 
(to nazwisko nosiła 
brytyjska rodzina kró-
lewska zanim zmie-

niła je na Windsor). 
Do ślubu jednak nie 
doszło. Elsa 6 maja 
1897 roku wyszła za 
mąż za księcia Alber-
ta von Schaumburg
-Lippe. Podobnie 
Olga - choć zarę-
czona w 1898 roku 
z księciem Eugenem 
ze Szwecji nie po-
ślubiła go. Wyszła za 
mąż 3 listopada 1898 roku za księcia Maximilia-
na von Schaumburg-Lippe, swojego szwagra. 
Albert i Maximilian – mężowie bliźniaczek byli 
ich dalekimi kuzynami (babka Olgi i Elsy, mat-
ka ojca Wilhelma Eugena (IV), również była 
z domu Schaumburg-Lippe). 

Małżeństwo Olgi trwało tylko 5 lat. Maximi-
lian zmarł nagle w 1904 roku w wieku 33 lat. 

Bliźniaczki 

   Staw Olgi

Wera z córkami

Wera z dziećmi i teściową Matyldą

Olga i Elsa z matką Werą

Wera z bliźniaczkami

Olga i Elsa, bliźniacze córki księcia Wilhel-
ma Eugena IV i jego żony Wielkiej Księżnej Ro-
sji Wery Konstantinownej, urodziły się 1 marca 
1876 roku w Stuttgarcie. Niespełna rok później 
ich ojciec niespodziewanie zmarł. Dziewczynki 
wychowywała matka Wera, przy pomocy królo- Olga, podobnie jak jej matka Wera, nie wyszła 

ponownie za mąż i poświęciła się wychowaniu 
synów: Eugena (1899-1929) - nie ożenił się, zgi-
nął w wypadku samolotowym, Albrechta (1900-
1984) – nie miał dzieci z żoną a jedynie córkę ze 
związku pozamałżeńskiego. Najmłodszy Bern-
hard (1902-1903) – żył tylko 6 miesięcy.

Elsa   miała czwór-
kę dzieci. Synowie: 
Max (1898-1974, 
Franz Josef (1899-
1963) i Alexander 
(1901-1923) byli 
bezdzietni. Bathil-
dis (1903-1983) – 
jedyna z rodzeń-
stwa, miała dzieci. 

Elsę i Olgę car 
Rosji Mikołaj II 
(rozstrzelany wraz 
z całą rodziną 
przez bolszewi-
ków w roku 1918) 
uhonorował Wiel-
kim Krzyżem Orde-
ru św. Katarzyny.

Olga zmarła 21 października 1932 roku w Lu-
dwigsburgu i tam jest pochowana razem z mę-
żem. Elsa zmarła 27 maja 1936 roku w Pfa�stadt. 
Grób jej i męża znajduje się w Dor�riendhof. 

Na przedwojennych mapach w kompleksie 
stawów hodowlanych w Pokoju widnieją dwa 
małe zbiorniki: Olgi i Elsy. Po wojnie groble mię-
dzy nimi usunięto i powstał jeden staw noszący 
dziś imię Olgi.

Wera z Olgą i Elsą w wieku 16 lat
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Paulina
Urodziła się 1 kwietnia 1854 roku w Lip-

pstadt jako trzecie, najmłodsze dziecko Euge-
na (III) Erdmanna, czwartego właściciela Pokoju 
i jego pierwszej żony Matyldy. Była dziewczyn-
ką inteligentną, ambitną i odważną w wyra-
żaniu poglądów. Jako dorosła kobieta łamała 
konwenanse i stereotypy swoich czasów.

Paulinę z rodziny Württembergów wyklu-
czyło małżeństwo ze zwykłym lekarzem i lewi-
cowe poglądy. Przyszłego męża dr Melchiora 
Hansa Ottokara Willim’a (1855-1910) poznała, 
kiedy leczył jej matkę Matyldę. Zakochała się 
w nim bez pamięci. Ponieważ ojciec Pauliny 
zmarł 5 lat wcześniej, księżniczka o zgodę na 
małżeństwo poprosiła króla Wirtembergii Car-

la, który przystał na nie pod pewnymi warun-
kami. Księżniczce odebrano prawo do tytułu 
książęcego i związanych z tym przywilejów. 
Otrzymała nazwisko von Kirbach.

 Ślub odbył się 1 maja 1880 roku w kościele 
Zo�i w Pokoju. Udzielający ślubu pastor pozwo-
lił sobie na nietaktowny komentarz. Urażona 
Paulina odwróciła się do zebranych oświad-
czając: „Chcę oznajmić raz na zawsze, że poślu-
biony mi tu mężczyzna został świadomie wy-
brany przeze mnie i nie ma takiej rzeczy ani 
osoby na świecie, która by była ważniejsza od 
niego”. Paulina nigdy nie żałowała swojej de-
cyzji. Małżonkowie zamieszkali we Wrocławiu. 

Czerwona księżniczka

   Staw Pauliny

Staw Pauliny - lata 1935-1939

Paulina

Mieli dwie córki Marcellę i Michaelę oraz syna 
Ra�aela Melchiora, który później został leka-
rzem okulistą. 

W roku 1886 Paulina została członkiem par-
tii socjaldemokratycznej. Była sufrażystką, wal-
czyła o prawa kobiet, przemawiała na wiecach 
i zebraniach. Do swych poglądów przekonała 
też męża. Nie utrzymywała kontaktów z rodzi-
ną, niepogodzoną z jej działalnością politycz-
ną i społeczną oraz radykalnymi poglądami. 
Zyskała przydomek Czerwonej Księżniczki, od 
czerwonych bluzek, które nosiła. Podczas Kon-
gresu Socjalistów we Wrocławiu (1895 r.) wyróż-
niała się aktywnością, sylwetką (była wysoka) 
i strojem (czarna jedwabna spódnica, czerwo-
na bluzka i myśliwski kapelusz). 

Paulina, tracąc prawo do tytułu księżnej, 
nie straciła jednak majątku. Wspomagała 
biednych, chorych i potrzebujących. Przeżyła 
męża o 4 lata, zmarła 23 kwietnia 1914 roku we 
Wrocławiu. Nikt z rodzi-
ny Württembergów nie 
uczestniczył w pogrze-
bie. Żegnały ją tłumy. 
Trumnę wręcz zasypano 
kwiatami. Niewiele wia-
domo o jej córkach. Syn, 
lekarz okulista, wyjechał 
do Paragwaju.

 Jeden ze stawów nie-
opodal drogi Pokój – Opo-
le nosi jej imię.
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Nadieżda
Urodziła się 30 stycznia 1899 roku w So�i jako 

księżniczka bułgarska. Jej matka Maria Luisa Par-
meńska zmarła nazajutrz po porodzie. Nadieżda 
była najmłodszą córką cara Bułgarii Ferdynan-
da I. Ją i rodzeństwo - siostrę Eudoxię i braci wy-
chowywała macocha Eleonora, która nie miała 
własnych dzieci. Po śmierci Ferdynanda I w roku 

1918 brat Nadież-
dy Borys III został 
carem Bułgarii . 
Nadieżda, 24 stycz-
nia 1924 roku, w Bad 
Mergentheim, po-
ślubiła ostatniego 
właściciela Pokoju 
Albrechta Eugena 
(1895-1954). W po-
łowie lat 20-tych XX 
wieku zamieszkali 
na zamku w Poko-

ju po jego gruntownym remoncie. Po dojściu 
Hitlera do władzy opuścili Pokój  i w roku 1933 
osiedli na zamku Lindach koło Stuttgartu. 

Czasy II Wojny Światowej dla rodzeństwa 
Nadieżdy były dramatyczne. Brat car Borys III, 
po spotkaniu z Hitlerem zmarł w tajemniczych 
okolicznościach w 1943 roku (na tron Bułgarii 
wstąpił jego 6-letni syn - bratanek Nadieżdy - Si-
meon II). Drugi brat Kirył został stracony. Siostra 
Eudoxia w 1944 roku została uwięziona przez 
komunistów i była 
torturowana. 
Uwolniono 
ją 16 wrze-
śnia 1946 
roku. Z całą 
ocalałą ro-
dziną wyje-
chała z Bułga-
rii. Nadieżda i jej 
mąż Albrecht wspomagali ich �nansowo. Eu-
doxia nie wyszła za mąż, osiedliła się w Niem-

czech, a Nadieżda utrzymywała z nią bliskie 
kontakty. Zmarła w 1985 roku i jest pochowa-
na w Altshausen.  Bratanek  Simeon po upadku 
komunizmu w 1990 
roku powrócił do kra-
ju w roku 2001. Jako 
premier stał na cze-
le rządu Bułgarii do 
2005 roku. 

Pięcioro dzieci 
Nadieżdy żyje do dzi-
siaj. Są to urodzeni 
w Pokoju: Ferdinand 
Eugen (ur. 3 kwietnia 
1925 r. - spadkobier-
ca tytułu właściciela 
Pokoju), honorowy obywatel Pokoju, Marga-

reta Luisa (ur. 25 listopada 1928 r.) i Eugen 
Eberhard (ur. 2 listopada 1930 r.) oraz uro-
dzeni w Stuttgarcie Alexander Eugen (ur. 
5 marca 1933 r.) i Sophia (ur. 16 lutego 
1937 r.). 

Nadieżda zmarła 15 lutego 1958 roku 
w Stuttgarcie. Spoczywa wraz z mężem 

w Schlosskirche w Altshausen w Badenii– Wir-
tembergii.

Nie ma stawu Nadieżdy. Za to jej postać łączy 
przeszłość Pokoju ze współczesnością. 

Bułgarska księżniczka

Nadieżda i jej rodzeństwo

Nadieżda i Albrecht 
- zdjęcie ślubne

Nadieżda
Urodziła się 30 stycznia 1899 roku w So�i jako 

-
meńska zmarła nazajutrz po porodzie. Nadieżda 

-
-

chowywała macocha Eleonora, która nie miała 
własnych dzieci. Po śmierci Ferdynanda I w roku 

-
dy Borys III został 
carem Bułgarii . 

-
nia 1924 roku, w Bad 

-
ślubiła ostatniego 
właściciela Pokoju 
Albrechta Eugena 

czech, a Nadieżda utrzymywała z nią bliskie 
kontakty. Zmarła w 1985 roku i jest pochowa-
na w Altshausen.  Bratanek  Simeon po upadku 
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Franz Frederik

1750 - 1806

August Victor

1818 - 1881

Ernest I

1784 - 1844

syn syn syn

synsyn

córka

syn syn syn córka
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o Ferdynand

1785 - 1851

Ferdynand I 
car Bułgarii

1861 - 1948

Nadieżda 

1899 - 1958

m
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że
ńs
tw
oAlbert

1819 - 1861

Wiktoria
królowa brytyjska

1819 - 1901

Edward VII
król brytyjski

1841 - 1910

Jerzy V
król brytyjski

1865 - 1936

Jerzy VI
król brytyjski

1895 - 1952

Elżbieta II
królowa brytyjska

ur. 1926

Pokrewieństwo 
między Elżbietą II 

- królową brytyjską
a Nadieżdą - żoną ostatniego

właściciela Pokoju




