
Rokokowa perła Zofii

Szklane obrazy

W świecie mitologii

Nagrobek leśniczego
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Kościół ewangelicki z II połowy 
XVIII w. wybudowano dzięki stara-
niom księżnej Zofii i jej męża Carla 
Christiana Erdmanna, jako kościół 
zamkowy z kryptą na pochówki ro-
dziny książęcej. O szczególnej war-
tości zabytku decyduje komplet-
ne i jednorodne wnętrze z epoki, 
dostosowane do potrzeb gminy 
ewangelickiej - empory obiegają-
ce wnętrze kościoła w dwóch kon-
dygnacjach, łączą się z ołtarzem 
ambonowym. Obecnie to jedyny 
tego typu użytkowany ołtarz na 
terenie województwa opolskiego. 

Uwagę zwraca loża książęca z her-
bem małżeńskim pary założyciel-
skiej i organy z 1774r. z kartuszem 
herbowym Württembergów.

W neobarokowym kościele kato-
lickim pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego, wybudowanym w stylu 
neobarokowym w 1907r. odnajdu-
jemy zespół witraży z przedstawie-
niami ukrzyżowanego Chrystusa 

oraz świętych, w tym m.in. Św. Ja-
dwigi Śląskiej. Dwa witraże obok 
ołtarza głównego, przedstawiają-
ce śś. Huberta i Eugeniusza, ufun-
dował król Wirtembergii Wilhelm 
II, ówczesny właściciel Pokoju. 

Wiek XVIII i XIX to 
czasy tworzenia za-
łożeń ogrodowych 
inspirowanych filo-
zofią Oświecenia gło-
szących hasła życia 
w harmonii z naturą, 
umiłowania przy-
rody i przeszłości. 
Stąd nawiązanie do 
tradycji antycznych. 
Park w Pokoju, to 
c h a r a k t e r y -
styczne miej-

sce romantycznej zadumy, wy-
poczynku, kontaktu z natu-
rą i sztuką. W małym par-
ku angielskim zachowały 
się uszkodzone rzeźby 
m.in. posągi Minerwy, Dia-
ny, Wenus i Apolla. Mitolo-
gia grecka była inspiracją 
dla wzniesienia w 1790 r. 

Elizjum (duży park angiel-
ski). Ta szczególna budowla 

składa się z podziemne-
go labiryntu skle-

pionego koleb-
ką pod nasypem 

ziemnym oraz rotundy z 4 ni-
szami. Pierwotnie w niszach 
tych były umieszczone popier-
sia słynnych generałów z okre-
su wojny siedmioletniej, w cen-
trum zaś stał pomnik Fryderyka 
II Wielkiego. 

Jednym z najciekawszych 
nagrobków na cmentarzu 

ewangelickim jest neoklasy-
cystyczny pomnik z 1806 r. 

upamiętniający nadleś-

niczego Henryka von Burgsdorfa. 
Nagrobek wykonany z piaskow-
ca, przedstawia kobietę naturalnej 
wielkości, wspierającą się o postu-
ment, pierwotnie zwieńczony urną 

z podobizną zmarłego. Autorem 
pomnika jest rzeźbiarz Johann Got-
fryd Schadow, twórca m.in. kwa-
drygi z postacią Victorii na Bramie 
Brandeburskiej w Berlinie. 

W różnych myślach 
zatopiony, szed-
-łem wąską ścież-

ką,(…) kiedy nagle zadziwiający wi-
dok mnie omamił. Spostrzegam plac 
Pallady:
W końcu niespodziane gęstych krza-
ków przerwy, Na wzgórku obsadzonym 
wdzięcznie topolami,
Wystawiono wspaniały posąg dla Mine-
rowy (…)
Z boiaźnią wstępowałem na stopnie po-
sągu (…) ale nowe znowu działa  zwa-
biły do patrzenia oko. Pokazuje się kilka 
wysp szerokiemi kanałami przedzielo-
nych od siebie. Wieniec drzew okrywał 
ich brzegi. Na naybliższey widzę świętą 

górę Parnasu, a na iey laurem kwitną-
cym wierzchołku świątynie Apolla. (…) 
(…) Z naywiększem podziwieniem do-

wiedziałem się, że kolos Apollina był 
drewniany. (…) Pełen uszanowania, 
płynąłem w koło wyspy rzucaiąc nie-
śmiałem okiem na górę Parnasu, która 
zdawała mi się bardzo śliska i niebez-
pieczna. (o stawie ze świątynią Apol-

lina / obecnie ze świątynią Matyldy 
w dużym parku angielskim) Ogląda-
liśmy potem drugą wyspę noszącą imię 
Wilhelma. Szczęście uwiecznia tam 
skronie zeszłego króla. Jest to wyobraże-
nie Reichenbackiego pokoju i pamiątka 
dziejów ojczystych. Cieniste drzewa i ga-
lerya kamienna dodaią temu miejscu 
ozdoby.(…) Tymczasem z portu umyśl-
nie na kanale zbudowanego wypłynęły 
przybrane baty, które nas na drugą stro-
nę ogrodu przewozić miały. Odbiliśmy 
od brzegów, a wesoła ta żegluga, nowe 
nam myśli tworzyła. Płynąc przez wą-
ską cieśninę kanału, z którey niebo tylko 
i drzewa widać było, przyrównywaliśmy 
podróż naszą do żeglugi morskiey. 

MichałWyszkowski
z listu do Jana Tarnowskiego, 1798 r.
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Przywróćmy raj Württembergów

Fryderyk II Wielki

Świątynia Matyldy

Śpiący Lew

Cmentarz żydowski

Cmentarz ewangelicki

Na przestrzeni lat park w Poko-
ju, zgodnie z jego romantycz-
nym charakterem, uzupełniano 
pomnikami nawiązującymi do 
treści patriotycznych, także upa-
miętniającymi ważne dla rodziny 
Württembergów osoby i wyda-
rzenia. Jednym z nich jest pomnik 

autorstwa M. Steina z Wrocła-
wia przedstawiający Fryderyka II 
Wielkiego w mundurze wojsko-
wym - obecnie na małym kopcu, 
w dużym parku angielskim. 
Częściowo uszkodzony posąg to 
jedyny do dziś zachowany pom-
-nik tego władcy w Polsce.

Niedaleko pomnika Fryderyka II 
Wielkiego, na wyspie niewielkie-
go stawu wybudowano świątynię 
na planie centralnym, wspartą na 
ośmiu kolumnach projektu Leyse-
ra. Świątynię wybudował w 1826 
roku książę Eugen dla upamiętnie-

nia księcia Carla Christiana Erdman-
na i swojej pierwszej żony - Matyl-
dy von Waldeck-Pyrmondt, która 
zmarła w wieku 25 lat po krótkim, 
lecz szczęśliwym małżeństwie. Bu-
dowla do dzisiaj nosi jej imię.

W Pokoju warto zwrócić uwagę na 
miejsca szczególnej pamięci o zmar-
łych – cmentarze, na których od-
najdujemy upamiętnienia rodziny 
Württembergów,  zasłużonych dla 
Pokoju mieszkańców oraz zwykłych 
ludzi, którzy współtworzyli tę miej-
scowość na przestrzeni lat. Najstar-
sze zachowane nagrobki na cmen-
tarzu ewangelickim  reprezentują 
przykłady  sztuki z XIX 
wieku do lat 30-tych 

XX w. Do najcenniejszych artystycz-
nie należy neoklasycystyczny na-
grobek leśniczego z 1806 roku, mar-
murowy czterometrowy krzyż nad 
grobem księżnej Wilhelminy, rzeź-
ba Jezusa przy grobie pastora oraz 
duża grupa bardzo oryginalnych 
nagrobków secesyjnych, moderni-
stycznych i w stylu art deco. Na uwa-
gę zasługują również rzeźby aniołów 
wieńczących słupy bramy wejścio-
wej na cmentarz.  

Żeliwny odlew śpiącego lwa w ma-
łym parku angielskim został po-
stawiony w roku 1863 na cześć ro-
syjskiego generała księcia Eugena 
von Württemberga, dla upamięt-
nienia jego zasług wojennych. 
Pomnik autorstwa Theodora Kali-

dego powstał w Królewskiej Od-
lewni Żeliwa w Gliwicach. Kalide 
zasłynął jako twórca rzeźb zwie-
rząt, szczególnie lwów (śpiących 
i czuwających). Do dzisiaj znane 
są takie pomniki w Berlinie, Le-
gnicy, Berlinie i w Bytomiu.

Znajdują się tu macewy z in-
skrypcjami w języku niemiec-
kim i hebrajskim. Są one źró-
dłem informacji o członkach 
gminy żydowskiej w Pokoju. 
Na nagrobkach (najstarszy 

jest z roku 1872) spotykamy 
zdobienia i symbole żydowskie, 
np. gwiazdę Dawida, złamane 
drzewo, złamaną różę oraz na-
zwiska wykonawców macew.

(…) wtem wysadzono nas na ląd. 
Portem naszym była mała w lesie pu-
stynia. W domku tym ubogim i sa-
motnym, otworzył nasz przewodnik 
xięgę, do której zapisują imiona osób, 

które ciekawość zewsząd do Pokoiów 
sprowadza. Szanując przyjęty zwy-
czaj i my dla pamiątki zostawiliśmy 
naszey bytności świadectwo. Ztamtąd 
szliśmy ścieżką po między buynemi 
łęgami do wspaniałey Hollenderni. 
Jest to obszerna sala z galeryą i ko-
lumnami, a poboczne pokoie służą 
na chowanie pięknych krów hollen-
derskich, bardziey podobno dla zaba-
wy jak dla pożytku. Wracając odwie-
dzaliśmy Łazienki, które w pięknem 
są także położeniu. (lokalizacja nie-
ustalona)

Po kilku mostach przez kanały, zbli-
żyliśmy się nieznacznie do wielkiey 
winnicy, która łączy ogród angielski 
z włoskim. Każde piętro tey odzianej 
winem góry, otoczone jest kamienną 
galeryą i wysadzane żelazną posadz-
ką. Na samej iey szczycie, gronami 
uwieńczonym, stoi dom, który przy-
bytkiem rozkoszy nazwać można. Pa-
nuie on nad całym ogrodem i zwie-
rzyńcem, i tak umiano z położenia 
mieysca korzystać, że już w tym ro-
dzaju nic mi się piękniejszego widzieć 
nie zdarzyło. (o Winnej Górze)

MichałWyszkowski
z listu do Jana Tarnowskiego, 1798 r.
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Na planie oktagonu

Rodowa rezydencja

Utracona arkadia

Romantyczny salon i park

Uzdrowisko

Pokój ma swój mit założyciel-
ski – sen księcia Carla Christiana 
Erdmanna podczas polowania. 
Wizję śródleśnej arkadii książę 
zaczął realizować w 1748 roku. 
Założył Zwierzyniec i zbudował 
pałacyk myśliwski. Wzorem dla 
koncentrycznego założenia Po-
koju była renesansowa koncep-

cja miasta idealnego, oparta na 
trzech kolistych placach, od któ-
rych poprowadzono osie wido-
kowe w kierunku centralnego 
placu z pałacem. Drogi poprzecz-
ne, wraz z głównymi alejami, 
wyznaczały w przestrzeni osiem 
trójkątnych obszarów tworząc 
oktagon (ośmiokąt foremny).

Pokój stał się letnią siedzibą dworu 
księcia Carla Christiana Erdmanna. 
Wraz z rozwojem miejscowości obszar 
Zwierzyńca odsuwał się od centrum. 
Drewniany zamek myśliwski zastąpio-
no murowanym i otoczono go kręgiem 
domów kawalerskich. W sąsiedztwie 
zamku w 1756 r. rozpoczęto tworze-
nie ogrodu francuskiego - miejsca 
wydarzeń artystycznych (gry,  zaba-

wy, koncerty, przestawienia teatralne), 
otwartego także dla mieszkańców. 
W 1780 r. przystąpiono do realizacji 
parku krajobrazowego na Winnej Gó-
rze. Rozległe założenie oparto na dłu-
gich osiach widokowych i kompono-
wanym krajobrazie. Powstały stawy 
z wyspami, pałacyki, sztuczne ruiny, 
orientalne pawilony, posągi mitycz-
nych bóstw i ich świątynie. 

W 1945 r. w Pokoju rozegrał się się akt 
Tragedii Górnośląskiej. Armia Czer-
wona bestialsko potraktowała lud-
ność i miejscowość, paląc i niszcząc 
dobra książęce. Pomordowanych 
upamiętnia wydzielona kwatera 
na cmentarzu katolickim. W Pokoju 
pozostało 99 mieszkańców, napływ 
repatriantów zwiększył tę liczbę do 
ponad tysiąca. Do lat 50. XX w. więk-

szość obiektów, także pałac, została 
rozebrana. Nieutrzymywany park 
przybrał leśny charakter. Z zabudo-
wy wsi, rezydencji książęcej i uzdro-
wiska pozostało niewiele. Dawna 
świetność Pokoju przetrwała w po-
zostałościach licznych budowli par-
kowych i jest obecna w istniejących 
kościołach, cmentarzach oraz wy-
jątkowym układzie miejscowości. 

W latach czterdziestych XIX w. rad-
ca sanitarny z Gliwic dr Hermann 
Freund dostrzegł zdrowotne wa-
lory Pokoju. Uzdrowisko otwarto 
w 1847 roku. Do kąpieli wodnych 
i parowych na różne dolegliwości 

używano wyciągu z igieł sosno-
wych. Pod koniec XIX w. odkryto 
źródło wody leczniczej „Charlot-
ta”. Obiekty uzdrowiska wzbogaci-
ła pijalnia wody. Uzdrowisko było 
popularne do II wojny światowej.

Książę Heinrich Friedrich Eugen I  
i jego syn Eugen II rozwijają miejsco-
wość. Rozkwita życie teatralne i mu-
zyczne. Pierwszą pokojowską scenę 
zbudowano na wyspie Stawu Zofii już 
w 1755 r., a pod koniec XVIII wieku roz-
budowano Dom Koncertowy w cen-
trum miejscowości. Oprócz sztuk 
o prostej fabule grano dzieła Schillera 
oraz utwory Mozarta. W wieczorkach 

muzycznych, które odbywały się tak-
że w pałacu, od jesieni 1806 do wio-
sny 1807 roku uczestniczył kompozy-
tor Carl Maria von Weber. Dodatkowo 
imprezy kulturalne organizowano 
z okazji różnych uroczystości i świąt. 
Od początku XIX wieku, przekształca-
no istniejący już park oraz utworzono 
mały park angielski, który spiął całość 
założenia parkowego.

Jakoż nayprzyiemnieyszą teraz odby-
łem podróż, którą chcę ci opisać. Po-
wszechnie uwielbiany ogród angielski 
w Carlsruhe dobrach Xcia Würtember-
ga wzbudzał dawno moię ciekawość 
i udało mi się widzieć go (…) Niebo 

zaczęło się jak na szczęście wyiaśniać 
kiedyśmy dojeżdżali do Pokoiowa (bo 
tak Carlsruhe zowią po polsku). Przez 
wyciętą w ciemnym lesie ulicę, widać 
zdaleka pałac po niedawnem spale-
niu odnowiony. Niecierpliwie las  ten 
przebywszy, stanęliśmy w porządnym 
domu gościnnym, gdzieśmy zagranicz-
nym zwyczaiem wszystkich dla prze-
jeżdżających wygody znaleźli. Ale nie 
przeimuiąc nawet po drodze spoczyn-
ku, chcieliśmy zaraz położenie miejsca 

oglądać. Co za cuda! (…) Jakoż dom, 
kościół, wszystkie budowy i ogrody zało-
żone są wpośrodku wysokiego lasu, który 
się na milę rozciąga, a w koło zamknię-
ty i zwierzyńcami podzielony, może się 
nazwać iednym wielkim ogrodem. Od 
pałacu w ośmiogran stoiącego, cięte są 
w każdym rogu szerokie ulice, topola-
mi włoskiemi sadzone. W iedney z nich 
zastanawia oko piękny widok kościoła 
Dyssydenckiego, którego wieża w kształt 
piramidy, daie łudzący pozór meczetu.

MichałWyszkowski
z listu do Jana Tarnowskiego, 1798 r.

W 1798 r. Pokój zwiedzał poeta Michał Wyszkowski i barwnie go opisał. 
Fragmenty  jego opisu (w oryginalnej pisowni)  
są cytowane u dołu plansz.

Przywróćmy raj Württembergów
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Carl Christian Erdmann von Württemberg (1716-1792)

Heinrich  Friedrich Eugen  von  Württemberg (1758-1822)

Michał Wyszkowski (1770-1829)

Eugen  von  Württemberg (1788-1857)

Carl Maria von Weber (1786-1826)

Ferdinand Freiherr von Richthofen (1833-1905) 

Hans Bellmer (1902 - 1975) 

Książę wirtembersko-oleśnicki który wraz z żoną 
Marią Zofią Wilhelminą von Solms – Laubach 
odziedziczył Pokój w 1744 r. Zbudował siedzibę 
myśliwską - pałac i towarzyszący jej zwierzyniec 
(1748), stawy rybne, winnicę (Winna Góra). 

Zapoczątkował i przez lata kontynuował budo-
wę parku i ulokowanych w nim pałacyków. Za-
łożył gildię strzelecką, pierwszą scenę teatral-
ną, ufundował kościół ewangelicki. Przyczynił 
się do dynamicznego rozwoju miejscowości. 

Drugi właściciel Pokoju, miłośnik sztuki, roz-
budował posiadłość, m.in. odbudował spalony 
pałac, upiększył otoczenie, ufundował kościół 
katolicki. Jego wszechstronnie wykształcona 
żona, księżna Luiza von Stolberg – Gedern, 

założyła pałacową bibliotekę wraz z kolekcją 
dzieł sztuki. Za ich panowania rozkwitło ży-
cie teatralne i muzyczne. Para książęca słynę-
ła z tolerancji religijnej, co przyczyniło się do 
rozwoju wspólnot katolickiej i żydowskiej. 

Poeta, tłumacz, uczestnik Insurekcji Ko-
ściuszkowskiej, urzędnik w okresie Księstwa 
Warszawskiego, członek Towarzystwa Iksów. 
Podczas swej podróży po Śląsku w roku 1798 
odwiedził Carslruhe. Poetycki  opis Pokoiowa 

(ówczesna polska nazwa Carlsruhe) - zawarł 
w liście do Jana Tarnowskiego, który opubli-
kowano w roku 1830 w pośmiertnym wyda-
niu jego poezji. 

Syn Heinricha, wychowywany na petersburskim 
dworze wuja cara Pawła I, generał carskiej armii.  
W 1817 roku ożenił się z Matyldą von Waldeck – 
Pyrmondt, która zmarła w 1825 roku po porodzie 
trzeciego dziecka. Jej postać upamiętnił budując 
świątynię Matyldy. Ożenił się ponownie w 1827 

roku z Heleną von Hohenlohe – Langenburg. Dla 
niej przebudował w parku Elizjum oraz wybudował 
ścianę, na której przedstawiono okolice Langenbur-
ga. Był uzdolniony muzycznie, grał i komponował. 
Za jego panowania nastąpił drugi okres rozkwitu 
teatru. Z jego woli założono w Pokoju uzdrowisko.

Kompozytor doby romantyzmu, w latach 
1806-07 mieszkał i tworzył w Pokoju. Przy-
puszczalnie Pokój zainspirował go do napisa-
nia opery „Wolny Strzelec”. Motywy ludowe, 
przebieg konkursu strzeleckiego, dekoracja 

króla strzelców – mogły być zaczerpnięte 
z ceremonii bractwa kurkowego w Pokoju. 
W refrenie „Andanta i ronda węgierskiego” 
słychać melodię śląskiego tańca „miotlorz”.

Wybitny niemiecki geolog, geograf i karto-
graf urodzony w Pokoju. W XIX w. prowadził 
pionierskie badania w Europie, Ameryce Pół-
nocnej i w Chinach. Uważany jest za twórcę 
podstaw współczesnej geografii i geomor-
fologii oraz terminu „Jedwabny szlak”. Naj-

większym dziełem Richthofena, była wydana 
w latach 1877-1912, siedmiotomowa mono-
grafia Chin zawierająca atlas geologiczny. 
Wprowadził w niej termin abrazja morska 
oraz ugruntował pogląd o eolicznym pocho-
dzeniu lessu.

Fotograf, rzeźbiarz, malarz, grafik i pisarz. Zna-
ny z  rzeźbiarskich instalacji „Lalka”. Pierwsza se-
ria – naturalnej wielkości instalacja o podtekście 
erotycznym, zbudowana z części manekinów, za-
bawek, metalu, drewna i gipsu, powstała w Winnej 
Górze. Artysta mieszkał tam od 1928 roku,  opiekując 

się chorą na gruźlicę żoną Margaretą. Po jej śmierci 
Bellmer wyjechał do Paryża. Tam przystąpił do sur-
realistów, wśród których zyskał szczególną pozycję 
dzięki erotycznemu  i skandalizującemu wydźwię-
kowi prac. Jego dzieła wystawiane były w galeriach 
w Paryżu, Londynie, Berlinie i Nowym Jorku.

Oglądaliśmy potem przy pałacu Te-
atr i wspaniały ogród włoski. Środek 

iego ozdobiony w kwiaty, cytryny, po-
marańcze, a ulice w szpaler cienisty. 
Kończy go dzika promenada, która 
różnemi odmianami bawi i zadzi-
wia. W iey gęstwi stoi świątynia, pozo-
rem swoim łudząc dowcipnie. Cztery 
w starożytney rzeźbie kolumny wspie-
raią gmach zdaleka okazały, boga-

te ściany odbiiaią promienie słońca. 
(o parku francuskim / włoskim)  
Na boku (…) zwierzyńca, nagle dało 
się widzieć obszerne iezioro wkoło 
opasane lasem. W środku iego leży 
wyspa (wyspą Zofii od imienia Xżney 
Würtembergskiey nazwana). Zay-
muie ona w sobie wspaniałą, okrągłą 
salę, pięknie wewnątrz ozdobioną, 
którey budowa do starożytnego kościo-
ła iest podobna. Ale co za uymuią-
cy widok tey wyspy! Z iedney strony 
w głębi wyrzniętego lasu przeglądał 
pałac w Pokoiach, z drugiey przez cię-
tą ulicę, pokazuią się zdrobniałe od-
ległością domki angielskiego ogrodu. 
(o Stawie Zofii)
Uboczna znowu przez zwierzyniec 
droga, zaprowadziła nas do bramy 

angielskiego ogrodu. Na samym wstę-
pie iest ogromna płaszczyzna drobną 
trawką porosła. Idąc nią, nieznacznie, 
coraz ciemnieysze drzewa otaczają 
człowieka. Przewodnik nasz wskazał 
nam naprzód skalistą na boku grotę, 
z którey starość dobrze była mchem 
porosłemi zwaliskami udana. Weszli-
śmy za nim w iey ciemny otwór, a błą-
dząc ślepo przez czas nieiaki, wypro-
wadził nas inszą stroną na wdzięcznie 
wyniesioną równinę, którą Elizeum 
nazwać mu się podobało (o Elizjum 
w dużym parku angielskim). W środ-
ku stoi w postawie naturalnej kamien-
na statua Fryderyka IIgo a w koło pięciu 
sławnych ienerałów: Szwerin, Winter-
feld, Citten, Zeidlic i Kayt, którzy mu 
nieodstępnie  towarzyszyli w boiu.  

MichałWyszkowski
z listu do Jana Tarnowskiego, 1798 r.

Przywróćmy raj Württembergów

P
R

O
JE

K
T

 N
A

 R
Z

E
C

Z
 U

S
TA

N
O

W
IE

N
IA

 P
O

M
N

IK
A

 H
IS

TO
R

II
L

U
D

Z
IE



Po zdrowie

Na wypoczynek

Po edukację

Na szlaku karpia

Przywracanie raju

Gmina Pokój stawia na rozwój 
funkcji turystycznej, dąży do od-
zyskania statusu uzdrowiska, ma 
operat określający strefę uzdrowi-
skową, dokumentację dla odwier-
tów do wód leczniczych. W ramach 
koncepcji  rozwoju turystyki, w po-
wiązaniu z usługami zdrowotnymi 
w obszarze Stobrawskiej Strefy 

Rekreacji i Rehabilitacji plano-
wana jest rozbudowa i poszerzenie 
funkcji Szpitala Rehabilitacyjnego 
w Pokoju – jednostki Stobrawskie-
go Centrum Medycznego sp. z o.o. 
z siedzibą w Kup. Lasy Państwowe 
zdecydowały o udostępnieniu do 
zwiedzania dużego parku angiel-
skiego. 

Walory przyrodniczo – krajo-
brazowe i kulturowe sprawiają, 
że teren gminy to dobre miej-
sce do wypoczynku i rekre-
acji. Można tu uprawiać nor-
dic walking, turystykę pieszą 
i rowerową (szlak żółty i czer-
wony rozpoczyna się przy ron-
dzie, wytyczono ścieżki: rowe-

rową Szlakiem kapliczek i krzyży 
przydrożnych, dydaktyczną na 
terenie parku francuskiego 
i angielskiego i przyrodniczą 
Dolina Budkowiczanki). Obszar 
ma wielki potencjał uprawia-
nia turystyki aktywnej, w tym 
zakładającej szerokie wykorzy-
stanie stawów.

Gminny projekt „Centrum Do-
świadczania Świata” w Ładzy przy 
siedzibie Stobrawskiego Parku Kra-
jobrazowego  da ofertę atrakcyjne-
go pobytu z programem edukacji 

ekologicznej i przyrodniczej. Pro-
jektowane obserwatorium astro-
nomiczne przy gimnazjum w Po-
koju pozwoli na obserwacje nieba 
i odkrywanie ciał niebieskich.

Gmina  Pokój czerpie z aktywno-
ści Lokalnej Grupy Działania 
„Stobrawski Zielony Szlak”.  
Jest ważnym ogniwem  „Szlaku 
Karpia” biegnącego przez połu-
dniową Polskę, co zawdzięcza  Lo-
kalnej Grupie Rybackiej - LGR 

„Opolszczyzna”.  Gospodarstwo 
Rybackie Lasów Państwowych 
w Krogulnej - członek LGR,  użyt-
kujący m. in.  stawy książęce na 
terenie dużego parku angielskie-
go, bywa miejscem organizacji 
Święta Karpia Opolskiego.

Pokój uczestniczy w projekcie tworzenia Sie-
ci Najciekawszych Wsi w Polsce. Jego walory 
poznawcze streszcza sformułowanie: Pokój – 
utracony raj Württembergów. Drogą do przy-
wrócenia społeczeństwu historii Pokoju i jego 
dziedzictwa kulturowego, jest podjęcie starań 
o status pomnika historii. Rada Gminy Pokój, 
uchwałą z 25 czerwca 2015 roku, zaakcepto-
wała utworzenie pomnika historii dla obszaru 
pomiędzy kościołami ewangelickim i katolickim 
oraz założenia parkowego w Pokoju i wyraziła 
wolę rozpoczęcia działań w tym kierunku.

Uznając wyjątkowość Pokoju - związanego z rodem Würtembergów, dawnego Carlsruhe,  jego historii, w której szczególne 
miejsce miało zgodne współistnienie narodowości i religii, co wyraża się  bogactwem  powiązanych ze sobą dóbr kultury 

i przyrody oraz dostrzegając potencjał tego miejsca do kształtowania pozytywnych relacji polsko – niemieckich

deklarujemy wolę
zachowania i odnowy dziedzictwa historycznego i kulturowego Pokoju w nurcie starań o nadanie temu dziedzictwu 

statusu pomnika historii,    
czynienia z zasobów kulturowych i przyrodniczych Pokoju dźwigni rozwoju lokalnego i regionalnego oraz pola partnerskiej 

współpracy,  również w relacjach międzynarodowych  i w wymiarze ekumenicznym. 

Sygnatariusze niniejszej Deklaracji cele te będą osiągać w ramach kompetencji i dostępnych możliwości własnych oraz poprzez 
wspólne projekty. Efektywne współdziałanie zapewni Rada Deklaracji - programująca i koordynująca działania, złożona 

z przedstawicieli sygnatariuszy i zwoływana na ich życzenie. Organizację prac Rady zapewnia gmina Pokój.

DEKLARACJA „PRZESZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI”
na rzecz trwałości i odnowy dziedzictwa historycznego i kulturowego Pokoju
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Honorowy obywatel

Festiwal weberowski

Ochrona przyrody

Pokój odzyskuje tożsamość miejsca szczególnego. Obchody 
250-lecia Pokoju w roku 1998, były  przejawem budzenia się 
świadomości bogactwa dziedzictwa historycznego i kulturo-
wego Pokoju.  Tytuł honorowego obywatela Pokoju otrzymał 
książę Ferdinand Eugen von Württemberg – członek rodziny 
przedwojennych właścicieli dóbr pokojowskich. W lipcu 2015 r.  
2015 Prezydent RP Bronisław Komorowski z inicjatywy woje-
wody opolskiego uhonorował księcia Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

W roku 1999 został utworzony Stobrawski Park 
Krajobrazowy (SPK), którego celem jest ochro-
na walorów przyrodniczych typowych dla nizin 
Opolszczyzny. Gmina Pokój jest rdzeniem Parku. 
W Ładzy mieści się dyrekcja SPK. Liczne wydaw-
nictwa, edukacja przyrodnicza i ekologiczna spo-
pularyzowały w regionie miejscowe walory przy-
rodniczo – krajobrazowe i kulturowe. 

Od roku 2004 Pokój jest ko-
jarzony z Festiwalem Mu-
zyki Zabytkowych Parków 
i Ogrodów im. Carla Ma-
rii von Webera. W czerw-
cu, w barokowej scenerii 
wnętrza kościoła ewange-
lickiego Zofii oraz w koście-
le rzymskokatolickim pw. 
Podwyższenia Krzyża Św. 
rozbrzmiewa muzyka kla-
syczna, w tym fragmenty 

opery Wolny Strzelec Webera oraz 
utwory innych klasyków epoki ro-
mantyzmu. Festiwal jest owocem 
współpracy gminy, parafii ewange-
lickiej i katolickiej, środowisk mniej-
szości niemieckiej oraz obecnych 
i dawnych mieszkańców Pokoju. 
Stowarzyszenie Pokój, zaangażo-
wane w organizację festiwalu po-
przez liczne publikacje, pełni misję 
popularyzacji dziedzictwa Pokoju 
i idei ekumenizmu.

Gmina przejęła od Lasów Państwo-
wych przyległy do centrum wsi te-
ren dawnego parku francuskiego 
i małego parku an-
gielskiego i ma pro-
jekt ich rewitalizacji. 
Gminna Biblioteka 
Publiczna w Pokoju 
wydała dwie publika-
cje książkowe ukazu-
jące walory przyrod-
niczo - krajobrazowe, 
historię, bogate dzie-
dzictwo kulturowe 
miejscowości: Jeste-
śmy stąd. Gmina Pokój 
z bliska (2012) oraz Po-
kój – monografia pod 

redakcją Elżbiety Gosławskiej. Ta 
ostatnia książka spotkała się z olbrzy-
mim zainteresowaniem – uczestnicy 

spotkania promocyjnego, 3 czerw-
ca 2015 r., wypełnili po brzegi salę 
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu 

i Rekreacji w Pokoju.  
Z inicjatywy Woje-
wody Opolskiego, 
pod kierunkiem Wo-
jewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków, 
uzupełniono doku-
mentację obiektów 
zabytkowych, bę-
dącą podstawą prac 
konser watorskich; 
między innymi wy-
konano studium hi-
storyczno-konserwa-
torskie dla Pokoju. 

Dziedzictwo w centrum uwagi

Pokój. Dziś wieś gminna, na początku 
XIX wieku stolica kulturalna Śląska, 
z własnym teatrem, baletem, nawet or-
kiestrą symfoniczną (1806-1807 dzia-
łał tam znany kompozytor Carl Maria 
von Weber), a wszystko to dzięki ów-
czesnemu właścicielowi Pokoju, księciu 
Fryderykowi Eugeniuszowi Wirtem-
bergowi, młodszemu bratu króla Wir-
tembergii Fryderyka I. Postać bardzo 
ciekawa: ten wzór pruskiego żołnierza 
spowinowacony był z carami. Car Paweł I, 
ożeniony z córką księcia Zofią Dorotą, 
zamierzał nawet, jak mi opowiadano, 
wydziedziczyć własne dzieci i mianować 

go swoim następcą. 
Zamordowano go 
jednak, nim zdo-
łał zrealizować ten 
pomysł. Druga córka księcia, Elżbieta, 
została żoną cesarza Austrii Francisz-
ka I Habsburga. Brat ożenił się z księż-
niczką Marią Czartoryską.
 Wirtembergowie, którzy odziedzi-
czyli dobra Pokoju w roku 1719, mieli 
we wsi okazałą rezydencję wybudowa-
ną po pożarze w 1773 roku na miejscu 
dawnego pałacyku myśliwskiego. (...) 
w 1950 wysadzono jego ruiny, w powie-
trze i rozebrano, a materiał budowla-

ny miał podobno po-
służyć do odbudowy 
Warszawy. Baroko-
wy kościół ewange-
licki istnieje do tej pory: dla księcia odpra-
wiano w nim nabożeństwa po niemiecku, 
dla mieszkańców wsi – po polsku.

Elżbieta Dzikowska, 
[w:] Groch i kapusta, str. 171-172 

Elżbieta Dzikowska
podróżniczka, historyk sztuki 
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Pierwotność i egzotyka

Cenny ekosystem

Wydmy leśne

Lasy pokojowskie stanowią pozo-
stałość śląskiej Puszczy Przesieki 
oddzielającej we wczesnym śre-
dniowieczu ziemie Ślężan i Opo-
lan. Aż do XVIII wieku zachowywały 
one swoją niemal pierwotną struk-
turę gatunkową z przewagą gatun-
ków liściastych. Taki też charakter 
ma drzewostan na terenie parku 
w Pokoju - złożony z dębów, jesio-
nów, buków, świerków, sosen i gra-
bów. Wiele potężnych drzew ma 
status pomników przyrody. Wśród 
gatunków rodzimych są też egzo-
tyczne, m.in. tulipanowiec amery-

kański, buk czerwony, kasztan ja-
dalny, platan, choina kanadyjska, 
dąb błotny o charakterystycznych 
zwisających gałę-
ziach czy stuletnie 
rododendrony ota-
czające śpiącego lwa 
i miejsce, gdzie stał 
pomnik Germanii. 
Szczególny klimat 
parkowi nadają so-
sny wejmutki miej-
scami dominujące 
wśród drzewosta-
nu. Wśród nich jest 

olbrzymi, najstarszy w Polsce eg-
zemplarz  (pomnik przyrody) liczą-
cy ponad 200 lat. 

Zabytkowy park i okoliczne lasy są 
częścią Stobrawskiego Parku Kra-
jobrazowego (SPK). Ingerencja 
człowieka w naturalny krajobraz, 
związana z tworze-
niem parku przypa-
łacowego oraz budo-
wą licznych stawów 
i kanałów wytworzy-
ła specyficzny eko-
system, w którym 
zasadniczą rolę od-
grywa gospodarka 
stawowa z hodowlą 
karpia. Groble stawów obsadzo-
ne są wspaniałymi alejami dębo-
wymi, ich niecki są siedliskiem 
rzadkich i chronionych roślin (ko-
tewka orzech wodny, lindernia 
mułowa, salwinia pływająca, grą-

żel żółty, grzybień biały). Równie 
bogato prezentuje się fauna. Żyją 
tu liczne gatunki owadów (waż-
ki, motyle), płazów (żaby, ropu-

chy, rzekotki), gadów 
(jaszczurki, żmije, za-
skrońce), ptaków (bo-
cian biały i czarny, orzeł 
bielik, orlik krzykliwy, 
kania ruda - symbol 
SPK oraz sójki, zimo-
rodki, kormorany, cza-
ple, żurawie, perkozy, 
mewy, łabędzie, łyski). 

Prócz popularnych ssaków (sarny, 
jelenie, dziki, lisy, jenoty) wystę-
pują  bobry i wydry. Co roku, gdy 
podczas odłowów ryb ze stawów 
spuszczana jest woda, pojawiają 
się liczni ptasi drapieżcy, wśród 

nich królują orły bieliki.  Przyrodę 
obszaru profesjonalnie eksponu-
je Izba Leśna  Nadleśnictwa Kup 
(11 km od Pokoju). Kilkadziesiąt 
lat niemal bez ingerencji człowie-
ka doprowadziło do spektakular-
nej renaturalizacji obszaru kom-
ponowanego krajobrazu, tak że 
jest on niczym miniatura Mazur 
i Puszczy Białowieskiej.

Bagnistą równinę wokół Pokoju 
urozmaicają polodowcowe wy-
dmy ze schyłku okresu ostatniego 

zlodowacenia. Tworzą one wyso-
kie na kilka metrów, asymetrycz-
ne wały o długości setek i więcej 

metrów. Na ogół porosta 
je bór sosnowy a u podnó-
ży dęby. W ciągu wydm, na 
zachód od wsi Krzywa Góra 
(nazwa od kształtu wydmy) 
wśród kompleksu łąk na-
zywanych siołkowickimi, 
zlokalizowane jest wcze-
snośredniowieczne owal-
ne grodzisko. Centralny ko-
piec otoczony jest wyciętą 
w wydmie fosą i wałem; 

jest w nim przerwa, w miejscu 
dawnej bramy wejściowej. Prze-
pływająca w pobliżu Budkowi-
czanka zapewniała mieszkańcom 
grodziska bezpieczeństwo i dro-
gę transportową.
Topografia dużego parku angiel-
skiego w rejonie Winnej Góry do 
złudzenia przypomina teren wy-
dmowy. Bez specjalnych badań 
nie sposób ustalić, czy parabolicz-
ne wzgórze obejmujące ramiona-
mi staw Heleny jest wydmą, czy 
też wzniesieniem usypanym przy 
kopaniu stawów.

Wyjazd tego dnia ułożony i zachodzące 
już słońce przymusiły nas do opuszczenia 

ogrodu. Mamiony tem co mnie otacza-
ło, ani wiem kiedy z niego wyszedłem. 

W moment dopiero przyszła mi uwaga, 
że w miejscu tak czarującem (…) Nep-
tun jeden zapomniany, nie ma godnych 
siebie ołtarzy i ten płynny żywioł, którym 
on się opiekuje, nigdzie pod nogami jego 
nie skacze. Nie widać tam ani biiącey 
fontanny (…), ani tych wezbranych po-
toków, które ze szczeliny skał wywarta 
tłuką się z łoskotem o kamienie (…), ani 
nawet drobnych strumyków co wlekąc się 
leniwym krokiem szepcą po ustroniach 
(…). Badałem przyczyny i nie jest ona 

skutkiem zaniedbania. Błąd tak wielki 
nie mógłby być darowany. Ale zazdro-
sna natura nie pozwoliła ręce ludzkiey 
zrobić doskonałego dzieła, a oddaleniem 
rzek i czystych strumieni chciała aby tylu 
wdziękom czegoś jeszcze brakowało/…/. 
Trzeba prawdziwie żałować niedostat-
ku wód pięknych w Pokoiowie. Umiano 
by tam kazać im płynąć w górę oblewać 
iaskinie i kryć się pod ziemię. Dziś same 
tylko z pracą kopane kanały, nie mało 
do przymilenia miejsca pomogły. (...)

MichałWyszkowski
z listu do Jana Tarnowskiego, 1798 r.
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Geometria i fantazja

W świecie marzeń i upamiętnień

Pieszo i łodzią

 19 

 

 
Ryc. 18 Elewacja pałacyku na Winnej Górze od strony wschodniej, pocz. XX w.  
(rep. AZ WUOZ w Opolu). 

h. Duy Park Angielski 
Obszar tego parku rozciga si na terenach otaczajcych Winne Wzgórza, a po 

wschodnie krawdzie stawu Wilhelminy i na południu – pałacyk Szwedzki. Był dziełem 
nadwornego ogrodnika Württembergów – Klöbera21. Prace przy zakładaniu jego 
pierwszej partii rozpoczto równolegle do budowy pałacyku. 

Ze wzniesienia, na którym stał pałacyk na Winnej Górze, mona było dostrzec wiele 
elementów małej architektury rozmieszczonej w parku: wityni pogask, ruiny 
gotyckie oraz pagod, które miały słuy filozoficznym i romantycznym rozmylaniom 
podczas spacerów po parku. 

Przechodzc z Winnej Góry w kierunku wschodnim prostymi schodami, dochodziło 
si do łki z podłunym basenem na osi pałacyku, w którym monitorowano poziom lustra 
wody. Obsadzony był topolami. Istotn rol ozdobn w tym wntrzu odgrywała latarnia 
stojca na jego wschodnim kocu. Z jej dachu zwieszały si głowy smoków, w które w 
pyskach trzymały latarnie22. Po zachodniej stronie pałacyku na Winnej Górze w dół 
prowadziły symetryczne schody z metalowymi stopnicami, przechodzce nastpnie w 
alejki parkowe. Na placu pomidzy nimi, w niszy w cianie stała figurka Amora. Na 
prawo od schodów, idc w kierunku niewielkiego wzniesienia z grot wyłoon rud 
darniow, napotykano omioktny pawilon kryty strzech, tzw. wityni pogask 
(wntrze pawilonu wyklejone było tapet malowan w japoskie figurki, od której 
pochodziło okrelenie Japoski Domek). Dalej znajdował si pagórek z ukrytym 
grobowcem. Na jego szczycie znajdowała si kamienna urna ozdobiona czterema 

                                                
21 T. SKALETZ, według Regehlego, op. cit., s. 37 - 41 
22 Trudno okreli jednoznacznie kształt latarni, by moe była to pojawiajca si wczeniej w opisie pagoda. 
Obecnie zachowała si w formie murowanego słupa zwieczonego zniczem olejowym. 

Obok zwierzyńca w Pokoju powstał 
rozległy obszar komponowanego 
krajobrazu - jedno z pierwszych 
tego rodzaju założeń parko-
wo-ogrodowych na Śląsku. Po-
kój założono na planie idealnym, 
wyrażającym się oktagonalnym 
układem przestrzennym dzielą-
cym przestrzeń na osiem części. 
W tak ukształtowanym założeniu, 
jedną z ośmiu części przeznaczono 
na przypałacowy ogród baroko-
wy w stylu francuskim. Kompozy-
cję stanowiły kwatery wypełnio-

ne parterami i boskietami. 
Geometrię podkreślały 
strzyżone żywopłoty, re-
gularne ścieżki i baseny. 
Ogród uatrakcyjnia-
ły rzeźby i elemen-
ty architektury par-
kowej. Oś główną 
ogrodu wieńczył 
Salon Wodny, 
otoczony wa-
łem i kolistym 
k a n a ł e m . 
Jeszcze da-

lej powstały później parki w sty-
lu angielskim – duży i mały. 

Od centrum wyznaczonego 
przez pałac, osie krajobra-

zowe wiodły między inny-
mi do Stawu Jeleniego 

i do Stawu Zofii z wyspą 
i pałacykiem. Z tego 

miejsca poprzecz-
ne osie widokowe 

odsłaniały widok 
budowli dużego 

parku angiel-
skiego.

Duży park angielski rozciągał się od 
pałacyku Szwedzkiego po Winną 
Górę z kolejnym pałacem. Charak-
terystyczne dla parku były otwar-
te polany i osie widokowe, pod-
kreślające malowniczość miejsca 
i eksponujące budowle parkowe: 
świątynię pogańską (Japoński Do-
mek), ruiny gotyckie czy pagodę. 
Na terenie parku znajdowało się 
Elizjum z podziemnym labiryntem 
i ścianą, na której umieszczono 
panoramę Langenburga, a także: 
woliera, budynek łaźni, świątynie 
oraz obeliski. Ważnymi miejscami 
scenografii parkowej były pustel-
nia oraz mleczarnia zwana Szwaj-
carką. Bardzo bogata kompozy-
cja parkowa zapewniała rozrywkę 

i wszechstronne doznania. W po-
dobnym stylu zbudowana została 
Arkadia Nieborowska Radziwiłłów 
czy dziś nieistniejące Powązki Iza-
beli Czartoryskiej.

Ważnym etapem rozwoju dużego 
parku angielskiego było wykopa-
nie systemu stawów, które pełni-
ły rolę nie tylko gospodarczą, ale 
także krajobrazową i rekreacyj-
ną. Stawy nazywano imionami 
żon i córek książąt Württember-

skich. Bogatą sieć kanałów, licz-
ne stawy ze sztucznymi górami 
i wyspami, wykorzystywano do 
wędrówek i przejażdżek łodzia-
mi. Najmłodszym elementem za-
łożenia był mały park angielski 
utworzony w I poł. XIX w. między 

Salonem Wodnym a obecną wsią 
Winna Góra. Wśród drzew wyty-
czono kręte ścieżki i rozmieszczo-
no romantyczne rzeźby antycz-
nych postaci, pawilony i altany. 
Oba parki łączyła, zachowana do 
dziś, aleja cienia.

Wprost przez wierzchołki 
drzew pokazuje się nie 
dość opisana wyspa 
Zofii. U podnóżka 
zaś góry na poziomey 
płaszczyznie naślado-
waną prosty grobowiec. 
Płaczące topole w około go 

obrosły. (…) Na boku pałac, ko-
ściół, i wszystkie budowy Carl-

sruhe w całey ich świetności 
obaczyć można, z drugiey 
strony w odległości, posągi 
wyspy i kanały angielskie-

go ogrodu. W tyle domu zgi-
nęłoby oko w nieprzeyrzaney 

rozległości pól otwartych, gdyby i tak nie 
umiano go zastanowić wyniosłą wieżą, 
która latarnie morską wyobraża.(…) 
Wewnątrz sala  i pokoje pełne gustu, zdo-
bione są portretami królów i rzadkimi 
obrazami, między któremi uważaliśmy 
Noc Corregia i Kleopatrę Guidoriniego. 
(o widoku z Winnej Góry i pałacu)

MichałWyszkowski
z listu do Jana Tarnowskiego, 1798 r.

Przywróćmy raj Württembergów

P
R

O
JE

K
T

 N
A

 R
Z

E
C

Z
 U

S
TA

N
O

W
IE

N
IA

 P
O

M
N

IK
A

 H
IS

TO
R

II
K

R
A

JO
B

R
A

Z


