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Stawy książęce w Pokoju:
Staw Zofii (27 ha) i  Staw Wilhelminy (34 ha) 
- na cześć Marii Sophii Wilhelminy (1716 - 1793), żony Carla Christiana Erd-

manna,  założyciela Pokoju (nazwy od drugiego i trzeciego imienia księżnej)

 Staw Fryderyki (13 ha)  i  Staw Augusty (23,3 ha) 
- na cześć Friederiki Sophii Charlotty Augusty (1751 -1789), 
 córki Carla Christiana Erdmanna i  Marii Sophii Wilhelminy

Staw Matyldy (11,2 ha) 
- na cześć Mathildy Caroliny Friederiki von Waldeck-Pyrmondt (1801-1825), 

pierwszej żony Eugena II, trzeciego właściciela Pokoju   

Staw Heleny (1,5 ha) 
- na cześć Heleny von Hohenlohe-Langenburg (1807-1880), drugiej żony Eu-

gena II

Staw Marii (6,1 ha) 
- na cześć Marii Alexandriny (1818-1888), córki Eugena II i Heleny

Staw Pauliny (6 ha) 
- na cześć Pauliny Mathildy Idy (1854-1914), córki Eugena III Erdmanna,  

czwartego właściciela Pokoju

Staw Wery (2,6 ha) 
- na cześć Wery Konstantinownej Romanow (1854 – 1912), żony Wilhelma 

Eugena IV, piątego właściciela Pokoju. Był to staw obejmujący południo-
wy fragment stawu Wilhelminy, jego groblę zniesiono powiększając staw 
Wilhelminy. Obecnie imieniem Wery  nazywany jest zbiornik o pow. 2,6 ha 
powstały z podziału groblą Stawu Szwedzkiego. 

Staw Olgi (4,1 ha)
- na cześć Olgi Alexandriny Marii (1878 -1932), córki Wery i Wilhelma Eugena 

IV. Początkowo były to dwa odrębne stawy: Olgi i Elsy.
 

Opracowanie ekspozycji:
Ryszard Wilczyński  |  koncepcja merytoryczna, teksty, fotografia
Mirosław Słomski  |  koncepcja artystyczna, projekt graficzny  |  kontakt: +48 502 086 880
Elżbieta Gosławska, Iwona Solisz  |  teksty, materiały źródłowe
Justyna Łabuś, Janusz Preuhs, Tomasz Zimoch, Rafał Nowowiejski  |  fotografia

Współpraca:
Mirosław Lenart, Szymon Ogłaza, Eneasz Kowalski, Anna Ziomek, Przemysław Pospieszyński 
W ekspozycji wykorzystano materiały z publikacji: “Pokój monografia” wydanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Pokoju. Ceramika ze zbiorów Muzeum w Gliwicach, fot. W. Turkowski

Staw Anny (3 ha) 
- pochodzenie nazwy nie jest pewne. W rodzinie Würt-

tembergów w Pokoju nie było kobiety o imieniu Anna, 
istnieje jedynie przypuszczenie, że staw nazwano 
na cześć Anny Pawłownej (córka Marii Fiodorownej, 
kuzynka Eugena II i siostrzenica Heinricha Friedricha 
Eugena I - jego ojca), która została królową Holandii. 
Maria Fiodorowna odwiedziła Pokój i być może była tu 
z córką Anną.

Staw Augusty

Staw Fryderyki

Staw Zofii

Staw Szwedzki

Staw Wery

Staw Wilhelminy

Staw Pauliny

Staw Anny

Staw Matyldy

Staw Olgi

Staw Heleny

Wyspy

Staw Marii

Staw Augusty i Marii

Staw Zofii i Fryderyki
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Motto wystawy - Przywróćmy Raj Württem-
bergów, nie wyraża utopijnej tęsknoty za 

stanem bezpowrotnie minionym. To apel aby 
niezwykłe dziedzictwo Pokoju, historycznych 
przekazów i pamiątek, włączyć we współczes-
ność. Pielęgnując je, budować związek pomię-
dzy przeszłością a przyszłością i wykorzystać 
jako tworzywo rozwoju. 

Mamy wielką szansę  z bogactwa walorów  
poznawczych tego miejsca, zdarzeń i uczestni-
czących w nich ludzi, tworzyć fascynujący prze-
kaz budzący szacunek dla dorobku minionych 
pokoleń,  zamieniając go w zobowiązanie do 
kreacji nowej postaci pokojowskiej Arkadii. 

Niniejsza ekspozycja jest wyrazem wsparcia 
dla idei  nadania dziedzictwu kulturowemu Po-
koju statusu pomnika historii, gdyż w tej formule 
przeszłość najpełniej spotka się z przyszłością - ku 
pożytkowi mieszkańców i społeczeństwa.

Wojewoda Opolski 
Ryszard WILCZYŃSKI 

Pokój, 19 września 2015
Europejskie Dni Dziedzictwa 

pod hasłem Utracone Dziedzictwo

Oktagon

Kobiety Pokoju

- motyw założycielski dla Pokoju, tak 
czytelny  w  obrazie wsi, iż stanowi  jej 
znak rozpoznawczy, nadał strukturę tej 
ekspozycji.  
Idealny podział przestrzeni na osiem 
części podpowiedział autorom, aby 
dziedzictwo historyczne,  kulturowe, 
przyrodnicze Pokoju oraz potencjał kre-
acji tego miejsca przedstawić w ukła-
dzie ośmiu tematów, czyniąc z oktagonu 
logo miejscowości. 

Opis Pokoju z 1798 roku pióra Micha-
ła Wyszkowskiego wzbogaca treść 
wystawy.

- ta część ekspozycji przywołuje  portrety 
kobiet -  żon, sióstr, córek właścicieli Po-
koju. Współtworzyły one historię rodu 
Württembergów, a ich życie zapisało się 
w dziejach Pokoju i szeroko poza nim. 
Życiorysy poszczególnych pań to hi-
storie sławy i dramatów - zapis faktów, 
których wymowa powoduje, że są one 
nam bliskie.
Wybór postaci nie był przypadkowy. 
Stawy książęce w Pokoju noszą imiona 
tych kobiet. Ich życie przeminęło, ale 
pozostawiło tak wyjątkowy ślad. 
Zatem w spokojnej toni stawów wraż-
liwa wyobraźnia pozwala dostrzec syl-
wetki tych niezwykłych kobiet.

Opolski Wojewódzki
Konserwator Zabytków

Wojewoda 
Opolski
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Pokój ma swój mit założycielski – 
sen księcia Carla Christiana Erdman-
na podczas polowania. Wizję śródle-
śnej arkadii książę zaczął realizować 
w 1748 roku. Założył zwierzyniec 
i zbudował pałacyk myśliwski. Wzo-
rem dla koncentrycznego założenia 
Pokoju była renesansowa koncepcja 

miasta idealnego, oparta na trzech 
kolistych placach, od których popro-
wadzono osie widokowe w kierunku 
centralnego placu z pałacem. Drogi 
poprzeczne, wraz z głównymi aleja-
mi, wyznaczały w przestrzeni osiem 
trójkątnych obszarów tworząc okta-
gon (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,  zabawy, 

koncerty, przestawienia teatralne), 
otwartego także dla mieszkańców. 
W 1780 r. przystąpiono do realizacji 
parku krajobrazowego na Winnej 
Górze. Rozległe założenie oparto na 
długich osiach widokowych i kompo-
nowanym krajobrazie. Powstały stawy 
z wyspami, pałacyki, sztuczne ruiny, 
orientalne pawilony, posągi mitycz-
nych bóstw i ich świątynie. 

Książę Heinrich Friedrich Eugen 
I  i jego syn Eugen II rozwijają miej-
scowość. Rozkwita życie teatralne 
i muzyczne. Pierwszą pokojowską 
scenę zbudowano na wyspie Stawu 
Zofii już w 1755 r., a pod koniec XVIII 
wieku rozbudowano Dom Koncerto-
wy w centrum miejscowości. Oprócz 
sztuk o prostej fabule grano dzieła 
Schillera oraz utwory Mozarta. W wie-

czorkach muzycznych, które odbywa-
ły się także w pałacu, od jesieni 1806 
do wiosny 1807 roku uczestniczył 
kompozytor Carl Maria von Weber. 
Dodatkowo imprezy kulturalne or-
ganizowano z okazji różnych uroczy-
stości i świąt. Od początku XIX wieku, 
przekształcano istniejący już park oraz 
utworzono mały park angielski, który 
spiął całość założenia parkowego.

W latach czterdziestych XIX w. rad-
ca sanitarny z Gliwic dr Freund do-
strzegł zdrowotne walory Pokoju. 
Uzdrowisko otwarto w 1847 roku. 
Do kąpieli wodnych i parowych na 
różne dolegliwości używano wycią-

gu z igieł sosnowych. Pod koniec 
XIX w. odkryto źródło wody leczni-
czej „Charlotta”. Obiekty uzdrowiska 
wzbogaciła pijalnia wody. Uzdro-
wisko było popularne do II wojny 
światowej.

W 1945 r. w Pokoju rozegrał się się 
akt Tragedii Górnośląskiej. Armia 
Czerwona bestialsko potraktowa-
ła ludność i miejscowość, paląc 
i niszcząc dobra książęce. Pomor-
dowanych upamiętnia wydzielona 
kwatera na cmentarzu katolickim. 
W Pokoju pozostało 99 mieszkań-
ców, napływ repatriantów zwiększył 
tę liczbę do ponad tysiąca. Do lat 50. 

XX w. większość obiektów, także pa-
łac, została rozebrana. Nieutrzymy-
wany park przybrał leśny charakter. 
Z zabudowy wsi, rezydencji książę-
cej i uzdrowiska pozostało niewiele. 
Dawna świetność Pokoju przetrwała 
w pozostałościach licznych budowli 
parkowych i jest obecna w istnieją-
cych kościołach, cmentarzach oraz 
wyjątkowym układzie miejscowości. 

Na planie oktagonu

Rodowa rezydencja

Romantyczny salon i park

Uzdrowisko

Utracona arkadia

Jakoż nayprzyiemnieyszą teraz odbyłem 
podróż, którą chcę ci opisać. Powszechnie 
uwielbiany ogród angielski w Carlsruhe 
dobrach Xcia Würtem-
berga wzbudzał dawno 
moię ciekawość i udało mi 
się widzieć go (…) Niebo 
zaczęło się jak na szczęście 
wyiaśniać kiedyśmy dojeż-
dżali do Pokoiowa (bo tak Carlsruhe zowią 
po polsku). Przez wyciętą w ciemnym lesie 

ulicę, widać zdaleka pałac po niedawnem 
spaleniu odnowiony. Niecierpliwie las  ten 
przebywszy, stanęliśmy w porządnym domu 

gościnnym, gdzieśmy 
zagranicznym zwy-
czaiem wszystkich dla 
przejeżdżających wy-
gody znaleźli. Ale nie 
przeimuiąc nawet po 

drodze spoczynku, chcieliśmy zaraz położe-
nie miejsca oglądać. Co za cuda! (…) Jakoż 

dom, kościół, wszystkie budowy i ogrody za-
łożone są wpośrodku wysokiego lasu, który 
się na milę rozciąga, a w koło zamknięty 
i zwierzyńcami podzielony, może się na-
zwać iednym wielkim ogrodem. Od pałacu 
w ośmiogran stoiącego, cięte są w każdym 
rogu szerokie ulice, topolami włoskiemi 
sadzone. W iedney z nich zastanawia oko 
piękny widok kościoła Dyssydenckiego, któ-
rego wieża w kształt piramidy, daie łudzący 
pozór meczetu.
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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 kon-

tynuował budowę parku i ulokowanych w nim pałacy-
ków. Założył gildię strzelecką, pierwszą scenę teatral-
ną, ufundował kościół ewangelicki. Przyczynił się do 
dynamicznego rozwoju miejscowości. 

Drugi właściciel Pokoju, miłośnik sztuki, rozbudował 
posiadłość, m.in. odbudował spalony pałac, upiększył 
otoczenie, ufundował kościół katolicki. Jego wszech-
stronnie wykształcona żona, księżna Luiza von Stol-
berg – Gedern, założyła pałacową bibliotekę wraz z ko-

lekcją dzieł sztuki. Za ich panowania rozkwitło życie 
teatralne i muzyczne. Para książęca słynęła z tolerancji 
religijnej, co przyczyniło się do rozwoju wspólnot kato-
lickiej i żydowskiej. 

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 
Langenburga. Był uzdolniony muzycznie, grał i kompo-
nował. Za jego panowania nastąpił drugi okres rozkwitu 
teatru. Z jego woli założono w Pokoju uzdrowisko.

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

iowa (ówczesna polska nazwa Carlsruhe) - zawarł w li-
ście do Jana Tarnowskiego, który opublikowano w roku 
1830 w pośmiertnym wydaniu jego poezji. 

Kompozytor doby romantyzmu, w latach 1806-07 
mieszkał i tworzył w Pokoju. Przypuszczalnie Pokój 
zainspirował go do napisania 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 ślą-
skiego tańca „miotlorz”.

Wybitny niemiecki geolog, geograf i kartograf urodzo-
ny w Pokoju. W XIX w. prowadził pionierskie badania 
w Europie, Ameryce Północnej i w Chinach. Uważany 
jest za twórcę podstaw współczesnej geografii i geo-
morfologii oraz terminu „Jedwabny szlak”. Najwięk-

szym dziełem Richthofena, była wydana w latach 
1877-1912, siedmiotomowa monografia Chin zawie-
rająca atlas geograficzny. Wprowadził termin abrazja 
morska oraz ugruntował pogląd o eolicznym pocho-
dzeniu lessu.

Fotograf, rzeźbiarz, malarz, grafik i pisarz. Znany z  rzeź-
biarskich instalacji „Lalka”. Pierwsza seria – naturalnej 
wielkości instalacja o podtekście erotycznym, zbudo-
wana z części manekinów, zabawek, 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 surreali-
stów, wśród których zyskał szczególną pozycję dzięki 
erotycznemu  i skandalizującemu wydźwiękowi prac. 
Jego dzieła wystawiane były w galeriach w Paryżu, 
Londynie, Berlinie i Nowym Jorku.

Carl Christian Erdmann von Württemberg (1716-1792)

Heinrich  Friedrich Eugen  von  Württemberg (1758-1822)

Eugen  von  Württemberg (1788-1857)

Michał Wyszkowski (1770-1829)

Carl Maria von Weber (1786-1826)

Ferdinand Freiherr von Richthofen (1833-1905) 

Hans Bellmer (1902 - 1975) 

Oglądaliśmy potem przy pałacu Teatr i wspa-
niały ogród włoski. Środek iego ozdobiony 
w kwiaty, cytryny, pomarańcze, a ulice w szpa-
ler cienisty. Kończy go dzika promenada, która 
różnemi odmianami bawi i zadziwia. W iey 
gęstwi stoi świątynia, pozorem swoim łudząc 
dowcipnie. Cztery w starożytney rzeźbie 
kolumny wspieraią gmach zdaleka okaza-
ły, bogate ściany odbiiaią promienie słońca. 
(o parku francuskim / włoskim)  
Na boku (…) zwierzyńca, nagle dało się wi-
dzieć obszerne iezioro wkoło opasane lasem. 
W środku iego leży wyspa (wyspą Zofii od 
imienia Xżney Würtembergskiey nazwana). 

Zaymuie ona w sobie wspaniałą, okrągłą salę, 
pięknie wewnątrz ozdobioną, którey budowa 
do starożytnego kościoła iest podobna. Ale co 
za uymuiący widok tey wyspy! Z iedney stro-
ny w głębi wyrzniętego lasu przeglądał pałac 
w Pokoiach, z drugiey przez ciętą ulicę, poka-
zuią się zdrobniałe odległością domki angiel-
skiego ogrodu. (o Stawie Zofii)
Uboczna znowu przez zwierzyniec droga, za-
prowadziła nas do bramy angielskiego ogrodu. 
Na samym wstępie iest ogromna płaszczyzna 
drobną trawką porosła. Idąc nią, nieznacznie, 
coraz ciemnieysze drzewa otaczają człowie-
ka. Przewodnik nasz wskazał nam naprzód 

skalistą na boku grotę, z którey starość dobrze 
była mchem porosłemi zwaliskami udana. 
Weszliśmy za nim w iey ciemny otwór, a błą-
dząc ślepo przez czas nieiaki, wyprowadził 
nas inszą stroną na wdzięcznie wyniesioną 
równinę, którą Elizeum nazwać mu się po-
dobało (o Elizjum w dużym parku angiel-
skim). W środku stoi w postawie naturalnej 
kamienna statua Fryderyka IIgo a w koło pię-
ciu sławnych ienerałów: Szwerin, Winterfeld, 
Citten, Zeidlic i Kayt, którzy mu nieodstępnie  
towarzyszyli w boiu.  

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.

Michał Wyszkowski
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W różnych myślach zatopiony, 
szedłem wąską ścieżką,(…) 
kiedy nagle zadziwiający wi-
dok mnie omamił. Spostrze-
gam plac Pallady:
W końcu niespodziane gęstych 
krzaków przerwy, Na wzgór-
ku obsadzonym wdzięcznie 
topolami,
Wystawiono wspaniały posąg dla Minero-
wy (…)
Z boiaźnią wstępowałem na stopnie posą-
gu (…) ale nowe znowu działa  zwabiły 
do patrzenia oko. Pokazuje się kilka wysp 
szerokiemi kanałami przedzielonych od 

siebie. Wieniec drzew 
okrywał ich brzegi. 
Na naybliższey widzę 
świętą górę Parnasu, 
a na iey laurem kwit-
nącym wierzchołku 
świątynie Apolla. (…) 
(…) Z naywiększem 

podziwieniem dowiedziałem się, że kolos 
Apollina był drewniany. (…) Pełen usza-
nowania, płynąłem w koło wyspy rzucaiąc 
nieśmiałem okiem na górę Parnasu, któ-
ra zdawała mi się bardzo śliska i niebez-
pieczna. (o stawie ze świątynią Apollina / 
obecnie ze świątynią Matyldy w dużym 

parku angielskim) Oglądaliśmy potem 
drugą wyspę noszącą imię Wilhelma. Szczę-
ście uwiecznia tam skronie zeszłego króla. 
Jest to wyobrażenie Reichenbackiego poko-
ju i pamiątka dziejów ojczystych. Cieniste 
drzewa i galerya kamienna dodaią temu 
miejscu ozdoby.(…) Tymczasem z portu 
umyślnie na kanale zbudowanego wypły-
nęły przybrane baty, które nas na drugą 
stronę ogrodu przewozić miały. Odbiliśmy 
od brzegów, a wesoła ta żegluga, nowe nam 
myśli tworzyła. Płynąc przez wąską cieśni-
nę kanału, z którey niebo tylko i drzewa 
widać było, przyrównywaliśmy podróż na-
szą do żeglugi morskiey. 

Rokokowa perła Zofii

Szklane obrazy

W świecie mitologii

Nagrobek leśniczego

Kościół ewangelicki z II połowy XVIII 
w. wybudowano dzięki staraniom 
księżnej Zofii i jej męża Carla Chri-
stiana Erdmanna, jako kościół zam-
kowy z kryptą na pochówki rodziny 
książęcej. O szczególnej wartości za-
bytku decyduje kompletne i jedno-
rodne wnętrze z epoki, dostosowa-
ne do potrzeb gminy ewangelickiej 
- empory obiegające wnętrze kościo-
ła w dwóch kondygnacjach, łączą się 
z ołtarzem ambonowym. Obecnie 
to jedyny tego typu użytkowany oł-
tarz na terenie województwa opol-

skiego. Uwagę zwraca loża książęca 
z herbem małżeńskim pary założy-
cielskiej i organy z 1774r. z kartuszem 
herbowym Württembergów.

W neobarokowym kościele katolic-
kim pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego, wybudowanym w stylu neo-
barokowym w 1907r. odnajdujemy 
zespół witraży z przedstawieniami 

ukrzyżowanego Chrystusa oraz świę-
tych, w tym m.in. Św. Jadwigi Śląskiej. 
Dwa witraże obok ołtarza głównego, 
przedstawiające śś. Huberta i Euge-
niusza, ufundował król Wirtember-

gii Wilhelm II, 
ówczesny wła-
ściciel Pokoju. 

Wiek XVIII i XIX to czasy 
tworzenia założeń ogro-
dowych inspirowanych 
filozofią Oświecenia gło-
szących hasła życia w har-
monii z naturą, umiłowa-
nia przyrody i przeszłości. 
Stąd nawiązanie do trady-
cji antycznych. Park w Po-
koju, to charakterystycz-
ne miejsce romantycznej 

zadumy, wypoczynku, kontak-
tu z naturą i sztuką. W małym 
parku angielskim zachowały 
się uszkodzone rzeźby m.in. 
posągi Minerwy, Diany, We-
nus i Apolla. Mitologia grec-
ka była inspiracją dla wznie-
sienia w 1790 r. Elizjum (duży 
park angielski). Ta szczególna 

budowla składa się z podziem-
nego labiryntu sklepio-

nego kolebką 
pod nasypem 
ziemnym oraz 
rotundy z 4 ni-
szami. Pierwot-
nie w niszach 
tych były umieszczone popiersia 
słynnych generałów z okresu woj-
ny siedmioletniej, w centrum zaś 
stał pomnik Fryderyka II Wielkiego.

Jednym z najciekaw-
szych nagrobków na 
cmentarzu ewangelic-
kim jest neoklasycy-
styczny pomnik z 1806 r.
 upamiętniający nad-

leśniczego Henryka von Burg-
sdorfa. Nagrobek wykonany 
z piaskowca, przedstawia kobie-
tę naturalnej wielkości, wspiera-
jącą się o postument, pierwotnie 
zwieńczony urną z podobizną 

zmarłego. Autorem pomnika jest 
rzeźbiarz Johann Gotfryd Scha-
dow, twórca m.in. kwadrygi z po-
stacią Victorii na Bramie Brande-
burskiej w Berlinie.

Michał Wyszkowski
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Fryderyk II Wielki

Świątynia Matyldy

Śpiący lew

Cmentarz żydowski

Cmentarz ewangelicki

Na przestrzeni lat park w Pokoju, 
zgodnie z jego romantycznym cha-
rakterem, uzupełniano pomnika-
mi nawiązującymi do treści patrio-
tycznych, także upamiętniającymi 
ważne dla rodziny Württembergów 
osoby i wydarzenia. Jednym z nich 
jest pomnik autorstwa M. Steina 

z Wrocławia przedstawiający Fry-
deryka II Wielkiego w mundurze 
wojskowym - obecnie na małym 
kopcu, w dużym parku angielskim. 
Częściowo uszkodzony posąg to 
jedyny do dziś zachowany pomnik 
tego władcy w Polsce.

Niedaleko pomnika Fryderyka II Wiel-
kiego, na wyspie niewielkiego sta-
wu wybudowano świątynię na planie 
centralnym, wspartą na ośmiu kolum-
nach projektu Leysera. Świątynię wy-
budował w 1826 roku książę Eugen dla 

upamiętnienia księcia Carla Christia-
na Erdmanna i swojej pierwszej żony - 
Matyldy von Waldeck-Pyrmondt, która 
zmarła w wieku 25 lat po krótkim, lecz 
szczęśliwym małżeństwie. Budowla do 
dzisiaj nosi jej imię.

W Pokoju warto zwrócić uwagę na 
miejsca szczególnej pamięci o zmarłych 
– cmentarze, na których odnajdujemy 
upamiętnienia rodziny Württember-
gów,  zasłużonych dla Pokoju mieszkań-
ców oraz zwykłych ludzi, którzy współ-
tworzyli tę miejscowość na przestrzeni 
lat. Najstarsze zachowane nagrobki na 
cmentarzu ewangelickim  reprezen-
tują przykłady  sztuki z XIX wieku do 
lat 30-tych XX w. Do najcenniejszych 

artystycznie należy neoklasycystycz-
ny nagrobek leśniczego z 1806 roku, 
marmurowy czterometrowy krzyż nad 
grobem księżnej Amalii, rzeźba Jezusa 
przy grobie pastora oraz duża grupa 
bardzo oryginalnych nagrobków se-
cesyjnych, modernistycznych i w stylu 
art deco. Na uwagę zasługują również 
rzeźby aniołów wieńczących słupy bra-
my wejściowej na cmentarz.  

Żeliwny odlew śpiącego lwa w ma-
łym parku angielskim został posta-
wiony w roku 1863 na cześć rosyj-
skiego generała księcia Eugena von 
Württemberga, dla upamiętnienia 
jego zasług wojennych. Pomnik au-
torstwa Theodora Kalidego powstał 

w Królewskiej Odlewni Żeliwa w Gli-
wicach. Kalide zasłynął jako twórca 
rzeźb zwierząt, szczególnie lwów 
(śpiących i czuwających). Do dzisiaj 
znane są takie pomniki w Warsza-
wie, Legnicy, Berlinie i w Bytomiu.

Znajdują się tu macewy z in-
skrypcjami w języku niemieckim 
i hebrajskim. Są one źródłem in-
formacji o członkach gminy ży-
dowskiej w Pokoju. Na nagrob-
kach (najstarszy jest z roku 1872) 

spotykamy zdobienia i symbole 
żydowskie, np. gwiazdę Dawida, 
złamane drzewo, złamaną różę 
oraz nazwiska wykonawców ma-
cew.

(…) wtem wysadzono 
nas na ląd. Portem na-
szym była mała w le-
sie pustynia. W domku 
tym ubogim i samotnym, 
otworzył nasz przewod-
nik xięgę, do której za-
pisują imiona osób, któ-
re ciekawość zewsząd 
do Pokoiów sprowadza. Szanując przyję-
ty zwyczaj i my dla pamiątki zostawili-
śmy naszey bytności świadectwo. Ztamtąd 

szliśmy ścieżką po mię-
dzy buynemi łęgami do 
wspaniałey Hollenderni. 
Jest to obszerna sala z ga-
leryą i kolumnami, a po-
boczne pokoie służą na 
chowanie pięknych krów 
hollenderskich, bardziey 
podobno dla zabawy jak 

dla pożytku. Wracając odwiedzaliśmy Ła-
zienki, które w pięknem są także położe-
niu. (lokalizacja nieustalona)

Po kilku mostach przez kanały, zbliżyliśmy 
się nieznacznie do wielkiey winnicy, któ-
ra łączy ogród angielski z włoskim. Każde 
piętro tey odzianej winem góry, otoczone 
jest kamienną galeryą i wysadzane żelazną 
posadzką. Na samej iey szczycie, gronami 
uwieńczonym, stoi dom, który przybyt-
kiem rozkoszy nazwać można. Panuie on 
nad całym ogrodem i zwierzyńcem, i tak 
umiano z położenia mieysca korzystać, że 
już w tym rodzaju nic mi się piękniejszego 
widzieć nie zdarzyło. (o Winnej Górze)

z listu do Jana Tarnowskiego, 1798 r.
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Zabytkowy park i okoliczne lasy 
są częścią Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego (SPK). Ingerencja 
człowieka w naturalny krajobraz, 
związana z tworzeniem parku przy-
pałacowego oraz bu-
dową licznych stawów 
i kanałów wytworzyła 
specyficzny ekosystem, 
w którym zasadniczą 
rolę odgrywa gospodar-
ka stawowa z hodowlą 
karpia. Groble stawów 
obsadzone są wspania-
łymi alejami dębowy-
mi, ich niecki są siedli-
skiem rzadkich i chronionych roślin 
(kotewka orzech wodny, lindernia 
mułowa, salwinia pływająca, grążel 

żółty, grzybień biały). Równie bogato 
prezentuje się fauna. Żyją tu liczne 
gatunki owadów (ważki, motyle), 
płazów (żaby, ropuchy, rzekotki), 
gadów (jaszczurki, żmije, zaskrońce), 

ptaków (bocian biały 
i czarny, bielik, orlik 
krzykliwy, kania ruda - 
symbol SPK oraz sójki, 
zimorodki, kormorany, 
czaple, żurawie, perko-
zy, mewy, łabędzie, ły-
ski). Prócz popularnych 
ssaków (sarny, jelenie, 
dziki, lisy, jenoty) wystę-
pują  bobry i wydry. Co 

roku, gdy podczas odłowów ryb ze 
stawów spuszczana jest woda, poja-
wiają się liczni ptasi drapieżcy, wśród 

nich królują bieliki.  Przyrodę obszaru 
profesjonalnie eksponuje Izba Leśna  
Nadleśnictwa Kup (11 km od Poko-
ju). Kilkadziesiąt lat niemal bez in-
gerencji człowieka doprowadziło do 
spektakularnej renaturalizacji obsza-
ru komponowanego krajobrazu, tak 
że jest on niczym miniatura Mazur 
i Puszczy Białowieskiej.

Bagnistą równinę wokół Pokoju 
urozmaicają polodowcowe wydmy 
ze schyłku okresu ostatniego zlo-

dowacenia. Tworzą one wysokie na 
kilka metrów, asymetryczne wały 
o długości setek i więcej metrów. 
Na ogół porasta je bór sosnowy, 
a u podnóży dęby. W ciągu wydm, 
na zachód od wsi Krzywa Góra 
(nazwa od kształtu wydmy) wśród 
kompleksu łąk nazywanych siołko-
wickimi, zlokalizowane jest wcze-
snośredniowieczne owalne grodzi-
sko. Centralny kopiec otoczony jest 
wyciętą w wydmie fosą i wałem; jest 
w nim przerwa, w miejscu dawnej 

bramy wejściowej. Przepływająca 
w pobliżu Budkowiczanka zapew-
niała mieszkańcom grodziska bez-
pieczeństwo i drogę transportową.
Topografia dużego parku angiel-
skiego w rejonie Winnej Góry do 
złudzenia przypomina teren wy-
dmowy. Bez specjalnych badań nie 
sposób ustalić, czy paraboliczne 
wzgórze obejmujące ramionami 
staw Heleny jest wydmą, czy też 
wzniesieniem usypanym przy ko-
paniu stawów.

Cenny ekosystem

Wydmy leśne

Wyjazd tego dnia ułożony i zachodzące już 
słońce przymusiły nas do opuszczenia ogrodu. 
Mamiony tem co mnie otaczało, ani wiem 
kiedy z niego wyszedłem. 
W moment dopiero przyszła 
mi uwaga, że w miejscu tak 
czarującem (…) Neptun 
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 potoków, które ze szcze-

liny skał wywarta tłuką się 
z łoskotem o kamienie (…), 
ani nawet drobnych strumy-
ków co wlekąc się leniwym 
krokiem szepcą po ustroniach 
(…). Badałem przyczyny 
i nie jest ona skutkiem za-

niedbania. Błąd tak wielki nie mógłby być 
darowany. Ale zazdrosna natura nie pozwoliła 
ręce ludzkiey zrobić doskonałego dzieła, a od-
daleniem rzek i czystych strumieni chciała aby 
tylu wdziękom czegoś jeszcze brakowało/…/. 
Trzeba prawdziwie żałować niedostatku 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. (...)

z listu do Jana Tarnowskiego, 1798 r.
Michał Wyszkowski

Lasy pokojowskie stanowią pozosta-
łość śląskiej Puszczy Przesieki oddzie-
lającej we wczesnym średniowieczu 
ziemie Ślężan i Opolan. Aż do XVIII 
wieku zachowywały one swoją nie-
mal pierwotną strukturę gatunkową 
z przewagą gatunków liściastych. 
Taki też charakter ma drzewostan 
na terenie parku w Pokoju - złożony 
z dębów, jesionów, buków, świerków, 
sosen i grabów. Wiele potężnych 
drzew ma status pomników przyro-

dy. Wśród gatunków rodzimych są 
też egzotyczne, m.in. tulipanowiec 
amerykański, buk czerwony, kasztan 
jadalny, platan, choina kanadyjska, 
dąb błotny o charakterystycznych 
zwisających gałęziach czy stuletnie 
rododendrony otaczające śpiącego 
lwa i miejsce, gdzie stał pomnik Ger-
manii. Szczególny klimat parkowi 
nadają sosny wejmutki miejscami 
dominujące wśród drzewostanu. 
Wśród nich jest olbrzymi, najstarszy 

w Polsce egzemplarz  (pomnik przy-
rody) liczący ponad 200 lat. 

Pierwotność i egzotyka



K
R

A
JO

B
R

A
Z

Przywróćmy raj Württembergów
P R O J E K T  N A  R Z E C Z  U S T A N O W I E N I A  P O M N I K A  H I S T O R I I

Obok zwierzyńca w Pokoju po-
wstał rozległy obszar kompo-
nowanego krajobrazu – jedno 
z pierwszych tego rodzaju za-
łożeń parkowo-ogrodowych na 
Śląsku. Pokój założono na planie 
idealnym, wyrażającym się okta-
gonalnym układem przestrzen-
nym dzielącym przestrzeń na 
osiem części. W tak ukształto-
wanym założeniu, jedną z ośmiu 
części przeznaczono na przypa-
łacowy ogród barokowy w stylu 
francuskim. Kompozycję stano-

wiły kwatery wypełnione 
parterami i boskietami. 
Geometrię podkreślały 
strzyżone żywopłoty, re-
gularne ścieżki i baseny. 
Ogród uatrakcyjniały 
rzeźby i elementy ar-
chitektury parkowej. 
Oś główną ogrodu 
wieńczył Salon 
Wodny, otoczony 
wałem i koli-
stym kanałem. 
Jeszcze dalej 

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

Od centrum wyznaczonego 
przez pałac, osie krajobra-

zowe wiodły między inny-
mi do Stawu Jeleń i do 

Stawu Zofii z wyspą 
i pałacykiem. Z tego 

miejsca poprzecz-
ne osie widokowe 

odsłaniały widok 
budowli dużego 

parku angiel-
skiego.

Ważnym etapem rozwoju dużego 
parku angielskiego było wykopanie 
systemu stawów, które pełniły rolę nie 
tylko gospodarczą, ale także krajobra-
zową i rekreacyjną. Stawy nazywano 
imionami żon i córek książąt Württem-

berskich. Bogatą sieć kanałów, liczne 
stawy ze sztucznymi górami i wyspa-
mi, wykorzystywano do wędrówek 
i przejażdżek łodziami. Najmłodszym 
elementem założenia 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 rozmieszczono 
romantyczne rzeźby antycznych po-
staci, pawilony i altany. Oba parki łą-
czyła, zachowana do dziś, Aleja Cienia.

Duży park angielski rozciągał się od 
Pałacyku Szwedzkiego po Winną 
Górę z kolejnym pałacem. Charak-
terystyczne dla parku były otwarte 
polany i osie widokowe, podkreśla-
jące malowniczość miejsca i ekspo-
nujące budowle parkowe: świątynię 
pogańską (Japoński Domek), ruiny 
gotyckie czy pagodę. Na terenie 
parku znajdowało się Elizjum z pod-
ziemnym labiryntem i ścianą, na 
której umieszczono panoramę Lan-
genburga, a także: woliera, budynek 
łaźni, świątynie oraz obeliski. Waż-
nymi miejscami scenografii parko-
wej były pustelnia oraz mleczarnia 
zwana Szwajcarką. Bardzo bogata 
kompozycja parkowa zapewniała 
rozrywkę i wszechstronne dozna-

nia. W podobnym stylu zbudowana 
została Arkadia Nieborowska Radzi-
wiłłów czy dziś nieistniejące Powązki 
Izabeli Czartoryskiej.

Geometria i fantazja

Pieszo i łodzią

W świecie marzeń i upamiętnień

Wprost przez wierzchołki drzew poka-
zuje się nie dość opisana wyspa Zofii. 
U podnóżka zaś góry na poziomey 
płaszczyznie naśladowaną prosty 
grobowiec. Płaczące topole w około 
go obrosły. (…) Na boku pałac, kościół, 

i wszystkie budowy Carlsruhe w całey 
ich świetności obaczyć można, z dru-
giey strony w odległości, posągi wyspy 
i kanały angielskiego ogrodu. W tyle 

domu zginęłoby 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, zdobione są portretami kró-
lów i rzadkimi obrazami, między któremi uwa-
żaliśmy Noc Corregia i Kleopatrę Guidoriniego. 
(o widoku z Winnej Góry i pałacu)

 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. 



O
D

R
O

D
Z

E
N

IE

W roku 1999 został utworzony Stobrawski Park Kra-
jobrazowy (SPK), którego celem jest ochrona walorów 
przyrodniczych typowych dla nizin Opolszczyzny. Gmina 
Pokój jest rdzeniem parku. W Ładzy mieści się dyrekcja 
SPK. Liczne wydawnictwa, edukacja przyrodnicza i eko-
logiczna spopularyzowały w regionie miejscowe walory 
przyrodniczo – krajobrazowe i kulturowe. 

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

Gmina przejęła od Lasów 
Państwowych przyległy do 
centrum wsi teren dawnego 
parku francuskiego i małego 
parku angielskiego i ma pro-
jekt ich rewitalizacji. Gminna 
Biblioteka Publiczna w Po-
koju wydała dwie publikacje 
książkowe ukazujące walory 
przyrodniczo - krajobrazowe, 
historię, bogate dziedzictwo 
kulturowe miejscowości: 
Jesteśmy stąd. Gmina Pokój 
z bliska (2012) oraz Pokój – monografia 
pod redakcją Elżbiety Gosławskiej. Ta 

ostatnia książka spotkała się z olbrzy-
mim zainteresowaniem – uczestnicy 

spotkania promocyjnego, 
3 czerwca 2015 r., wypełnili 
po brzegi salę Gminnego 
Ośrodka Kultury, Spor-
tu i Rekreacji w Pokoju.  
Z inicjatywy Wojewody 
Opolskiego, pod kierun-
kiem Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków, uzu-
pełniono dokumentację 
obiektów zabytkowych, 
będącą podstawą prac 
konserwatorskich; między 

innymi wykonano studium histo-
ryczno-konserwatorskie dla Pokoju. 

Od roku 2004 Pokój jest koja-
rzony z Festiwalem Muzyki Za-
bytkowych Parków i Ogrodów 
im. Carla Marii von Webera. 
W czerwcu, w barokowej scenerii 
wnętrza kościoła ewangelickiego 
Zofii oraz w kościele rzymskoka-
tolickim pw. Podwyższenia Krzyża 
Św. rozbrzmiewa muzyka klasycz-
na, w tym fragmenty opery Wol-
ny Strzelec Webera oraz utwory 

innych klasyków epoki romanty-
zmu. Festiwal jest owocem współ-
pracy gminy, parafii ewangelickiej 
i katolickiej, środowisk mniejszości 
niemieckiej oraz obecnych i daw-
nych mieszkańców Pokoju. Stowa-
rzyszenie Pokój, zaangażowane 
w organizację festiwalu poprzez 
liczne publikacje, pełni misję po-
pularyzacji dziedzictwa Pokoju 
i idei ekumenizmu.

Ochrona przyrody

Honorowy obywatel

Festiwal weberowski

Dziedzictwo w centrum uwagi

Elżbieta Dzikowska
podróżniczka, historyk sztuki 

Pokój. Dziś wieś gminna, na początku XIX wieku stolica kulturalna 
Śląska, z własnym teatrem, baletem, nawet orkiestrą symfoniczną 
(1806-1807 działał tam znany kompozytor Carl Maria von We-
ber), a wszystko to dzięki ówczesnemu właścicielowi Pokoju, księciu 
Fryderykowi Eugeniuszowi Wirtembergowi, młodszemu bratu króla 
Wirtembergii Fryderyka I. Postać bardzo ciekawa: ten wzór pruskie-
go 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. Zamor-
dowano go jednak, nim zdołał zrealizować ten pomysł. Druga córka 
księcia, Elżbieta, została żoną cesarza Austrii Franciszka I Habsbur-
ga. Brat ożenił się z księżniczką Marią Czartoryską.
     Wirtembergowie, którzy odziedziczyli dobra Pokoju w roku 
1719, mieli we wsi okazałą rezydencję wybudowaną po pożarze 

w 1773 roku na miejscu dawnego pałacyku 
myśliwskiego. (...) w 1950 wysadzono jego 
ruiny, w powietrze i rozebrano, a materiał 
budowlany miał podobno posłużyć do odbu-
dowy Warszawy. Barokowy kościół ewangelic-
ki istnieje do tej pory: dla księcia odprawiano w nim nabożeństwa 
po niemiecku, dla mieszkańców wsi – po polsku.

Elżbieta Dzikowska, 
[w:] Groch i kapusta, str. 171-172
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Uznając wyjątkowość Pokoju - związanego z rodem Württembergów, 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

Gmina Pokój stawia na rozwój funkcji 
turystycznej, dąży do odzyskania sta-
tusu uzdrowiska, ma operat określa-
jący strefę uzdrowiskową, dokumen-
tację dla odwiertów wód leczniczych. 
W ramach koncepcji  rozwoju turysty-
ki, w powiązaniu z usługami zdrowot-
nymi w obszarze Stobrawskiej Strefy 

Rekreacji i Rehabilitacji planowana 
jest rozbudowa i poszerzenie funkcji 
Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju 
– jednostki Stobrawskiego Centrum 
Medycznego sp. z o.o. z siedzibą 
w Kup. Lasy Państwowe zdecydowały 
o udostępnieniu do zwiedzania duże-
go parku angielskiego. 

Walory przyrodniczo – krajobra-
zowe i kulturowe sprawiają, że 
teren gminy to dobre miejsce do 
wypoczynku i rekreacji. Można tu 
uprawiać nordic walking, turysty-
kę pieszą i rowerową (szlak żółty 
i czerwony rozpoczyna się przy 
rondzie, wytyczono ścieżki: rowe-

rową Szlakiem kapliczek i krzyży 
przydrożnych, dydaktyczną na 
terenie parku francuskiego i an-
gielskiego i przyrodniczą Dolina 
Budkowiczanki). Obszar ma wielki 
potencjał do uprawiania turysty-
ki aktywnej, w tym zakładającej 
szerokie wykorzystanie 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 astrono-
miczne przy gimnazjum w Pokoju 
pozwoli na obserwacje nieba i od-
krywanie ciał niebieskich.

Gmina  Pokój czerpie z aktywności 
Lokalnej Grupy Działania „Sto-
brawski Zielony Szlak”.  Jest waż-
nym ogniwem  „Szlaku Karpia” 
biegnącego przez południową Pol-
skę, co zawdzięcza  Lokalnej Grupie 
Rybackiej - LGR „Opolszczyzna”.  

Gospodarstwo Rybackie Lasów 
Państwowych w Krogulnej - członek 
LGR,  użytkujący m. in.  stawy książę-
ce na terenie dużego parku angiel-
skiego, bywa miejscem organizacji 
Święta Karpia Opolskiego.

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

Po zdrowie

Na wypoczynek

Po edukację

Na szlaku karpia

Przywracanie raju
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3   Maria
Sophia Wilhelmina

Urodziła się 3 kwietnia 1721 
roku w Laubach w Hesji. Zało-
życiel Pokoju Carl Christian Er-
dmann von Württemberg-Oels 
(1716-1792) poznał ją na duńskim 

dworze królewskim, gdzie 
służył w wojsku. Poślubił 
ją 8 kwietnia 1741 roku 
w Laubach. Młoda para 
początkowo mieszkała 

w Kopenhadze i tam wio-
dła typowe dwor-

skie życie. W 1742 roku ich pierworodny 
syn Christian zmarł tuż po urodzeniu. 
Po opuszczeniu Kopenhagi przez parę 
książęcą w 1744 roku pochowano go 
w krypcie Württembergów w Ole-
śnicy. W mieście tym, 1 sierpnia 1751 
roku, urodziła się córka - księżniczka 
Friederika Sophia Charlotta Augusta, 
a 19 listopada 1757 roku jej młodszy brat 
Friedrich Christian Karl (żył zaledwie półtora roku). 

W dniu imienin księżnej Zofii i jej córki Fryderyki Zo-
fii, 15 maja 1765 roku, dokonano uroczystego położenia 
kamienia węgielnego pod budowę kościoła ewangelicko 
– augsburskiego w Po-
koju. Nadano mu imię 
księżnej, które nosi do 
dziś. Roboty przy bu-
dowie kościoła wstrzy-
mano na cztery lata 
z powodu wojny sied-
mioletniej (1756-1763) 
i sporych wydatków 
związanych ze ślubem 
księżniczki Fryderyki. 

Uroczyste poświęcenie kościoła nastąpiło dopiero 8 sierp-
nia 1775 roku. 

Trzynastoletnią Fryderykę zaręczono z Friedrichem 
Augustem von Braunschweig-Wolfenbüttel. W wieku 17 
lat  poślubiła go we Wrocławiu 6 września 1768 roku. Mał-
żeństwo pozostało bezdzietne. W wieku 38 lat, 4 listopada 
1789 roku, Fryderyka umarła na ospę w Berlinie i tam ją 
pochowano w Neue Kirche przy Gendarmenmarkt. Dwa 
lata później trumnę księżnej przewieziono do krypty ko-
ścioła Zofii w Pokoju. 

Czasy księżnej Zofii to rozkwit Pokoju: utworzono  
parki francuski i angielski, za-

łożono winnicę, wybudo-
wano pałace na Winnej 

Górze, przy Stawie Zofii 
i Szwedzki, wzniesiono 
teatr, liczne pawilony 
i obiekty architektury 

ogrodowej. Książę Carl 
Christian Erdmann nie po-

zostawił po sobie spadkobiercy, 
zmarł w 1792 roku. Księżna Zofia zmarła 25 marca 1793 r. 
Oboje spoczywają w krypcie obok córki. 

Dwa stawy w lasach na południowy zachód od cen-
trum Pokoju noszą imiona Zofii i Fryderyki.

Pokój w rozkwicie

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

Staw Fryderyki

Staw Zofii



Kobiety Pokoju
M

ATYLDA CAROLINA FRIEDERIKA VON W
ÜRTTEM

BERG
1801 - 1825

Matylda

Księżniczka Matylda urodziła się 13 kwietnia 1801 
roku w Rhoden. Jako szesnastoletnia dziewczyna, 20 
kwietnia 1817 roku, w Arolsen w Hesji, poślubiła księ-
cia Eugena II (1788-1857), trzeciego właściciela Pokoju 
(upamiętnia go pomnik śpiącego lwa w parku poko-
jowskim). Rok po ślubie urodziła córkę Marię (1818-
1888), a dwa lata później syna Eugena (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 urodze-
niu drugiego syna Wilhelma, 
który żył tylko kilka dni. Mat-
kę i niemowlę pochowano 
w kościele Zofii w Pokoju, 
gdzie upamiętnia ich tablica 
nagrobna w przedsionku świą-
tyni. 

Książę Eugen (II), w miej-
scu rozebranej świątyni Apolli-
na w dużym parku angielskim,  
postanowił zbudować pomnik 
na cześć zmarłej żony Matyldy 
i Carla Christiana Erdmanna, 
założyciela Pokoju. Wzniesio-
no kolistą świątynię krytą bia-
łą blachą z masywną kopułą 
podpartą ośmioma doryckimi 
kolumnami. Budowlę wieńczy-
ła pozłacana gwiazda. Wewnątrz, na kamiennej płycie, 
widniał napis w języku niemieckim: Księciu C.C. Erd-
mannowi – wirtembersko-oleśnickiemu ur. 25 paździer-

nika 1716, zmarłemu 14 grudnia 1792 roku oraz zmarłym 
z jego rodziny poświęcają ten pomnik wdzięczni miesz-
kańcy Pokoju w 1826 r.

W 1827 roku książę zlecił Carlowi Rothe wykona-
nie wewnątrz kopuły malowidła przedstawiającego 
postać zmarłej żony. Artysta dodał aniołka zwisają-
cego ze środka kopuły, który symbolizował Wilhelma,  
zmarłego syna księcia. 

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

Historia romantyczna

Na zdjęciu portretowym księżniczka Matylda z dziećmi

Staw Matyldy
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Helena
 Urodziła się 22 listo-

pada 1807 w Langenburgu 
w Wirtembergii. Była dwu-
nastym spośród trzyna-
ściorga dzieci Carla Ludwi-
ga Hohenlohe-Langenburg 
i Amalii Henrietty Charlotty 
z domu Solms-Baruth. Zo-
stała drugą żoną trzeciego 
właściciela Pokoju, Eugena 
(II) von Württemberg (1788-
1857). Ślub zawarto 11 
września 1827 roku w Lan-
genburgu. 

Młoda, zaledwie dwu-
-dziestoletnia księżna, 
w Pokoju, z dala od domu,  bardzo tęskniła za rodzinnymi 
stronami. Książę zlecił wykonanie panoramicznego ma-
lowidła na ceglanej ścianie w parku angielskim. Przed-
stawiało ono zamek i okolice Langenburga. Ukazywało 
się ono oczom zaskoczonych zwiedzających Elizjum, po 
wyjściu z korytarza labiryntu. 

Helena ufun-
dowała w Pokoju 
ochronkę dla dzieci 
Helenenheim i była 
założycielką kilku 
fundacji, m.in. szko-
ły dla panien służą-
cych w Gerze.

Miała czworo 
dzieci - córki Alek-

sandrę (1829-1913) i Agnieszkę (1835-1886) i synów Wil-
helma (1828-1896) i Nikolausa (1833-1903), późniejszych 
właścicieli Pokoju. Księżna Helena zmarła 5 września 
1880 roku na zamku Heinrichsruh w Schleiz i jest pocho-
wana w kościele Zofii w Pokoju (tablica nagrobna znajdu-
je się w przedsionku świątyni). Jej matka, księżna Amalia 
spoczywa na cmentarzu ewangelickim. 

N i e w i e l k i , 
ale bardzo ma-
lowniczy staw 
u stóp wzniesień 
Winnej Góry nosi 
imię Heleny.

Tęskniąc za Langenburgiem

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)

Staw Heleny
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Maria
Alexandrina Augusta

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 wizerunkiem Marii jest 
obraz olejny Carla Rothe, na którym artysta przed-
stawił ją jako 
7-letnią dziew-
czynkę z bratem 
Eugenem (III) Er-
dmannem i matką 
Matyldą (zob. plan-
szę poświęconą 
Matyldzie). Matka 
osierociła ją kiedy 
miała zaledwie 7 
lat, gdyż zmarła 
po porodzie jej 
młodszego brata 
Wilhelma. W latach 1826-1829 do wychowania dwójki 
swoich dzieci książę zatrudnia Carolinę Henriettę Luisę 
von Schiller, córkę niemieckiego romantycznego po-
ety Friedricha Schillera (filozofa, historyka, teoretyka 
teatru i dramaturga, autora Ody do radości). Później 
wychowaniem dzieci zajęła się macocha, księżna He-
lena von Hohenlohe-Langenburg, 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 
Hessen – Philippsthal. Ślub odbył się w kościele Zofii 
w Pokoju. Małżonkowie wyjechali do posiadłości rodo-
wej pana młodego 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. Powie-

rzył Marii opiekę nad synami i majątkiem. Starszy 
syn Ernst nie miał politycznego doświadczenia i umie-
jętności do zarządzania. Nie potrafił przeciwstawić 
się problemom po częściowej konfiskacie majątku. 
Maria wspierała handel, rolnictwo, doprowadziła do 

wzrostu gospodarczego na swoich zie-
miach. W imieniu swoich synów i innych 
członków rodziny Hessen-Philippsthal 
negocjowała z władzami pruskimi kwe-
stie finansowe. Aby godnie żyć, wyprze-
dawała m.in. swoją biżuterię. Część jej 
klejnotów (pierścienie, broszki, różaniec) 
można dziś oglądać w Szwecji w zbio-
rach Wilhelminy von Hallwyl, która pod 
koniec XIX wieku skupowała biżuterię 
w europejskich antykwariatach.

M a r i a 
miała dwóch 

synów: Ernsta (1846-
1915), który się nie ożenił 
i zmarł bezdzietnie oraz 
Karla Alexandra (1853-
1916) ,  również bez-
potomnego. Zmarła 10 
kwietnia 1888 roku i zo-
stała pochowana obok 
męża w posiadłości ro-
dowej na starym cmen-
tarzu w Philippsthal.

Najbardziej odległy 
ze stawów nosi jej imię.

Z Pokoju do Philippsthal

Na zdjęciach w tekście (od góry):
- Staw Marii - lata 1935-1939

- Grób Marii w Philippsthal

Staw Marii
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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 (1894-1918)

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
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`Heinrich Friedrich Eugen (I)
II właściciel Pokoju

1758 - 1822

  Maria
Fiodorowna

Postać ta łączy historię Pokoju z carską Rosją, była 
ważna dla losów trzech kolejnych przedstawionych 
tu kobiet: Wery, Olgi i Pauliny.

Maria urodziła się  25 października 1759 r. w Szcze-
cinie jako Sophia Dorotea von Württemberg,  córka księ-
cia Friedricha Eugena (1732 – 1797) i siostra Heinricha 
Friedricha Eugena (I) (1758 – 1822), drugiego właściciela 
Pokoju. 

Była wysoka, niezbyt uro-
dziwa, mocno zbudowana,  
zdrowa i  silna.  Starannie wy-
kształcona, inteligentna i wrażli-
wa, mówiła po niemiecku, fran-
cusku, włosku, rosyjsku i znała 
łacinę. Utalentowana muzycznie 
i plastycznie miała artystyczną 
duszę, otaczała się malarzami, 
pisarzami i poetami.  Projekto-
wała biżuterię i ozdoby z kości 
słoniowej i bursztynu. 

Mając 17 lat, poślubiła carewicza Pawła, syna carycy 
Katarzyny Wielkiej. Uwielbiała życie, etykietę i ceremo-
niał dworski, bogate stroje i wykwintną biżuterię. Kocha-
ła męża, choć miał trudny charakter i nie był jej wierny. 
Urodziła mu 10 dzieci, w tym kolejnego cara Rosji Alek-
sandra I. Nigdy nie była w dobrych stosunkach z teściową 
Katarzyną. Caryca odebrała Marii po porodzie dwóch naj-
starszych synów i utrudniała kontakt z dziećmi, decydo-
wała o wychowaniu przyszłych carów, zaszczepiając im 
niechęć do własnego ojca. 

Maria, wraz z mężem, zbudowała letni pałac w Paw-
łowsku koło Sankt Petersburga. Pałace w Carskim Siole,  
Zimowy i Ermitaż zostały urządzone zgodnie z jej gu-
stem i życzeniami. Prowadziła działalność charytatyw-
ną, wspierała biednych, sieroty, weteranów, inwalidów 
i wdowy. Założyła szkoły dla dziewcząt, ubogich i insty-
tut 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 la-
tach została carycą wdową. Po-
czątkowo, wzorując się na Kata-
rzynie, chciała rządzić Rosją, ale 
nie miała zaplecza politycznego. 
Podejrzewała, że syn Aleksander 
kazał zamordować ojca. Zacho-
wując dyskrecję w tej sprawie,  
cieszyła się względami, szacun-
kiem i poważaniem na dworze 
carskim pod panowaniem sy-
nów. Miała wpływ na wychowa-
nie swojego wnuka, kolejnego 
cara Aleksandra II (1818 -1881). 
Była zagorzałym wrogiem Na-
poleona Bonaparte. 

W roku 1817 odwiedziła 
Pokój. Przeżyła pięcioro ze swo-
ich dziesięciorga dzieci. Zmarła 
5 listopada 1828 r. w Pawłowsku. 
Imiona jej córki i wnuczek nada-
wano stawom w Pokoju.

Żona cara

Pokrewieństwo
między 
Württembergami
a carami Rosji

Na zdjęciach w tekście (po lewej):
- Grand Duches , Maria Feodorovna by Roslin (1777, Hermitage)

Na zdjęciach w tekście (po prawej):
- portrety olejne Marii Fiodorownej



Kobiety Pokoju
1854 - 1912

W
ERA KONSTANTINOW

NA ROM
ANOW

A

Wera

Urodziła się 16 lutego 1854 roku w Petersburgu 
jako córka Wielkiego Księcia Rosji Konstantego Niko-
łajewicza (1827-1892) z dynastii Romanowów. Z tego 
względu nosiła tytuł Wielkiej Księżnej. 

Wera była trudnym dzieckiem: nadpobudliwa, nie-
spokojna, ruchliwa, nerwowa i ekscentryczna. Wpadała 

w stany depresyjne. W roku 1863, 
kiedy Wera miała 9 lat, jej ojciec 
został mianowany Namiestnikiem 
Królestwa Polskiego i rodzina prze-
prowadziła się do Warszawy. Aby 
ukryć tajemniczą chorobę 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 księżniczką 
wirtemberską Zofią Dorotą (póź-
niej Maria Fiodorowna). Kata-
rzyna Pawłowna, córka tej pary, 
jako żona Wilhelma I (1781 – 1864) 
została królową Wirtembergii, po-
dobnie wnuczka Olga Nikołajewna 

(1822-1892) - również została królową będąc żoną Carla 
I (1823-1891). 

Wysłanie Wery – prawnuczki Pawła I i Marii Fiodo-
rownej do bezdzietnej królowej Olgi i legalna adopcja 
dziewczynki przez parę królewską (1871) zacieśniła na 
kolejne lata związki Rosji z Wirtembergią. 

Przybrani rodzice zaaranżowali małżeństwo Wery 
z Wilhelmem Eugenem (IV) von Württemberg (1875-
1877) – piątym właścicielem Pokoju. Ślub odbył się 4 
maja 1874 roku w Stuttgarcie w obecności wuja – cara 

Aleksandra II, który w posagu ofiarował Werze milion 
rubli. Państwo młodzi zamieszkali w Stuttgarcie. Po 
roku urodził 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 wer-
sja mówiła o upadku z konia. 

Wera nie wyszła ponownie za mąż, poświęciła się 
wychowaniu córek – bliźniaczek. 
Zamieszkała w Stuttgarcie, utrzy-
mując bardzo dobre stosunki ze 
swoją teściową – Matyldą z domu 
Schaumburg-Lippe. Po śmierci Car-
la, króla Wirtembergii, Wera odzie-
dziczyła ogromny majątek. Poświę-
ciła się działalności charytatywnej, 
pisała wiersze po niemiecku i ro-
syjsku, jej dom stał się ośrodkiem 
kulturalnym. 

Wera nosiła okulary i krótkie 
kręcone włosy - co na ówczesne 
czasy było niezwykłe, przypomina-
ła wyglądem mężczyznę. Niemniej 
dowcipna i błyskotliwa, z dużym 
poczuciem humoru była lubiana 
przez rodzinę. Uważana za osobę 
ekscentryczną, nietuzinkową, bu-
dziła wiele emocji i kontrowersji. 
Zmarła 11 kwietnia w 1912 roku 
w Stuttgarcie. Tam wraz z mężem 
jest pochowana w krypcie Schlos-
skirche.

Niewielki staw nosił jej imię. 
Po usunięciu grobli akwen ten stał 
się częścią przepięknego stawu 
Wilhelminy. Nazwa powróciła po 
podzieleniu stawu Szwedzkiego na 
dwie części. 

Wielka Księżna

Na zdjęciach w tekście (od lewej):
- Wera z rodzeństwem oraz matką i rodzeństwem

- Wilhelm i Wera (po prawej)
- ślub Wery i Eugena

- Wera w munurze
- sarkofagi Wery i Wilhelma Eugena w Stuttgarcie

Staw Wery
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Elsai

Olga i Elsa, bliźniacze córki księcia Wilhelma Euge-
na IV i jego żony Wielkiej Księżnej Rosji Wery Konstan-
tinownej, urodziły się 1 marca 1876 roku w Stuttgarcie. 
Niespełna rok później ich ojciec niespodziewanie zmarł. 
Dziewczynki wychowywała matka Wera, przy pomocy 

królowej Olgi i króla Wir-
tembergii Carla – przy-
branych rodziców Wery. 
Bliźniaczki nie były do 
siebie podobne. Olga 
była wyższa i wyglądała 
na starszą. W Stuttgarcie 
spędziły swoje dzieciń-
stwo i młodość. 

Elsa w 1895 roku 
zaręczyła się z synem 
przyjaciółki matki, 
księciem Alfredem Sa-
xe-Coburg-Gotha (to na-
zwisko nosiła brytyjska 
rodzina królewska zanim 
zmieniła je na Wind-
sor). Do ślubu jednak 
nie doszło. Elsa 6 maja 
1897 roku wyszła za mąż 
za księcia Alberta von 
S c h a u m b u rg - L i p p e . 
Podobnie Olga - choć 
zaręczona w 1898 roku 
z księciem Eugenem ze 
Szwecji nie poślubiła go. 
Wyszła za mąż 3 listopa-
da 1898 roku za księcia 

Maximiliana von Schaumburg-Lippe, swojego szwagra. 
Albert i Maximilian – mężowie bliźniaczek byli ich dale-
kimi kuzynami (babka Olgi i Elsy, matka ojca Wilhelma 
Eugena (IV), również była z domu Schaumburg-Lippe). 

Małżeństwo Olgi trwało tylko 5 lat. Maximilian 
zmarł nagle w 1904 roku w wieku 33 lat. Olga, podobnie 

jak jej matka Wera, nie wyszła ponownie za mąż i po-
święciła się wychowaniu synów: Eugena (1899-1929) - 
nie ożenił się, zginął w wypadku samolotowym, Albrech-
ta (1900-1984) – nie miał dzieci z żoną, a jedynie córkę 
ze związku pozamałżeńskiego. Najmłodszy Bernhard 
(1902-1903) – żył tylko 6 miesięcy.

Elsa miała czwórkę dzieci. Synowie: Max (1898-
1974), Franz Josef (1899-1963) i Alexander (1901-
1923) byli bezdzietni. Bathildis (1903-1983) – jedyna 
z rodzeństwa, miała 
dzieci. 

Elsę i Olgę car 
Rosji Mikołaj II  (roz-
strzelany wraz z całą 
rodziną przez bol-
szewików w roku 
1918) uhonorował 
Wielkim Krzyżem Or-
deru św. Katarzyny.

Olga zmarła 21 
października 1932 
roku w Ludwigsburgu 
i tam jest pochowana 
razem z mężem. Elsa 
zmarła 27 maja 1936 
roku w Pfaffstadt. Grób 
jej i męża znajduje się 
w Dorffriendhof. 

Na przedwojen-
nych mapach w kom-
pleksie stawów ho-
dowlanych w Pokoju 
widnieją dwa małe zbiorniki: Olgi i Elsy. Po wojnie groble 
między nimi usunięto i powstał jeden staw noszący dziś 
imię Olgi.

Bliźniaczki

Na zdjęciach w tekście (po lewej):
- Wera z bliźniaczkami

Na zdjęciach w tekście 
(po prawej):

- Olga i Elsa z matką Werą
- Wera z dziećmi i teściową 

Matyldą

Staw Olgi



Kobiety Pokoju
1854 - 1914

PAULINA M
ATHILDA IDA VON W

ÜRTTEM
BERG 

Czerwona Księżniczka

Na zdjęciu po lewej Staw Pauliny - lata 1935-1939

Paulina

Urodziła się 1 kwietnia 1854 roku w Lippstadt 
jako trzecie, najmłodsze dziecko Eugena (III) Erdman-
na, czwartego właściciela Pokoju i jego żony Matyldy 
Schaumburg-Lippe. Była dziewczynką inteligentną, am-
bitną i odważną w wyrażaniu poglądów. Jako dorosła 
kobieta łamała konwenanse i stereotypy swoich czasów.

Paulinę z rodziny Württembergów wykluczyło 
małżeństwo ze zwykłym lekarzem i lewicowe poglą-
dy. Przyszłego męża dr Melchiora Hansa Ottokara Wil-
lim’a (1855-1910) poznała, kiedy leczył jej matkę Matyl-
dę. Zakochała się w nim bez pamięci. Ponieważ ojciec 
Pauliny zmarł 5 lat wcześniej, księżniczka o zgodę na 
małżeństwo poprosiła króla Wirtembergii Carla, który 
przystał na nie pod pewnymi warunkami. Księżniczce 
odebrano prawo do tytułu książęcego i związanych 
z tym przywilejów. Otrzymała nazwisko von Kirbach.

Ślub odbył się 1 maja 1880 roku w kościele Zofii 
w Pokoju. Udzielający ślubu pastor pozwolił sobie na 
nietaktowny komentarz. Urażona Paulina odwróciła się 

do zebranych oświadczając: „Chcę oznajmić raz na za-
wsze, że poślubiony mi tu mężczyzna został świadomie 
wybrany przeze mnie i nie ma takiej rzeczy ani osoby na 
świecie, która by była ważniejsza od niego”. Paulina ni-
gdy nie żałowała swojej decyzji. Małżonkowie zamiesz-
kali we Wrocławiu. Mieli dwie córki Marcellę i Michaelę 
oraz syna Raffaela Melchiora, który później został leka-
rzem okulistą. 

W roku 1886 Paulina została członkiem partii so-
cjaldemokratycznej. Była sufrażystką, walczyła o prawa 
kobiet, przemawiała na wiecach i zebraniach. Do swych 
poglądów przekonała też męża. Nie utrzymywała kon-
taktów z rodziną, niepogodzoną z jej działalnością 
polityczną i społeczną oraz radykalnymi poglądami. Zy-
skała przydomek Czerwonej Księżniczki, od czerwonych 
bluzek, które nosiła. Podczas Kongresu Socjalistów we 
Wrocławiu (1895 r.) wyróżniała się aktywnością, sylwet-
ką (była wysoka) i strojem (czarna jedwabna spódnica, 
czerwona bluzka i myśliwski kapelusz). 

Paulina, tracąc prawo do tytułu księżnej, nie stra-
ciła jednak majątku. Wspomagała biednych, chorych 
i potrzebujących. Przeży-
ła męża o 4 lata, zmarła 
23 kwietnia 1914 roku we 
Wrocławiu. Nikt z rodziny 
Württembergów nie uczest-
niczył w pogrzebie. Żegnały 
ją tłumy. Trumnę wręcz za-
sypano kwiatami. Niewiele 
wiadomo o jej córkach. Syn, 
lekarz okulista, wyjechał do 
Paragwaju.

Jeden ze stawów nie-
opodal drogi Pokój – Opole 
nosi jej imię.

Staw Pauliny
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8 Nadieżda

Franz Frederik

1750 - 1806

August Victor

1818 - 1881

Ernest I

1784 - 1844

syn syn syn

synsyn
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o Ferdynand

1785 - 1851

Ferdynand I 
car Bułgarii

1861 - 1948

Nadieżda 

1899 - 1958

Albert

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 

Bułgarska księżniczka
Urodziła się 30 stycznia 1899 roku w Sofii jako 

księżniczka bułgarska. Jej matka Maria Luisa Parmeńska 
zmarła nazajutrz po porodzie. Nadieżda była najmłod-

szą córką cara Bułgarii Fer-
dynanda I. Ją i rodzeństwo 
- siostrę Eudoxię i braci 
wychowywała macocha 
Eleonora, która nie miała 
własnych dzieci. Po śmier-
ci Ferdynanda I w roku 
1918 brat Nadieżdy Borys 
III został carem Bułgarii . 
Nadieżda, 24 stycznia 1924 
roku, w Bad Mergentheim, 
poślubiła ostatniego wła-
ściciela Pokoju Albrechta 

Eugena (1895-1954). W połowie lat 20-tych XX wieku 
zamieszkali na zamku w Pokoju po jego gruntownym 
remoncie. Po dojściu Hitlera do władzy opuścili Pokój  
i w roku 1933 osiedli na zamku Lindach koło Stuttgartu. 

Czasy II Wojny Świa-
towej dla rodzeń-
stwa Nadieżdy 
były dramatyczne. 
Brat car Borys 
III, po spotkaniu 
z Hitlerem zmarł 
w tajemniczych 
o k o l i c z n o ś c i a c h 
w 1943 roku (na tron 
Bułgarii wstąpił jego 
6-letni syn - bratanek Nadieżdy - Simeon II). Drugi brat 
Kirył został stracony. Siostra Eudoxia w 1944 roku zo-
stała uwięziona przez komunistów i była torturowana. 
Uwolniono ją 16 września 1946 roku. Z całą ocalałą ro-

dziną wyjechała z Bułgarii. Nadieżda i jej mąż Albrecht 
wspomagali ich finansowo. Eudoxia nie wyszła za mąż, 
osiedliła się w Niemczech, a Nadieżda utrzymywała z nią 
bliskie kontakty. Zmarła w 1985 roku i jest pochowana 
w Altshausen.  Bratanek  Simeon po upadku komuni-
zmu w 1990 roku powrócił 
do kraju w roku 2001. Jako 
premier stał na czele rządu 
Bułgarii do 2005 roku. 

Pięcioro dzieci 
Nadieżdy żyje do dzisiaj. Są 
to urodzeni w Pokoju: Fer-
dinand Eugen (ur. 3 kwiet-
nia 1925 r. - spadkobierca 
tytułu właściciela Pokoju), 
honorowy obywatel Poko-
ju, Margareta Luisa (ur. 25 

listopada 1928 r.) i Eugen 
Eberhard (ur. 2 listopa-

da 1930 r.) oraz urodzeni w Stuttgarcie Alexan-
der Eugen (ur. 5 marca 1933 r.) i Sophia (ur. 16 
lutego 1937 r.). 

Nadieżda zmarła 15 lutego 1958 roku w Stut-
tgarcie. Spoczywa wraz z mężem w Schlosskirche 

w Altshausen w Badenii– Wirtembergii.
Nie ma stawu Nadieżdy. Za to jej postać łączy 

przeszłość Pokoju ze współczesnością. 

Na zdjęciach w tekście (od lewej):
- Nadieżda z rodzeństwem

- Nadieżda jako wolontariuszka Czerwonego Krzyża
- zdjęcie ślubne z mężem Albrechtem 

1557 - 1608



Właściciele Pokoju
POKREW

IEŃSTW
O LINII W

ŁAŚCICIELI POKOJU

Friedrich
von Württemberg

1557 - 1608

syn syn syn syn syn
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rodzeństwo
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Christian 
Ulrich I

1652 - 1704

Christian 
Ulrich II

1690 - 1734

Sylvius 
I Nimrod

1622 - 1664

Julius 
Friedrich

1588 - 1634

Friedrich 
Carl

1652 - 1698

Eberhard III

1614 - 1674

Maria Dorota
urodzona w Pokoju

1797 - 1855

Elżbieta Franciszka
Maria Austriacka

1831 - 1903

Maria Christina
Austriacka

1858 - 1929

Alfons 
XII Bourbon

1858 - 1929

Alfons XIII Bourbon

1886 - 1941

Juan Carlos 
Bourbon

1913 - 1993

Carl Alexander

1684 - 1737

Paulina Teresa 
Luiza

1800 - 1873

Katarzyna Fryderyka 
Charlotta

1821 - 1898

Friedrich Eugen 
von Württemberg

1732 - 1797

Wilhelm I
król Wirtembergii

1781 - 1864

Pokrewieństwo 
z królem 

Hiszpanii

 I

II

III

Carl Christian Erdmann
założyciel i I właściciel Pokoju

1716 - 1792

Heinrich Friedrich Eugen (I)
II właściciel Pokoju

1758 - 1822

Wilhelm II
król Wirtembergii

VIII właściciel Pokoju

1848 - 1921

Właściciele Pokoju i ich żony

 1748 - 1792    |    I  linia właścicieli  

Carl Christian Erdmann von Württemberg-Oels (1716 - 1792)
Maria Sophia Wilhelmina (1721 - 1793)

 1792 – 1822     |  II  linia właścicieli 

Heinrich Friedrich Eugen I von Württemberg (1758 – 1822)
daleki krewny Carla Christiana Erdmanna
Luiza von Stolberg-Gedern (1764-1834)

 1822 - 1857 
Eugen II von Württemberg (1788 – 1857)
syn Eugena I
Matylda von Waldeck-Pyrmondt (1801-1825)
Helena von Hohenlohe-Langenburg (1807-1880)

 1857 - 1875 
Eugen III Erdmann von Württemberg (1820 – 1875)
syn Eugena II i Matyldy
Matylda von Schaumburg-Lippe (1818 -1891)

 1875 – 1877 
Wilhelm Eugen IV von Württemberg (1846 – 1877)
brat Eugena III Erdmanna
Wera Konstantinowna Romanowa (1854 - 1912)

 1877- 1896 
Wilhelm von Württemberg (1828 - 1896)
syn Eugena II i Heleny, przyrodni brat Eugena III Erdmanna
   

 1896 - 1903 
Nikolaus von Württemberg (1833 - 1903)
brat Wilhelma
Wilhelmina Eugenia von Württemberg (1844 - 1892)

 1903 – 1921    |  III  linia właścicieli 

Wilhelm II von Württemberg (1848 - 1954)
krewny Nikolausa
Maria von Waldeck-Pyrmondt (1857 - 1882)
Charlotta von Schaumburg-Lippe (1864 - 1946)

 1921 – 1945 
Albrecht Eugen von Württemberg (1895 - 1954)
krewny Wilhelma II 
Nadieżda Coburg (1899 - 1958)
  

Ferdinand Eugen von Württemberg; ur.1925
syn Albrechta Eugena 

zapis testamentowy Nikolausa

Ludwig Friedrich

1756 - 1817

córka

Juan Carlos I
król Hiszpanii

ur. 1938

Johann 
Friedrich

1582 - 1628
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