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a. układ drogowy 
W pierwszej kolejnoci przystpiono do wycicia, na terenach lenych, dróg. 

Promenady w centralnej czci miały nie mniej ni 2000 m długoci od miejsca 

przecicia si, a ich szeroko wynosiła ok. 15 m. Krawdzie w najbliszym ssiedztwie 

Placu Centralnego były obsadzone rzdami drzew. 
Na przestrzeni lat nasadzenia te zmieniały si pod wzgldem gatunkowym. Około 

1798 r. były to topole włoskie (Populus nigra ‘Italica’)
5
. Póniej pojawiały si lipy (Tilia 

sp.), kasztanowce (Aesculus hippocastanum), klony (Acer sp.). 

b. Plac Centralny 
W miejscu przecicia si głównych promienistych dróg powstał plac, na którym 

zlokalizowano w 1749 r. pałac myliwski. Budynek był wykonany w konstrukcji 

szkieletowej, otoczony rowem i drewnian palisad o funkcjach ochronnych przed 

dzikimi zwierztami. Słuył on uczestnikom polowa. Obiekt ten w 1751 r. spłonł. Na 

przełomie 1752/53 r. przystpiono do budowy nowego pałacu. Tym razem, na okrgłym 

placu o rednicy ok. 116 m, powstał murowany budynek znacznie wikszych rozmiarów, 

z płaskim dachem, pełnicy równie funkcj letniej rezydencji. Jednoczenie z pałacem 

rozpoczto wznoszenie omiu budynków otaczajcych plac pałacowy - Domów 

Kawalerskich (Kawalierhäuser). Wraz z bramami na alejach, tworzyły zamknicie 

przestrzenne tego wntrza
6
. Wyjtkiem była Aleja Szarloty (Charlottenallee), na której 

zamknicie stanowiła bryła kocioła Zofii 
W 1754 r. zlikwidowano rów i palisad wokół pałacu. W póniejszym czasie w ich 

miejsce postawiono niewysokie ogrodzenie, wzdłu którego posadzono ywopłot ze 

strzyonych grabów, a wewntrz zasadzono krzewy ró
7
. Na pocztku XIX w. 

wprowadzono na obwodzie placu (równolegle do cian domów kawalerskich) nasadzenia 

kasztanów
8
 

 
Ryc. 3 Schemat Placu centralnego wraz z zabudow z 1790r. (rep. K. BIMLER, Die neuklassische 

Bauschule in Schlesien, H. 2: Carlsruhe in Oberschlesien). 

                                                
5
 T. SKALETZ, Karlsruhe in Oberschlesien. Ein Beitrag zur Geschichte fürstliche Baukunst des 18. Jahrhunderts, 

Danzig 1930. 
6
 Do 1757 r. wszystkie były ju gotowe. 

7
 F. STUMPE, Führer durch Bad Carlsruhe OS., Schweidnitz 1927, s. 20. 

8
 Przypuszczalnie były to kasztanowce Aesculus sp., K. BIMLER, Die neuklassische Bauschule in Schlesien, H. 2, 

Carlsruhe in Oberschlesien, Breslau 1930, s. 13. 
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Wojewoda 
Opolski

Opolski Wojewódzki
Konserwator Zabytków

Rokokowa perła Zofii
Kościół ewangelicki z II połowy XVIII w. wybudowano dzięki staraniom księżnej 
Zofii. O szczególnej wartości zabytku decyduje kompletne i jednorodne wnętrze 
z epoki, dostosowane do potrzeb gminy ewangelickiej - empory obiegające wnętrze 
kościoła w dwóch kondygnacjach, łączą się z ołtarzem ambonowym, obecnie jedy-
nym użytkowanym na terenie województwa opolskiego.

Szklane obrazy
W katolickim kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, 
wybudowanym w stylu neobarokowym w 1907r. odnaj-
dujemy zespół witraży z przedstawieniami Ukrzyżowa-
nego Chrystusa oraz świętych, w tym m.in. Św. Jadwigi 
Śląskiej. Dwa witraże obok ołtarza głównego przedsta-
wiające śś. Huberta i Eugeniusza ufundował król Wirtem-
bergii Wilhelm II, ówczesny właściciel Pokoju.

W świecie mitologii
Wiek XVIII i XIX to czasy tworzenia założeń ogrodowych 
inspirowanych filozofią Oświecenia głoszących hasła ży-
cia w harmonii z naturą, umiłowania przyrody i przeszło-
ści. Stąd nawiązanie do tradycji antycznych. Park w Poko-
ju, to charakterystyczne miejsce romantycznej zadumy, 
wypoczynku, kontaktu z naturą i sztuką. W Małym Parku 
Angielskim zachowały się częściowo uszkodzone 

rzeźby m.in. posągi Minerwy, Diany, Wenus. Mi- tologia grecka była 
inspiracją dla wzniesienia w 1790r. Elizjum (Duży Park Angiel-
ski). Ta szczególna budowla składa się z części podziemnej – 
labiryntu sklepionego kolebką z n a s y - pem ziemnym 
oraz rotundy z 5 niszami, w których pier-
wotnie umieszczone były popiersia słyn-
nych generałów, w cen- trum zaś stał 
pomnik Fryderyka II Wielkiego. 

Nagrobek Leśniczego
Zachowane nagrobki na cmentarzu ewangelickim reprezentują przykłady sztuki od 
wieku XIX do lat 30-tych XX w. Szczególnie cenny jest klasycystyczny nagrobek nad-

leśniczego Heinricha von Burgsdorfa, zmarłego w 1806r. Autorem pomnika jest 
rzeźbiarz Johann Gotfryd Schadow, twórca m.in. kwadrygi z postacią Victorii 
na Bramie Brandeburskiej w Berlinie. 

Fryderyk II Wielki
Na przestrzeni lat park w Pokoju, zgodnie z jego romantycznym charakte-
rem, uzupełniano pomnikami nawiązującymi do treści patriotycznych, także 
upamiętniającymi ważne dla rodziny Württembergów osoby i wydarzenia. 
Jednym z nich jest pomnik autorstwa M. Steina z Wrocławia przedstawiają-

cy Fryderyka 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.

Świątynia Matyldy
Niedaleko pomnika Fryderyka Wiel-
kiego, na wyspie stawu Matyldy wy-
budowano świątynię na planie cen-
tralnym, wspartą na ośmiu kolumnach 
projektu Leysera. Świątynię wybu-
dował w 1826 roku książę Eugen dla 
upamiętnienia księcia Carla Chrystia-
na Erdmanna i swojej pierwszej żony 
- Matyldy von Waldeck, która zmarła 
w wieku 25 lat po krótkim, lecz szczę-
śliwym małżeństwie, budowla do dzi-
siaj nosi jej imię.

Śpiący Lew
Na cześć księcia Eugena Erdmanna 
von Württemberga, dla upamiętnie-
nia jego zasług wojennych został po-
stawiony w Małym Parku Angielskim 
w 1863 roku żeliwny odlew śpiącego 
lwa. Pomnik autorstwa Theodora Kali-
dego powstał w Królewskiej Odlewni 
Żeliwa w Gliwicach. Kalide zasłynął 
jako twórca rzeźb zwierząt, szczegól-
nie lwów (śpiących i czuwających). Do 
dzisiaj znane są takie pomniki w Berli-
nie czy w Bytomiu. 
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Carl Christian Erdmann von Württemberg (1716 - 1792)
Książę wirtemberski i oleśnicki odziedziczył Pokój w 1744r. Wraz z żoną hrabianką Marią 
Zofią Wilhelminą von Solms – Laubach władał nim 48 lat. Zbudował siedzibę myśliwską ze 
zwierzyńcem, drewniany zamek, a po pożarze murowany, stawy rybne, winnicę, pałacyki 
Szwedzki i na Winnej Górze. Założył gildię strzelecką, pierwszą scenę teatralną, ufundował 
kościół ewangelicki, zapoczątkował i przez lata kontynuował budowę parku, przyczynił się 
do dynamicznego rozwoju miejscowości. Zmarł bezpotomnie.

Heinrich  Friedrich  Eugen  von  Württemberg (1758 - 1822)
Bratanek Carla Christiana, miłośnik sztuki, rozbudował posiadłość m.in. odbudował spalo-
ny zamek, upiększył otoczenie, ufundował kościół katolicki. Jego wszechstronnie wykształ-
cona żona księżna Luiza von Stolberg – Gedern, założyła bogatą pałacową bibliotekę wraz 
z kolekcją dzieł sztuki. Za ich panowania rozkwitło życie teatralne i muzyczne. Para książęca 
słynęła z dużej tolerancji religijnej. W tym czasie w Pokoju nastąpił rozwój wspólnot kato-
lickiej i żydowskiej.

Eugen  von  Württemberg (1788 - 1857)
Syn Heinricha, wychowywany na dworze wuja cara Pawła I. W armii rosyjskiej dosłużył się 
stopnia generała. W 1817 roku ożenił się z księżną Matyldą von Waldeck – Ryrmond, która 
zmarła w 1825 roku po porodzie trzeciego dziecka. Jej postać upamiętnił budując świąty-
nię Matyldy. Ożenił się ponownie w 1827 roku z Heleną von Hohenlohe – Langenburg. Dla 
niej przebudował w parku Elizjum oraz wybudował ścianę, na której przedstawiono rodzin-
ne strony księżnej. Książę był bardzo uzdolniony muzycznie. Za jego panowania nastąpił 
drugi okres rozkwitu teatru, szczególnie opery. Z jego woli założono w Pokoju uzdrowisko.

Carl Maria von Weber (1786 - 1826)
Kompozytor doby romantyzmu, w latach 1806-07 mieszkał i tworzył w Pokoju na zapro-
szenie księcia Heinricha   Friedricha   Eugena. Przypuszczalnie Pokój zainspirował go do 
napisania opery „Wolny Strzelec” najbardziej znanego jego dzieła. Motywy ludowe, prze-
bieg konkursu strzeleckiego, element dekoracji króla strzelców przez księcia – mogły być 
zaczerpnięte z ceremonii bractwa kurkowego w Pokoju. Natomiast w refrenie „Andanta 
i ronda węgierskiego” op. 35, słychać melodię śląskiego tańca  „miotlorz”.

Ferdinand Freiherr von Richthofen  (1833 - 1905)
Wybitny niemiecki uczony urodzony w Pokoju, skąd pochodziła jego matka. Zasłynął, jako 
geolog, geograf i kartograf. W drugiej połowie XIX w. prowadził pionierskie badania w Eu-
ropie, Ameryce Północnej i Azji, szczególnie w Chinach. Uważany jest za twórcę podstaw 
współczesnej geografii i geomorfologii.

 10 

 
Ryc. 4 Pałac myliwski, rys. kredk z kroniki ksicej (rep. T. SKALETZ, Karlsruhe in Oberschlesien). 

 

 
Ryc. 5 Widok na pałac w Pokoju, pastel (rep. F.C. DUNCKER, Das herzogliche Haus 
Württemberg zu Carlsruhe in Schlesien. von 1770 bis 1830, Duncker & Humblot 1902). 

 

           Przywróćmy raj 
  Württembergów!

Na planie oktagonu
Pokój (Carlsruhe) ma swój 
mit założycielski – sen 
księcia Carla Chrystiana 
Erdmanna podczas polo-
wania. Swą wizję śródle-
śnej arkadii książę zaczął 
realizować w 1748 roku. 
Założył Zwierzyniec i zbu-
dował pałacyk myśliw-

ski. Wzorem dla koncentrycznego założenia miejscowości Pokój 
była renesansowa koncepcja miasta idealnego, oparta na trzech 
kolistych placach, z których wyprowadzono drogi według głów-
nych i pośrednich kierunków świata. Z każdego z placów wiodła 
oś widokowa w kierunku miejsca centralnego – pałacu, siedziby 
księcia. Drogi poprzeczne, wraz z głównymi alejami, wyznaczały 
w przestrzeni osiem trójkątnych obszarów. W zarysie tworzyły 
one oktagon (ośmiokąt foremny).

Rodowa rezydencja
Pokój stał się letnią siedzibą dworu księcia Carla Chrystiana. Wraz 
z rozwojem miejscowości obszar Zwierzyńca odsuwał się od cen-
trum, drewniany pałac zastąpiono murowanym i otoczono go 
kręgiem domów kawalerskich. W sąsiedztwie zamku w 1756r. 
rozpoczęto tworzenie ogrodu francuskiego - miejsca wydarzeń 
artystycznych (gry, zabawy, koncerty, przestawienia teatralne), 
otwieranego także dla mieszkańców. W 1780r., przystąpiono do 
realizacji parku krajobrazowego na Winnej Górze. Rozległe zało-
żenie oparto na długich osiach widokowych i komponowanym 
krajobrazie. Powstały stawy z wyspami, pałacyki, sztuczne ruiny, 
orientalne pawilony, posągi mitycznych bóstw i ich świątynie np. 
Apolla. W 1798 r. park zwiedzał poeta Michał Wyszkowski (1770-
1829) i barwnie go opisał w liście do Jana Tarnowskiego. 

Romantyczny salon i park
Bratanek założyciela książę Heinrich Friedrich Eugen, a następnie 
jego syn Eugen rozwijają miejscowość, rozkwita życie teatralne 
i muzyczne. Pierwszą pokojowską scenę zbudowano na wyspie 
stawu Zofii już w 1755 r., a pod koniec XVIII wieku rozbudowano 
Dom Koncertowy w centrum miejscowości. Oprócz sztuk o pro-
stej fabule grano także dzieła Szekspira i Schillera, utwory Mozar-
ta. W wieczorkach muzycznych, które odbywały się także w pała-
cu, od jesieni 1806 do wiosny 1807 roku uczestniczył kompozytor 
Carl Maria von Weber. Dodatkowo imprezy kulturalne organizo-
wano z okazji różnych uroczystości i świąt, szczególnie 
podczas urodzin członków rodziny panującej. Od 
początku XIX wieku, przekształcano istniejący 
już park (przebudowa Elizjum, zbudowano 
nowe obiekty, np. świątynię na Gwieździe Erd-
manna – 1820r.) oraz utworzono Mały Park An-
gielski, który spiął całość założenia parkowego.

Uzdrowisko
W latach czterdziestych XIX w. radca sanitarny 
z Gliwic dr Hermann Freund dostrzegł zdro-
wotne walory Pokoju. Uzdrowisko otwarto 27 
sierpnia 1847 roku. Do słynnych kąpieli wodnych 
i parowych używano wyciągu z igieł sosnowych, 
stosowano je na różne dolegliwości, szczególnie 
reumatologiczne. Pod koniec XIX w. odkryto źró-
dła wody leczniczej „Charlotta” z dużą zawartością 
żelaza. Liczne obiekty uzdrowiska wzbogaciła pijalnia 
wody. Uzdrowisko Carlsruhe cieszyło się dużą popularnością aż 
do II wojny światowej.

Utracona arkadia
W styczniu 1945 r. w Pokoju rozegrał się akt Tragedii Górnoślą-
skiej. Armia Czerwona bestialsko potraktowała ludność i miej-
scowość, paląc i niszcząc dobra książęce. W Pokoju pozostało 
99 mieszkańców, napływ repatriantów zwiększył tę liczbę do 
ponad tysiąca. Do lat 50. XX w. większość obiektów, także pałac 
została całkowicie rozebrana. Park przestał być utrzymywany, 
z czasem przybrał leśny charakter. Z zabudowy wsi, rezydencji 
książęcej i uzdrowiska pozostało niewiele. Dawna świetność Po-
koju przetrwała w niewielkiej części rzeźb i budowli parkowych 
i jest obecna w istniejących kościołach oraz 

w y j ą t k o - wym układzie 
miejsco- wości. 

Geometria i Fantazja
W Pokoju powstał rozległy obszar komponowanego krajobrazu - jedno z pierw-
szych tego rodzaju założeń parkowo-ogrodowych na Śląsku. Pokój wciąż zawiera 
oktagonalny układ przestrzenny – centralny plac w kształcie koła z odchodzącymi 
od niego ośmioma drogami, dzielącymi przestrzeń na osiem części. W jednej z tych 
części, najbliżej placu centralnego założono ogród barokowy w stylu francuskim. 
Kompozycję stanowiły kwatery wypełnione parterami i boskietami. Geometrię pod-
kreślały strzyżone żywopłoty, regularne ścieżki i baseny. Ogród uatrakcyjniały rzeźby, 
huśtawki, plac do strzelania, tor do gry w kręgle, teatr letni. Oś główną ogrodu wieńczył 
Salon Wodny, otoczony kolistym kanałem, do którego prowadziła aleja drzew. Kolejne osie 
krajobrazowe wiodły do stawu Jeleniego i stawu Zofii z wyspą i pałacykiem. Stąd poprzecz-
ne osie widokowe prowadziły do Dużego Parku Angielskiego.

W świecie marzeń i upamiętnień
Duży Park Angielski rozciągał się od pałacyku Szwedzkiego po Winną Górę zwieńczoną kolej-
nym pałacem. Charakterystyczne dla parku były otwarte polany i umiejętnie zaprojektowane 
osie widokowe, podkreślające malowniczość miejsca i eksponujące budowle parkowe: świątynię 
pogańską (Japoński Domek), ruiny gotyckie czy pagodę. Na terenie parku znajdowały się: Elizjum 
z podziemnym labiryntem, woliera, budynek łaźni i świątynie oraz obeliski na wyspach. Ważne miej-
sca w scenografii parkowej zajmowały pustelnia oraz mleczarnia zwaną Szwajcarią. Bardzo bogata 
kompozycja parkowa zapewniała rozrywkę i wszechstronne doznania. W podobnym stylu zbudowana 
została Arkadia Nieborowska Heleny Radziwiłłowej czy nieistniejące Powązki Izabeli Czartoryskiej.

Pieszo i łodzią
Ważnym etapem rozwo-
ju parku było wykonanie 
systemu stawów, które 
pełniły rolę nie tylko go-
spodarczą, ale także kra-
jobrazową i rekreacyjną. 
Stawy nazywano imio-
nami żon i córek książąt 
Württemberskich: Zofii, 
Fryderyki, Wilhelminy 
oraz Pauliny i Augusty - 
obecnie Matyldy. 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 między 
Salonem Wodnym a zabudowaniami na Winnej Górze w I poł. XIX w. Wśród drzew wytyczono kręte ścieżki i roz-
mieszczono typowe dla parku romantycznego rzeźby, pawilony i altany.

Pierwotność i egzotyka
Lasy pokojskie stanowiły cześć pradawnej śląskiej Puszczy Przesieki, któ-

re zachowywały swoją niemal pierwotną strukturę gatunkową (z przewagą 
gatunków liściastych) aż do XVIII wieku. Typowy dla nich drzewostan (dęby, 
buki, świerki, sosny, graby i olsze) odnajdujemy na terenie parku w Pokoju. 
Niektóre egzemplarze otrzymały status pomników przyrody. Ciekawostką są 
zrośnięte ze sobą: buk pospolity, lipa szerokolistna oraz grab pospolity. 
W parku rosną też egzotyczne drzewa m.in. tulipanowiec amerykański, buk 
czerwony, kasztan jadalny, dąb błotny o charakterystycznych zwisających ga-

łęziach czy stuletnie rododendrony otaczające śpiącego lwa. Szczegól-
ny klimat parkowi nadają sosny wejmutki, w tym najstarsza w Pol-

sce, licząca ponad 200 lat. 

Cenny ekosystem
Zabytkowy park i okoliczne lasy są częścią Stobrawskiego 
Parku Krajobrazowego. Ingerencja człowieka w natural-
ny krajobraz, związana z tworzeniem parku przypałaco-
wego oraz budową licznych stawów i kanałów, wprowa-
dziły nowe gatunki roślin, zmieniły ukształtowanie terenu 

i stosunki wodne. Powstał specyficzny ekosystem, w któ-
rym zasadniczą rolę odgrywa gospodarka stawowa. Dzięki 

temu, równie bogato jak flora, prezentuje się fauna. Żyją tu 
liczne gatunki płazów, gadów (jaszczurki, żmije, zaskrońce), 

ssaków (sarny, jelenie, dziki, lisy) oraz ptaków (m.in. bociany, 
orły, sójki, zimorodki, kormorany, czaple, żurawie, perkozy, mewy, 

łabędzie, łyski). Kilkadziesiąt lat niemalże braku ingerencji człowieka 
doprwadziło do spektakularnej renaturalizacji obszaru komponowanego 
krajobrazu.

Honorowy obywatel 
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 Hercog Ferdynand  von 

Württemberg – członek rodziny przedwojennych właścicieli dóbr pokojowskich.  

Ochrona Przyrody
W roku 1999 został utworzony Stobrawski Park Krajobrazowy (SPK). 

Gmina Pokój jest rdzeniem Parku, tu - w Ładzy mieści się też dyrek-
cja SPK. Liczne wydawnictwa i edukacja ekologiczna spopulary-

zowały w regionie miejscowe walory. 

Festiwal 
Weberowski
Od roku 2004 Pokój jest ko-
jarzony z Festiwalem Muzyki 
Zabytkowych Parków i Ogro-
dów. W czerwcu, w barokowej 
scenerii wnętrza kościoła ewan-
gelickiego rozbrzmiewa muzyka kla-
syczna, w tym opery Wolny Strzelec Webe-
ra. Festiwal jest owocem współpracy gminy, 
parafii ewangelickiej i katolickiej, środowisk 
mniejszości niemieckiej oraz dawnych 
mieszkańców Pokoju. Zaangażowane w or-
ganizacje Festiwalu Stowarzyszenie Pokój 
poprzez liczne publikacje pełni misję popu-
laryzacji dziedzictwa Pokoju.

Dziedzictwo 
w centrum uwagi
Gmina przejęła od Lasów Państwowych przyległy do centrum wsi  teren dawnego parku francuskiego i Małego Parku An-
gielskiego i ma projekt ich rewitalizacji. Z inicjatywy wojewody opolskiego, pod kierunkiem wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, uzupełniono dokumentacje obiektów zabytkowych jako podstawę prac konserwatorskich. Powstaje też studium 
historyczno-konserwatorskie. 

Po zdrowie i wypoczynek
Gmina Pokój stawia na rozwój funkcji turystycznej, dąży do od-
zyskania statusu uzdrowiska, ma operat określający strefę uzdro-
wiskową, dokumentację dla odwiertów do wód leczniczych. 
W ramach koncepcji  rozwoju turystyki w powiązaniu z usługami 
zdrowotnymi w obszarze Stobrawskiej Strefy Rekreacji i Rehabi-
litacji planowana jest rozbudowa i poszerzenie funkcji Szpitala 
Rehabilitacyjnego w Pokoju – jednostki Stobrawskiego Centrum 
Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Kup. Lasy Państwowe zdecydo-
wały o udostępnieniu do zwiedzania Dużego Parku Angielskiego. 
Gminny projekt „Centrum Doświadczania Świata”, w Ładzy przy sie-
dzibie SPK, da ofertę atrakcyjnego pobytu z programem edukacji 
ekologicznej.

Na szlaku karpia
Gmina  Pokój czerpie z aktywności Lokalnej Grupy Działania „Sto-
brawski Zielony Szlak”.  Jest ważnym ogniwem  „Szlaku Karpia” 
biegnącego przez południową Polskę, co zawdzięcza  Lokalnej 
Grupie Rybackiej „Opolszczyzna”.  Gospodarstwo Rybackie Lasów 
Państwowych w Krogulnej - członek LGR,  użytkujący m. in.  stawy 
książęce na terenie Dużego Parku Angielskiego bywa miejscem or-
ganizacji Święta Karpia Opolskiego.

Przywracanie raju
Pokój uczestniczy w projekcie tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi 
w Polsce. Jego walory poznawcze streszcza sformułowanie: Pokój 
– utracony raj Württembergów.  Rekomendowaną przez wojewodę 
opolskiego drogą do przywrócenia społeczeństwu historii Pokoju 
i jego dziedzictwa kulturowego, jest ustanowienie w Pokoju parku 
kulturowego, a następnie podjęcie starań o status pomnika historii.




