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Ś LĘŻA
 

 

 Widok na górę Ślężę

Z ziemi, rozciągającej się na kształt dębowego liścia (z żyłką 

główną – Odry) wznosi się ku niebu siedem (magiczna liczba) 

najważniejszych wzniesień: Ślęża, Landeskrone pod Zgorzelcem, 

Śnieżka, Śnieżnik, Góra św. Anny, Pradziad, Łysa Góra. Ich widocz-

ne z dziesiątków kilometrów charakterystyczne sylwety (Góra św. 

Anny i Landeskrone to wygasłe wulkany, Ślęża i Śnieżka to tak zwa-

ne twardzielce, ostańce, nunataki, którym nie dał rady lądolód) biją 

w niebo i dla przedchrześcijańskich ludów były fi larami ziemi, góra-

mi kosmicznymi, osią świata, wyobrażały ideę ośrodka świata Axis 

mundi. W nauce o ziemi istnieje termin: wybitność szczytu. Określa 

on jego bezwzględną wysokość nad najbliższą przełęczą. Śnieżka jest 
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zdecydowanie najwybitniejszym polskim górskim szczytem. Daleko 

do niej Rysom. Żadne wzniesienie w środkowej Europie nie może 

jednak dorównać w wybitności Ślęży. Nie jest ona częścią pasma 

górskiego, nie fi guruje więc w zestawieniach szczytów. Jej dominacja 

nad okolicą wzbudza wyjątkowy respekt i podziw. Nie trzeba być 

wybitnym naukowcem czy badaczem (lub medium) zjawisk parapsy-

chicznych, by zdawać sobie sprawę, że góra ta ogniskowała życie du-

chowe i wierzenia wszystkich ludów przemierzających jej okolice. 

Od nienazwanych i nieznanych plemion kultury mogiłowej, potem 

kultury halsztackiej i łużyckiej po pogańskich Słowian. Nigdy nie 

dowiemy się, czy góra obierana była za centrum kultu wielu kultur 

z uwagi na jej majestatyczny wygląd, czy też zawarte w jej wnętrzu 

potężne źródło mocy, jakieś wrota do innego świata, wabiło i wiązało 

wyznawców nieprawdopodobnie mocno ze sobą. Faktem jest, że już 

Ptolemeusz w drugim tomie swej geografi i wymienia ważną górę 

między Łabą a Odrą, nazywając ją Asciburgium. Nazwa ta, jak i nie-

miecka: Asenburg, wyraźnie wskazuje, że na szczycie Ślęży stało kie-

dyś grodzisko. Rękopiśmienny jeszcze tekst o założeniu Świdnicy 

podaje, że pogański wódz Świdno oblegał bezskutecznie zamek 

Asenburg dla bajecznych skarbów w nim przechowywanych. Po roz-

puszczeniu części wojów, ci wybudowali sobie w sąsiedztwie niezdo-

bytego grodu chaty stanowiące podwaliny obecnej Świdnicy. Asen-

burg znaczy zamek Asów – bogów nordyckich, słynny Asgard – dwór 

(ogromna przestrzeń) Asów, normańskich bogów rządzących świa-

tem. Mitologia ta i związane z nią wierzenia, zwyczaje i nordycki styl 

życia na długo zapanowały nad okolicznymi ziemiami. Wydaje się, 

że Łabędź, jeden z najstarszych herbów w tej części Europy, którego 

najsławniejszym nosicielem był Piotr Włast, jest nordyckiej prowe-

niencji i odnosi się do świętych ptaków pływających po jeziorze 

w Asgardzie i w które (w czasach pokoju) przemieniały się wojowni-

cze walkirie. W świecie nordyckim łabędź był ptakiem świętym, 

symbolizującym miłość i płodność (tę ludzką i rolniczą), godnym 
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pieczętowania się nim. W chrześcijaństwie kojarzył się bardzo źle 

i prastary śląski książęcy ród władający ziemiami wokół Ślęży i na 

wrocławskich wyspach na pewno by wtedy tego ptaka na swe sztan-

dary nie wstawił. Wydaje się, że mamy do czynienia z kolejnym 

przyczynkiem świadczącym o normańskim pochodzeniu Piotra 

Włostowica i jego przodków.

Góra jest symbolem, ikoną Śląska. Dała mu nazwę. Kryje w sobie 

i roztacza aurę pełną potęgi i tajemnicy. Ktokolwiek znajdzie się w jej 

pobliżu, poddaje się jej urokowi. Jej majestat przyciąga wzrok i myśli 

już z bardzo daleka. Umysł zaczyna krążyć wokół spraw zamierzch-

łych, transcendentnych. Być może dzieje się tak za przyczyną mag-

nezu i magnetytu, którym masyw jest nafaszerowany. Niewykluczo-

ne, że działają tu też inne siły. Także współcześnie, w wieku 

wyrachowanym i wyrafi nowanym, sądzi się, że Ślęża jest jednym 

z nielicznych na świecie biegunów energetycznych. Nad masywem 

Ślęży i wokół niego rozciąga się Moc. Nie chodzi tu tylko o przenoś-

nię czy uleganie jakimś wyobrażeniom. Jest ona wymierna. Promie-

niowanie energetyczne można określić jednostkami Bovisa (twórcy 

metody pomiaru). Miejsca szczególnej mocy mają zwykle powyżej 

18.000 jednostek Bovisa. Natężenie promieniowania Ślęży waha się 

w granicach od 50.000 do 60.000 jednostek (wcześniej, przed wybu-

dowaniem nadajnika RTV, sięgało prawdopodobnie 100.000). Jego 

bezpośredni wpływ jest odczuwalny w obrębie całego masywu i sięga 

dziesiątków kilometrów od szczytu. Pokrywająca masyw przyroda 

przeczy normom obowiązującym gdzie indziej. Żyje tu na przykład 

370 gatunków pająków – co stanowi połowę wszystkich występują-

cych w Polsce. Fakt ten jest uznawany przez przyrodników za dowód 

wibracji góry i istnienia tak zwanych miejsc mocy, do których lgną 

pająki.

Jej trzewia wypełniają skały budujące Księżyc (gabra). Z wnętrza 

góry wypływają zdroje, z których wiele niesie cudowne właściwości. 
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I dziś źródełko „żywej wody” spod szczytu przyciąga wielu. Chociaż-

by dla swego niezrównanego smaku. W 1986 roku udokumentowa-

no też bogate złoża ilmenitu (występuje też na Księżycu), z którego 

można uzyskiwać bardzo rzadki i drogi tytan. Co ciekawsze – odkry-

to ślady jego eksploatacji datowane na wiele tysięcy lat temu! Od 

bardzo dawna góra słynęła z wyjątkowej jakości żaren obrabianych 

z jej skalistych zboczy. Ich jakość a także ilość (obliczono, że wyko-

nywano ich ponad 50 sztuk rocznie) sprawiała, że wywożono je bar-

dzo daleko. Archeolodzy odkryli w Szlezwiku (północne Niemcy) 

kilka charakterystycznych dla Ślęży żaren. Na stokach góry odkryto 

kilka odkrywek i szybów, z których pozyskiwano surowiec do ich 

produkcji. Osobny szczyt masywu Ślęży – Radunia (Sępia Góra) – 

zbudowany jest z magnetytu i serpentynitu. Odnalezione tu przed-

mioty mają cechy kultury pucharów lejkowatych, czyli wyrabiane 

były w okresie neolitu. Wśród narzędzi znaleziono ostre topory 

z serpentynitu służące do zabijania zwierząt i takież tępe, używane 

w obrzędach religijnych. W Skarbie Priama Heinrich Schliemann 

znalazł dwa takie topory. Mógł już określić materiał, z jakiego zosta-

ły zrobione, jako że w 1823 roku Alexander Humboldt, wielki przy-

rodnik i geolog, po podróży w te rejony opisał i nazwał ten minerał 

od łacińskiego słowa serpens oznaczającego żmiję, węża, z uwagi na 

plamiste zabarwienie i żyłkowaną, falistą budowę skały. Czy topory 

spod Troi zostały wyostrzone na Sępiej Górze? Coraz więcej prze-

słanek wskazuje, że nie jest to niemożliwe. Wielu badaczy twierdzi, 

że homerowa Troja to miasto zagadkowych Hetytów – Wilusa. 

Obecność dwóch topornych raczej toporków w otoczeniu kilogra-

mów złota o najwyższej próbie i najświetniejszym wykonaniu (tzw. 

diadem Heleny Trojańskiej), świadczy i o kultowym znaczeniu tych 

narzędzi, i o wyjątkowym ich znaczeniu. Serpentynit nie występuje 

ani w pobliżu siedzib Hetytów (Anatolia), ani w górach Kaukazu – 

miejscu, z którego ten lud prawdopodobnie się wywodzi. Nie ma go 

też w bliższych Karpatach. Miejscem otoczonym sławą i opieką 
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bóstw, miejscem, w którym dobywano i obrabiano ten kamień, był 

masyw Ślęży. Fakt usytuowania obok siebie dwóch silnych centrów 

kultu: solarnego (Ślęża) i lunarnego (Radunia) dowodzi wyjątkowe-

go znaczenia tego masywu, wykraczającego daleko poza najbliższy 

rejon. W panteonie hetyckich bogów najwyżej stał bóg burzy Taru, 

władca chmur, deszczu i błyskawic. Wiadomo, że jeśli chodzi o czę-

stotliwość wyładowań atmosferycznych, Ślęża dzierży palmę pierw-

szeństwa w Europie. 

Jeśli chodzi o odniesienia do bóstw i wierzeń z zamierzchłych 

czasów nieodzowne się staje przypomnienie wydarzeń, które miały 

miejsce na Ślęży całkiem niedawno. W 2000 roku przy kultowej cel-

tyckiej rzeźbie Niedźwiadka stanął krzyż milenijny, który wraz ze 

stojącym na szczytowej polanie kościołem Nawiedzenia NMP 

świadczyć miał o ostatecznym zwycięstwie chrześcijaństwa nad po-

gańskimi miazmatami. Kościół – wcześniej odwiedzany licznie przez 

wiernych, szczególnie podczas majowych nabożeństw, przestał peł-

nić swe funkcje, w środku (jako że stanął on na fundamentach śred-

niowiecznego zamku) zionęła dziura, w której poszukiwania prowa-

dzili archeolodzy. Świątynia, bezbronna wobec wandali i wszelkiej 

maści poszukiwaczy, została przekazana wrocławskiemu Semina-

rium Duchownemu. Pod jego opieką duchową i prawną rozpoczęto 

w kościele realizację projektu Cheops. Prowadziły go i wspierały fi -

nansowo trzy fundacje: dwie polonijne z Chicago i Dar Światowida 

z Darłowa. Ogólnie rzecz biorąc, projekt miał ratować Ziemię 

i ludzkość przed zagładą w 2012 roku. W szczegółach rzecz wyglą-

dała tak, że ratunek mogła przynieść tylko okołoziemska warstwa 

składająca się z energii miłości wydobytej głównie z najważniejszych 

ziemskich czakramów i „uzbrojonej” przez moc emanującą z Wiel-

kiego Labiryntu, który znajduje się głęboko pod piaskami Kairu 

i zawiera nieprzebrane skarby i wiedzę o minionych i przyszłych 

wiekach, a także o przyjaciołach z Oriona roztaczających opiekę nad 

ludźmi za pośrednictwem jasnowidzących. O szczegółach pisać nie 
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będę, choć ochota bierze. Jeśli ktoś lubi połączenie „Mumii” 

z „Gwiezdnymi wojnami” ze Ślężą w głównej roli – koniecznie musi 

dotrzeć do tej historii.

Dziura w środku zamkniętego kościółka pogłębiała się. Plany 

fundacji (bliżsi prawdy będziemy, jeśli napiszemy: pieniądze) zachę-

ciły do współpracy i Uniwersytet Wrocławski, i Wojewódzki Urząd 

Ochrony Zabytków we Wrocławiu, i Metropolitalne Seminarium 

Duchowne. Atmosfera współpracy tych szacownych instytucji i eg-

zotycznych fundacji skończyła się po zażegnaniu totalnej katastrofy 

ogólnoświatowej w 2012 roku. Kościół Nawiedzenia NMP został 

wyremontowany za pieniądze miejscowe i w maju 2015 został po-

wtórnie konsekrowany. Udział tak szacownych instytucji w przedsię-

wzięciu kierowanym poniekąd przez przybyszów z kosmosu mógł 

mieć miejsce tylko w odniesieniu do Śląskiego Olimpu. Z tą magicz-

ną górą jest wszystko możliwe.

Wyniosła i milcząca (pierwsza zapisana nazwa to Monte Silentii 

(Góra Milczenia) w dzień pogodny, przerażająca i niebezpieczna 

w czas burz. A błyskawice i gromy często się nad wierzchołkiem 

Ślęży pojawiają, gdyż – jak głosi najczęściej powtarzana legenda, 

czarci niecierpliwie usiłują się dostać do zasypanego gigantycznymi 

blokami zejścia do piekieł. Historia o tym, jak diabli z zazdrością 

patrzyli na szczęśliwą krainę – Śląsk, piękną, ludną i bogatą, w której 

panowały uśmiech i spokój, i postanowili zniszczyć ją przez obrzu-

cenie potężnymi skałami i jak im się to nie udało – to jedna z pięk-

niejszych legend. Kształt masywu i wgłębienia na szczycie wskazy-

wały początkowo na wulkaniczne pochodzenie Ślęży. W 1801 roku 

nawet postanowiono to przeświadczenie (błędne, jak się okazało) 

wykorzystać w widowisku typu „światło – dźwięk”, pisarz Benkowitz 

pokierował przygotowaniami do „wybuchu śląskiego Wezuwiusza”. 

Zgromadzono już wystarczającą ilość materiałów łatwopalnych 

i wybuchowych potrzebnych do przeprowadzenia widowiska. Do 
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„erupcji” nie doszło, gdyż właściciele terenu – augustianie – obawiali 

się, że budynki i lasy będące pod ich pieczą mogą stać się „śląskimi 

Pompejami”. 

Wyniosłość i surowość góry była naturalnym tłem dla wielu uro-

czystości patriotycznych i korporacyjnych studentów wrocławskich. 

Ma się rozumieć, że nawiązywały one do germańskiej przeszłości 

góry i okolic. Miłośnik okultyzmu i wszystkiego co mroczne, Him-

mler, chciał wybudować na zboczu Ślęży ogromny amfi teatr na 50 

tysięcy osób i miejsce spotkań, wyjęte z opowieści o Nibelungach. 

Nie zdążono tego tu zrealizować. Zrobiono to na Górze Świętej 

Anny. Po 1945 roku mówiło się już o prasłowiańskim chłopie, który 

2,5 tysiąca lat temu orał ziemię w cieniu Ślęży. Wszak Lugiowie to 

Prasłowianie, życie ich przedstawicieli (Ursus, Ligia) w Rzymie 

pięknie opisał Henryk Sienkiewicz w „Quo vadis”. Słowiańskich 

praźródeł szukają też na świętej górze Słowian członkowie różnych 

sekt pogańskich z „Zadrugą” na czele. Dokonują oni obrzędów wy-

rzeczenia się Chrystusa i deklarują wiarę w dawne bóstwa, dzięki 

czemu nabędą mocy.

Podobno na Raduni (wcześniejsza jej nazwa: Sępia Góra) odby-

wają się Noce Walpurgii (z 30 kwietnia na 1 maja) – zloty czarow-

nic. Można też sądzić, że to Duch Gór, Karkonosz, Liczyrzepa czy 

bóg wody i deszczu Ślęż, źle spojrzał na ten ruch prawie że femini-

styczny, o którym więcej pisał Andrzej Sapkowski w „Narrenturm”. 

Wtajemniczeni twierdzą, że uczestniczą w nim czarownice nie tyl-

ko ze Śląska. Dużo ich jest z Wielkopolski, Niemiec, a także 

z Czech i Moraw. Ślęża przyciąga coraz więcej zwolenników reguł 

wicca, asatryjczyków, animistów czy rekonstrukcjonistów celtyckich. 

Sępia Góra (drugi szczyt masywu Ślęży) w przeciwieństwie do swej 

wyższej siostry, służącej jako miejsce kultu solarnego, oddała swój 

szczyt i zbocza kultowi lunarnemu, stąd też jej ponury wygląd i na-

zwa. W 1866 roku odkryto kamienny krąg kultowy otaczają-

cy miejsce przeznaczone na obrzędy poświęcone Księżycowi. Nad 
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Ślężą, zdaniem wielu, mogły się u zarania dziejów unosić nie tylko 

nieczyste siły. Pewna znana wróżka potrafi  wymienić daty, kiedy 

nad masywem ukazały się UFO. Powstałe w 1990 roku we Wrocła-

wiu stowarzyszenie „Antrovis”, zajmujące się naukami i zjawiskami 

uznanymi za niekonwencjonalne, marginalne i paranormalne, zwo-

łało w 1992 roku na szczyt Ślęży swych zwolenników, by oczekiwać 

na koniec świata. 

Masyw widziany z lotu ptaka (raczej srebrnego) przypomina 

układ w gwiazdozbiorze Oriona lub też układ piramid w Gizie i to 

ten… sprzed 10 450 lat i wcześniejszy!

Ślęża spowita jest tajemnicami – kryje też sekrety w środku. Pra-

cownicy Ślężańskiego Parku Krajobrazowego są przekonani, że we 

wnętrzu masywu znajdują się ogromne podziemne hale i korytarze, 

ze „Świętego Źródła” wypływają małe, gumowe jakby uszczelki. Pod 

koniec wojny cztery tysiące hitlerowskich nadzorców dwunastu ty-

sięcy więźniów pracujących pod ziemią prowadziło prace jeszcze kil-

ka dni po jej zakończeniu. Na co natknęli się niemieccy naukowcy 

w podziemiach masywu? Czy na podziemne miasto zaginionej cywi-

lizacji? Czy na niezbadane technologie (jak w Walimiu) pozwalające 

zbudować Wunderwaff e mogącą odmienić losy wojny i świata? Co 

kazało wymordować tysiące pracowników, bronić do upadłego małej 

mieściny (Sobótki) i milczącej góry? Sowieci wkroczyli do Sobótki 

dopiero 11 maja! Żyjący jeszcze w chwili pisania tych słów Kaszub 

pracujący we wnętrzu Ślęży (wraz z geologiem Rosjaninem) pod ko-

niec wojny, pisał w swym pamiętniku, że pamięta olbrzymią pieczarę 

w kształcie jaja z gładkimi, wypolerowanymi ścianami, a „na jej środ-

ku stał wielki diament, źródło gigantycznej mocy, sam Himmler 

przyjechał, aby go obejrzeć”. Setki relacji, sprawozdań, pogłosek, 

świadectw – często wykluczających się nawzajem, na temat ukrytych 

skarbów, nie wniosły do sprawy nic nowego, niemniej z jakiejś to 

przyczyny na szczycie Ślęży pojawili się w latach 70. XX wieku funk-

cjonariusze enerdowskiej Stasi, a dwukrotnie – w latach 60. i na 
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osiem miesięcy w okresie stanu wojennego – żołnierze radzieccy 

(w dość dużej liczbie). 

Góra kryła w sobie także nieukojone duchy. W XVI wieku Jo-

hannes Beer, bardzo uczony i pobożny mąż, mistyk ze Świdnicy, wę-

drując po bezdrożach masywu, znalazł się w jaskini przed ogromny-

mi drzwiami, które rozwarły się i ukazały rozległe wnętrze. Tam 

czterech zasępionych mężczyzn siedziało przy stole. Pozdrowił ich, 

jak przykazano: Pokój z wami! Odpowiedzieli: Tu pokoju nie ma! 

Ten ułomny dialog trwał, dopóki przed Janem nie otworzył się 

wstrząsający widok: cała jaskinia w dole usłana była czaszkami 

i ludzkimi szczątkami wymieszanymi z klejnotami i olśniewającym 

złotem. Historia ta, pełna szczegółowych opisów barw i przedmio-

tów znajdujących się w jaskini (jak to bywa w przypowieściach mi-

styków) ma w zależności od przekazów dwa zakończenia: w pierw-

szym Jan uwalnia dusze od klątwy, gardząc proponowanymi przez 

gospodarzy kosztownościami, drugie mówi o jego powrocie po ośmiu 

dniach w celu przekazania nieszczęsnym warunków zbawienia. Za-

stał on wtedy zawalone wejście do groty i pozostawiony przed nią 

instrument ze srebrnymi i złotymi klawiszami, na którym grywał 

później w zaciszu domowym.

Nie trzeba znać wyników badań archeologicznych, by być prze-

konanym, że wokół Ślęży tętniło życie od zarania osadnictwa. Sie-

dziba bogów, Śląski Olimp, służył i Celtom, i Germanom i Słowia-

nom, jak bowiem pisał na początku XI wieku biskup Th iethmar: 

„Owa góra wielkiej doznawała czci u wszystkich mieszkańców z po-

wodu swego ogromu oraz przeznaczenia, jako że odprawiano na niej 

przeklęte, pogańskie obrzędy”. Położona u jej stóp Sobótka (Sabath) 

dowodzi nazwą prawdziwości twierdzeń o demonicznej przeszłości 

masywu. O znaczeniu – równym greckiemu Olimpowi – dla Celtów 

świadczą rzeźby tu znalezione. Nie ma drugiego miejsca na świecie, 

w którym by można podziwiać tyle posągów i symboli pozostawio-

nych przez ten lud. O każdej z pięciu rzeźb istnieją opowieści. Jest 
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wiele odmian legendy o Pannie z rybą, czy Niedźwiedziu. Dla ludów 

germańskich góra była równie ważna. Była ich Asgardem, panteo-

nem. O tym, że Ślęża od dawien dawna pełniła funkcję kultowego 

centrum, świadczą także wykopaliska profesora Artura Błażejew-

skiego z Uniwersytetu Wrocławskiego, który w latach 90. ubiegłego 

wieku natrafi ł na coś w rodzaju alei menhirowej z poprzewracanymi 

i połamanymi kamieniami, i na pozostałości ołtarza. Znaleziona 

w pobliżu ceramika pochodziła z czasów rzymskich. Stanowisko to 

doprasza się gruntownych badań z użyciem najnowocześniejszego 

sprzętu. O ileż by wzrosła atrakcyjność Ślęży, gdyby menhiry pod-

nieść i odtworzyć atmosferę tego miejsca!

Charakterystyczna ta góra odgrywała nadzwyczajną i specyfi czną 

rolę w życiu ludzi wielu kultur i na przestrzeni niezwykle długiego 

czasu. Zawładnęła ich umysłami i wyobraźnią. Istnieją opasłe albu-

my z obrazami i grafi kami poświęconymi tylko Ślęży. Akcja wielu 

powieści i opowiadań rozgrywa się lub dotyczy góry i obszaru ją ota-

czającego. Nie sposób zliczyć dysertacji naukowych i publikacji na jej 

temat. Patronuje stowarzyszeniom, kołom entuzjastów, pojawia się 

jako główny temat na niezliczonej ilości stron internetowych. Pleja-

da poetów opisywała jej posępny urok i obecność na niej mitycznych 

bohaterów (w okresie romantyzmu głównie Gotów). Nawet Juliusz 

Słowacki – wydawałoby się najdalszy i geografi cznie, i mentalnie od 

Śląska, opisywał w swym „Królu Duchu”: 

Była w Słowiaństwie wówczas – osławiona

Zober nazwana – czarodziejska góra

Skalny szczyt miała – na buków ramiona

Włożony – w chmurach wisiała – jak chmura

Na niej pustelnia stała postawiona,

Ubrana w osty – i w paproci pióra:

I trzej mieszkali, mówią, pustelnicy

Pod strażą – orła, gadziny i lwicy.
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W okresie romantyzmu, czasie uniesień miłosnych, poetyckich, 

ale i patriotycznych, na Ślężę zdążały grupy młodzieży akademi-

ckiej z Wrocławia, które celebrowały na niej swe uroczystości. W jej 

cieniu – w Rogowie i w Sobótce tworzył się z ochotników (głównie 

studentów) śląski korpus barona Lützowa. Po odezwie króla Prus 

„Do mojego narodu” wygłoszonej we Wrocławiu i po przysiędze 

w kościele w Rogowie Sobóckim, wyruszył on do walki z Napoleo-

nem. Kościółka już nie ma, wydarzenie upamiętnia tablica wspomi-

nająca też Th eodora Körnera – studenta akademii górniczej, lecz 

przede wszystkim poetę przenikniętego młodzieńczym entuzja-

zmem dla wszystkiego, co dobre. Jego idealistyczne wiersze pory-

wały rówieśników, wzywały do poświęceń i bohaterstwa. Podczas 

walk w szeregach korpusu tworzył pieśni wzywające do boju. Do 

wielu z nich muzykę skomponował Carl Maria von Weber, kierow-

nik muzyczny opery we Wrocławiu, potem tworzący na dworze 

księcia Eugeniusza Wirtemberskiego w Pokoju na Górnym Śląsku. 

Pieśni te zaliczane są do czołowych osiągnięć niemieckiej poezji pa-

triotycznej i wzywającej do boju. Pochodzący z Saksonii wrażliwy 

młodzieniec bywał często na Śląsku i wielorako zaznaczył swoje 

nim zauroczenie. Wpierw odwiedził rezydencje szlachty zaprzyjaź-

nionej z rodzicami. Był na zamku w Skale koło Lwówka. Skorzystał 

z gościny hrabiego Redena w Bukowcu. Przebywał też u Stolber-

gów w Pieszycach. Największe wrażenie wywarły na nim śląskie 

góry. Wiersze im poświęcone należą do najpiękniejszych liryków 

poświęconych przyrodzie. Długą, pieszą wędrówkę rozpoczął od 

kultowej góry Landeskrone i grobowca Jakuba Boehmego. Przeży-

ciem fi lozofi czno-estetyczno-twórczym była dla Th eodora wspi-

naczka na Śnieżkę. Poświęcił jej kilka utworów, nazywając ją Gór 

Królową i Nieba Świętą Zdobywczynią. Swoją stopę postawił pod 

ruinami zamku Gryf, zanurzając się w rozmyślaniach nad losami 

i znaczeniem dla tej części Śląska rodu Schaff gotschów. Wspiął się 

także na Chojnik – gniazdo tegoż rodu, zachwycając się „najpięk-
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niejszą ruiną, jaką widział”. Koerner zginął w bitwie w wieku 22 lat. 

Winni jesteśmy tej wrażliwej, utalentowanej duszy pamięć i znajo-

mość jego najpiękniejszych, śląskich wierszy. Zadbajmy o pamięć po 

nim.

Góra ma też dziś spore grono zagorzałych miłośników, pałają-

cych uczuciem cokolwiek szalonym i absurdalnym. Ślęża to dla nich: 

Ukazanie Bogów w Dziewiczym Krajobrazie, Opowieść o Początku 

Świata, Objawienie Boskich Dziejów, Świetliszcze Światła Świata. 

Epitety tak dziwne i niespotykane płyną z ust i spod pióra tak zwa-

nych „rodzimowierców”, neopogan, odwołujących się do tradycji 

i religii dawnych Słowian, czyli pogan. Ślęża w tamtych czasach tak-

że – jak u Celtów i Germanów – stała się niekwestionowaną królową 

„serc i umysłów”. Do licznych na stokach masywu chramów i miejsc 

kultu zdążali pielgrzymi z najodleglejszych ziem. Podczas pogań-

skiego buntu Masława stała się redutą pogaństwa. Mroczne i bez-

bożne fl uidy okazały się tak silne, że nawet augustianie w XII wieku 

zrezygnowali z ufundowanego przez Pawła Włostowica klasztoru 

i umknęli do Wrocławia. Pogaństwo także dziś daje o sobie znać. 

Kiedy w 2010 roku zniknęła sprzed schroniska PTTK na szczycie 

drewniana rzeźba Światowida, dolnośląscy neopoganie oskarżyli 

o grabież słowiańskiego bożka proboszcza w Sulistrowiczkach. Na 

terenie jego parafi i dokonano w kilka dni potem podpalenia fi gury 

Chrystusa Frasobliwego. Cudem udało się ją ugasić. Rodzimowiercy 

wystosowali też do papieża Franciszka list, w którym protestują 

przeciwko zawłaszczaniu ich „Świętej Góry” i brukaniu jej jakimiś 

„gusłami znad Jordanu”. Co rusz na górze zjawiają się adepci róż-

nych nauk całkowicie wyzwolonych, wyznawcy najróżniejszych pra-

starych religii, kapłani i szamani najrozmaitszych kultów. Często też 

odbywają się zloty wiedźm. Z tym że nie chodzi tu o wstrętne krea-

tury używające latających mioteł, lecz o wszechstronnie wykształco-

ne kobiety: „wiedzące”, mające w małym palcu wiedzę tajemną 

i ezoteryczną.
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Głęboko wierzący i praktykujący katolicy też nie pozostają w tyle. 

Młodzież gromadzi się po wakacjach na uroczystości: „Ślęża – Góra 

Tabor Młodych”. Na Ślęży umiejscowiono także Światowy Punkt 

Spotkań Dziewic aż do Małżeństwa. Odbywają się zloty Dziewi-

czych Pań Młodych i Panów Młodych z Zachowanym Dziewi-

ctwem. Dokonuje się też podczas tych marszów, zlotów i spotkań 

swoiste przymierze z przeszłością: paradoksalnie – także tą pogań-

ską. Dzisiejsze dziewice robią sobie zdjęcie na tle celtyckiej rzeźby 

Panna z rybą, jako że ryba (jesiotr pływający wtedy w Odrze, jak 

twierdzi jeden z organizatorów zlotów) to przecież symbol czystości 

i płodności. Symbol ten ilustruje założenie zlotu, który odbywa się 

pod hasłem „Góra Ślęża – punkt spotkań ludzi maszerujących 

w czystości ku małżeńskiej płodności”. Dziewice zakładają też na 

głowę kwieciste wianki – wypisz wymaluj jak te, które nosiły pogań-

skie rówieśnice w noc Kupały, z tą różnicą, że te drugie o zachowaniu 

dziewictwa raczej na Ślęży nie myślały. Na sławie tej budującej im-

prezy skorzystał też Wrocław. Po tytule Europejskiej Stolicy Kultury 

przyjął jeszcze bardziej prestiżowy: Światowa Stolica Dziewictwa aż 

do Ślubu. Co w naszym temacie: „Znaczenie Śląska” wydaje się cie-

kawym uzupełnieniem. 

Na Ślężę zdążają co roku młodzi spod znaku „Solidarności”. Kil-

ka lat temu patronował pielgrzymce i odprawił mszę świętą na szczy-

cie metropolita wrocławski.

Masyw „Śląskiego Olimpu” przyświeca też ostatnio ciekawemu 

przedsięwzięciu, projektowi społecznemu o nazwie „Republika Ślę-

żańska”, powstałemu kilka lat temu. Inicjuje on działania mające 

prowadzić do ukształtowania nowego modelu cywilizacji opartego 

na innych zasadach niż obecnie funkcjonujących. Te najbardziej po-

stulowane zasady to: bycie wolnym, życie w zgodności z naturą 

i przyrodą, w duchowym braterstwie i w postawie poszanowania po-

glądów innych. Zalążek „Republiki” stanowiło wąskie grono przyja-
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ciół, obecnie mocno się rozwija, istnieje ekologiczna osada, funkcjo-

nuje niezależna telewizja internetowa. 

Siedzibą stowarzyszenia – grupy niezwykle ciekawych, rzutkich 

ludzi o najrozleglejszych horyzontach – jest wspominana Sobótka. 

Przyciąga ona coraz więcej ludzi z całego kraju i z zagranicy, sprag-

nionych wiedzy niekonwencjonalnej, złaknionych kontaktu z magią, 

tajemnicą. Służą temu cykliczne już imprezy: „Powitanie wiosny” 

pod koniec marca, „Powitanie jesieni” i „Harmonia Kosmosu” – 

w dni najważniejsze dla ludów czczących siły natury: Ziemi i Kos-

mosu – pierwsze dni lata, początek królowania Słońca. 

Oprócz niezwykle ciekawych, nie do usłyszenia gdzie indziej wy-

kładów i prelekcji, oprócz medytacji i koncertów odbywa się „Palenie 

świętego ognia” i składanie ofi ary ku pomyślności świata. W 2018 

roku składaniu ofi ary towarzyszył gość z Indii. Impreza ta odbywa 

się w Sulistrowicach nad zalewem. By dotknąć spektrum porusza-

nych na tym spotkaniu tematów, przytoczę parę z programu z 2018 

roku: „Wokół przyszłości Polski i świata”, „Wejście do świata dusz”, 

„Qui Gong – gimnastyka zdrowotna z medycyny chińskiej”, „Ha-

wajski taniec Hula”, „Wedy – tajemna wiedza starożytnych Indii”, 

„Hip-hop a wiedza i rozwój duchowy”. 

Imprezy wiosenna i jesienna odbywają się w Sobótce, miejsco-

wym centrum konferencyjnym. Główne wszakże wydarzenie ma 

miejsce na szczycie Ślęży. To medytacje w kręgu, przy dźwiękach 

bębna, konchy i gongów dedykowane całej Matce Ziemi z prośbą 

o pokój, miłość i pojednanie. Od kilku już lat patronat nad tymi im-

prezami obejmuje miesięcznik „Czwarty Wymiar” i można by (nie 

ironizując, broń Boże, pozostaję bowiem wielkim sympatykiem, 

a ostatnio uczestnikiem tych spotkań), poważyć się na konkluzję, 

że Republika Ślężańska organizuje spotkania, których wymiarowi 

nie dorównuje żadna impreza na świecie. Spotkania, na których 

ogarnia się umysłem nie tylko naszą Ziemię, nasz świat, lecz także 

Kosmos. 
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Ostatnie informacje wyraźnie wskazują, że nasza Święta Góra, 

Szczyt Magiczny, Śląski Olimp, Czarodziejska Góra nie wyzbyła się 

przez tysiąclecia swej olbrzymiej energii. Wciąż emanuje mocą od-

czuwalną bardzo daleko, przyciąga ludzi z najodleglejszych zakąt-

ków. Jej magia także nie służy tylko jednej, ofi cjalnej religii. Niesie 

natchnienie dla najdziwniejszych pomysłów, łaskawa jest, opiekuń-

cza wobec najprzeróżniejszych rodzajów wiedzy i działalności. Trud-

no w Europie znaleźć podobną górę, o takich „zasługach” w prze-

szłości i o tak owocnej, współczesnej „działalności”.
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GÓ R A ŚW IĘ T E J  AN N Y

Widokówka z XIX w. 

P ora przejść do jednego z najważniejszych symboli Górnego 

Śląska – Góry św. Anny. Tak samo wyniosła jak Ślęża, z tak 

samo rozległym widokiem na całą „podległą” krainę. Właściwie po-

dobieństwa między „siostrami” na tym się kończą. Jest najdalej na 

wschód wysuniętym wygasłym wulkanem. Praktycznie nie nachodzą 

jej burze. Atmosfera otacza ją pogodna, pozbawiona mrocznych sił. 

Piekielne zastępy zostały tu unicestwione i nie czają się w zakamar-

kach, szukając okazji – jak na Ślęży. Archanioł Michał po zwycięskiej 

bitwie położył na szczycie swój hełm – stąd jedna z nazw (twierdzi 

ksiądz Norbert Bończyk w poemacie „Chełmska Góra”). Najpewniej 

jednak nazwa wzięta została z prasłowiańskiego słowa chołm, co 

oznaczało pagórek, wzgórze i jest jedną z setek (obok grojców, grodź-

ców) na Słowiańszczyźnie. Pierwszą zapisaną była: Góra św. Jakuba. 
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Przypuszcza się, że krzyżowały się tu szlaki pielgrzymki do Santiago 

de Compostela: ze wschodu (Kijów) i z północy (także z terenów 

dzisiejszej Estonii i Łotwy). Tutaj pielgrzymi nie tylko zaznawali 

wypoczynku i nabierali sił, ale i uzupełniali braki w zaopatrzeniu 

i w wyposażeniu. Korzystali też z kontaktów z pokrewnymi duchem 

i wiarą, lecz tak różnymi pod każdym innym względem wędrowcami. 

W średniowieczu pielgrzymowanie do grobu Apostoła Jakuba osiąg-

nęło rozmiary wręcz masowe. W XIV wieku po europejskich dro-

gach „z muszlą” rocznie pielgrzymowało milion osób! W czasach 

przed wynalezieniem druku jedynym sposobem na uzyskanie wiado-

mości ze świata był ustny przekaz. To samo dotyczyło wiedzy o prze-

szłości, o sposobie gospodarowania, o otaczającym świecie. Jeden 

z najświetniejszych Europejczyków, J. W. von Goethe jednoznacznie 

i wyraźnie stwierdził, że drogi św. Jakuba ukształtowały Europę. 

Trudno dziś ocenić rolę, jaką odgrywały główne przystanki, komuni-

kacyjne węzły na tych drogach, zdać sobie sprawę z ich politycznego 

i kulturowego znaczenia. Możemy się zastanawiać, w jakim stopniu 

z magii miejsca, symboliki góry, z punktu „spotkań międzyludzkich” 

czerpały pobliskie ośrodki wiedzy i wiary – w tamtych czasach jedne 

z najżywszych i najsilniejszych w tej części Europy: w Kamieniu Ślą-

skim (rodzina Odrowążów ze św. Jackiem, w Opolu (Peregryn 

z Opola – zbiór kazań, przez setki lat obowiązkowy prawie w całej 

Europie), klasztory w Jemielnicy, w Raciborzu i w Rudach.

Z pewnością na Chełmskiej Górze w głębokiej przeszłości odby-

wały się pogańskie obrzędy. „Charakter” tej góry takie jej przezna-

czenie właściwie „wymuszał”. Archeolodzy (w odróżnieniu od Ślęży) 

nie znaleźli jednak żadnych śladów potwierdzających obecność dru-

idów czy żerców. Górę wzięło w zupełności w swą pieczę chrześci-

jaństwo i jego święci patroni. W 1420 roku wybudowano na szczycie 

kaplicę pod wezwaniem św. Jerzego (może odzywały się echa daw-

nego składania hołdu bożkom i wezwano na pomoc rycerza?) i całe 

wzgórze zaczęto nazywać do XVII wieku Georgenberg. Obecna na-
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zwa, Góra św. Anny, utrwaliła się po rozbudowie przez ród Gaschi-

nów kościółka poświęconego babci Jezusa i umieszczeniu w nim fi -

gury Świętej Anny trzymającej na rękach swoją córkę – Najświętszą 

Marię Pannę i wnuka Jezusa. Stosownie do średniowiecznych kano-

nów sztuki, postacie trzymane na lewej i prawej ręce są nieproporcjo-

nalnie duże (a postać Jezusa większa nawet od postaci matki), co 

miało wskazywać na pozycję w hierarchii niebiańskiej. Ta niepozor-

na rzeźba z drzewa lipowego, mająca zaledwie 52 cm wysokości (12 

dodatkowych centymetrów daje później zrobiona podstawka), oprócz 

udowodnionej już wielokrotnie aury cudowności kryje też wiele ta-

jemnic. Posążek jest swoistym relikwiarzem. W głowie Świętej Anny 

znajduje się otwór, w którym przechowywane są szczątki kości tej 

świętej. Istnieje wiele domniemywań dotyczących miejsca powstania 

rzeźby i daty (chociażby przybliżonej) jej powstania. Internet podaje 

legendę o księciu hiszpańskim, którego woły na szczycie wzgórza nie 

chciały dalej ciągnąć zaprzęgu. Uznając to za znak, postawił w tym 

miejscu kapliczkę i umieścił fi gurkę, która była częścią łupów wojen-

nych. Źródło pisane (książeczka), powołując się na dokument w po-

staci pergaminu przymocowanego na tylnej stronie fi gury, wskazuje, 

że pochodzi ona z klasztoru Ville pod Lyonem. Relikwie do klaszto-

ru przywieźli Krzyżacy z kościoła św. Anny w Konstantynopolu (jak 

podaje stara książeczka) zbudowanego jeszcze przez cesarza Justy-

niana. Legenda Zachodu podaje, że szczątki babci Jezusa przewiózł 

statkiem Łazarz, zmuszony wraz z siostrami Marią Magdaleną 

i Martą do opuszczenia Ziemi Świętej na okręcie bez steru. Wylądo-

wali oni pod Lyonem, Łazarz zaś był pierwszym biskupem Marsylii. 

Figurka trafi ła do rodziny, z której wywodziła się Anna Marya No-

chcic (prawdopodobnie von Nochtitz), przedstawicielka znanego 

śląskiego rodu, która też w 1560 roku uroczyście fi gurkę z relikwiami 

na górę do kościoła przekazała. 

Za przyczyną Świętej Anny rozpoczął się ciąg cudownych uzdro-

wień, z których tylko nieliczne zapisane zostały w księgach kościoła 
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i klasztoru. Wzrastała też liczba pielgrzymek i pielgrzymów. Przypi-

sać to należy i cudowności fi gury, i szczególnemu kultowi babki Je-

zusa na Śląsku. Blaski i cnoty życia Świętej Anny opisane w „Złotej 

Legendzie” (Legenda Aurea) rozpowszechniali głównie cystersi – tak 

owocnie obecni na Śląsku (Lubiąż, Krzeszów, Henryków, Rudy Ra-

ciborskie). Powstawały tu bractwa św. Anny (najstarsze powstało 

w 1500 roku w Lwówku Śląskim, najliczniejsze w Ząbkowicach Ślą-

skich – 40.000 członków!). W 1509 r. synod we Wrocławiu położył 

nacisk na intensyfi kację kultu Świętej Anny. Sama zaś góra pod jej 

wezwaniem stała się symbolem śląskiego katolicyzmu. W śląskim 

katolicyzmie wielką cześć oddaje się i ojcu Jezusa – Józefowi, i rodzi-

com jego matki – Annie i Joachimowi. Inaczej niż na polskich zie-

miach, gdzie kult Najświętszej Marii Panny dominuje zdecydowanie. 

Przyczyną tej odmienności jest łączność Kościoła śląskiego z cze-

skim i niemieckim (wraz z dokonującymi się w ich łonie reformami) 

i specyfi ka śląskiego życia w rodzinie. Rodzina na Śląsku to opoka, 

na której buduje się przyszłość. Rodzina liczna, wielopokoleniowa, 

w której każdy członek wypełnia ważną, ściśle określoną rolę. Do 

dziś rola babć i dziadków na Śląsku jest niepomiernie większa niż na 

ziemiach polskich. Tylko na Śląsku przetrwała jeszcze „instytucja” 

wycugu – osobnego pomieszczenia, azylu dla dziadków, którzy przy 

boku swego potomstwa spędzają jesień życia. Babcia była dla wnu-

cząt powiernicą, najczulszą opiekunką, skarbnicą tradycji ziemi i ro-

dziny. Gdzie oprócz Śląska można spotkać tak wiele osób noszących 

imię Joachim? 

Sam fakt pielgrzymowania bardzo charakterystyczny jest dla Ślą-

ska. Jest silnie związany z mistycyzmem, mającym tylu wyrazicieli na 

ziemi nad Odrą, z potrzebą wyrazistego, fi zycznego okazania wiary, 

pogłębienia jej poprzez kontakt z cudownym celem pońci, zacieśnie-

nia więzów ze współwyznawcami. I na Górze Świętej Anny, na Ana-

bergu, tak jak w innych miejscach na Śląsku wianuszkiem rozstawia-

ją się sztandy z maszkytami, całe rodziny rozsiadają się na trawie, by 
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przed nieszporami zażyć zasłużonej sjesty. Genius loci, atmosfera ob-

chodzonych tu ceremonii i uroczystości przyciągała i przyciąga tu 

Polaków, Ślązaków, niemieckich katolików, a także Morawian. Pieś-

ni śpiewane tutaj miały tę samą melodię, tylko języki były różne. 21 

czerwca 1983 na Górze św. Anny papież Jan Paweł II odprawił nie-

szpory, na których było obecnych milion osób. Przyjęto też w tym 

dniu ważący 17 kilogramów srebrny relikwiarz ze szczątkami św. Ja-

cka i błogosławionych Czesława i Bronisławy – z Krakowa i Wroc-

ławia, miejsc pochówku świętych. Po koronacji przez papieża fi gurki 

św. Anny w 1910 roku to kolejne, najwyższe wyróżnienie sanktua-

rium i namaszczenie na Świętą Górę Śląska. 

Wygasły wulkan stosunkowo niedawno stał się symbolem jeszcze 

innej sprawy. Na jego stokach rozegrała się bitwa, w której do głosu 

doszły dwa nacjonalizmy: polski i niemiecki. Zmagania w 1921 roku 

pomiędzy zwolennikami włączenia Górnego Śląska do Polski i prze-

ciwnikami tegoż można różnie nazywać: powstaniami, bratobójczą 

wojną – rezultat tych walk jest jeden: przegrali Ślązacy. Do dziś po-

zostali ubezwłasnowolnieni. Podziały biegnące wewnątrz zgodnych 

wcześniej społeczności pozostały. Zmienia się jedynie oddziaływanie 

nacjonalizmów. Pomnik niemieckiego został zburzony, polskiego 

został wzniesiony i za jego przyczyną ozdrowieńcze fl uidy Świętej 

Anny Samotrzeciej zanieczyszczane są z lekka swędem narodowych 

waśni. Wydarzenia te – bezspornie ważne dla Śląska – przesiąknięte 

są złem i nienawiścią, podszyte politycznymi układami, nie mają 

w sobie nic z magii, toteż nie poświęcimy im więcej uwagi.
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ŚN I EŻK A

 

 Śnieżka od południa

Snieżka to, może obok Fudżijamy i Kilimandżaro, najpopular-

niejszy szczyt na świecie. Niezliczona ilość odniesień do niej 

w literaturze, tak pięknej, jak i naukowej, opisy w listach i pamiętni-

kach najsławniejszych osób, cel wędrówek, zachwytów, obserwacji. 

Widnieje na tysiącach fotografi i, obrazów. Jej ośnieżony szczyt wid-

nieje na logach fi rm, na opakowaniach produktów. Wczesną sławę 

zawdzięcza… przekłamaniu. W 1564 roku dokonano pierwszego 

pomiaru wysokości. Czeskiemu mierniczemu wyszło 5 500 metrów 

i stawiało to Śnieżną Kopę w rzędzie najwyższych gór w Europie. 

Nie dojdziemy już, czy uczyniono to z partactwa czy z lokalnego 

patriotyzmu. W każdym razie przedmiot pomiaru zainteresował nie 

byle kogo: w pobliskich Cieplicach czynne w XVI wieku było już 

sanatorium i w majątku Schaff gotschów przy ciepłych źródłach czas 
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spędzał kwiat rycerstwa i arystokracji śląskiej. Gdy w 1681 roku opat 

Rosa (szerzej o tym wielkim człowieku w innym miejscu) z Krzeszo-

wa poświęcił wybudowany kościółek pod wezwaniem Świętego 

Wawrzyńca (patrona przewodników), ścieżki na ten wybitny szczyt 

zapełnili także pielgrzymi. Góra i bez kościółka wzbudzała i wzbu-

dza uczucia transcendentne. W pierwszym wpisie po polsku w 1722 

roku niejaki Chrystian Borus wysławia: 

 

Tyś góro Boga, ozdoba świętego,

Z ciebie jest prospekt do kraju pysznego…

A ambasador Stanów Zjednoczonych w Berlinie, syn współtwór-

cy Deklaracji Niepodległości, przyszły prezydent John Quincy 

Adams w 1800 roku napisał: „W miarę jak zbliżałem się do tej wy-

sokiej góry, odczuwałem uczucie pobożności w swej duszy. Pierwszą 

myśl na szczycie Śnieżki skierowałem do Stwórcy, który dał istnienie 

różnorodności przedmiotów rozciągających się przed moimi ocza-

mi”. Mniej pobożne skojarzenia miał wędrowiec z Polski, Bogusz 

Zygmunt Stęczyński:

Uśmiecha nam się Śnieżka białymi wdziękami

Jako najwyższa pani całej okolicy.

Co ma przyjemną postać, jak piersi dziewicy. 

 

Widok przy dobrej pogodzie zaiste jest oszałamiający. Można by 

dla rozrywki przytaczać relacje zdobywców szczytu, którzy na piśmie 

stwierdzają, iż dostrzegli wyraźnie i Wiedeń, i Pragę, fi zyczna (op-

tyczna) prawda jest taka, że widoczność sięga ponad 200 kilometrów, 

co i tak wynagradza trud wspinaczki tysiącom turystów.

Wobec niedostępności szczytów Alp, a także bardzo długo Tatr, 

Śnieżka była mekką wspinaczy i wędrowców, artystów i wyemancy-

powanej arystokracji. Nieopodal Śnieżki wiedzie pradawny Trakt 
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Śląski, przy którym już w XVI wieku zbudowana została chata, 

z biegiem czasu przekształcająca się w coraz większe i popularniejsze 

schronisko. Andreas Gryphius w 1645 roku wymienia właściciela 

Daniela Steinera, wspominając, że jest on kolejnym zarządcą schro-

niska. Pierwsi właściciele zasłynęli nalewkami na szyszkach i grą na 

trąbach i tubach podczas powitania i pożegnania gości. Już w 1696 

roku wyłożono w schronisku księgę pamiątkową. Wiemy dzięki 

temu, że w 1790 roku był tutaj Goethe i zachwycony obserwował 

wschód słońca. Wielką popularnością cieszyły się w XIX wieku zjaz-

dy na rogatych saniach z polany spod schroniska do Karpacza. Dziś 

schronisko nosi nazwę Strzecha Akademicka. Z polskich znanych 

wędrowców w chacie (nie miał okazji się wpisać) i na Śnieżce był 

w 1677 roku Michał Radziwiłł. Przy Trakcie Śląskim stanął w 1922 

roku Dom Śląski. O ile jego żółtawa, modernistyczna bryła nie wy-

wołała protestów miłośników krajobrazu i przyrody, to wybudowa-

nie obok niego elektrowni wiatrowej wzburzyło wielu. Natura sama 

zdobyła się na rozstrzygnięcie. Niedługo po zainstalowaniu wiatraka 

wiatry zrujnowały instalację. Nie można więc chwalić się, że jest ona 

najwyżej położonym wiatrakiem w Europie. Na Równi pod Śnieżką, 

czyli niedaleko domu rozciągają się najpiękniejsze w Europie torfo-

wiska porastające norweską kosodrzewiną. Są groźne. W XIX wieku 

utonął w nich polski turysta o znanym i dziś nazwisku: Odrowąż-

Pieniążek. Po wojnie budynek był najwyżej w Polsce położonym po-

sterunkiem Straży Granicznej. Dziś charakterystyczny budynek na 

Przełęczy pod Śnieżką służy wyłącznie turystom oblegającym go 

w ilościach ostatnio zatrważających!

 Gdy u podnóża Karkonoszy zaczęły powstawać przepyszne re-

zydencje, gdy w Mysłakowicach wybudowano pałac królewski, 

w którym zamieszkali Wilhelm III i Wilhelm IV, moda na wejście 

na Śnieżną Kopę osiągnęła apogeum. Na szczycie obok błogiego 

zmęczenia, rozkoszy widoków, dochodziło do głosu poczucie łącz-

ności z ziemią, która rozciągała się pod nim. Dotyczy to i Ślązaków, 
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i Prusaków, i Czechów, dla których była to góra i najwyższa, i sym-

boliczna. Karel Hynek Macha, poeta romantyczny – czeski „wieszcz” 

– pisał:

Śnieżka dźwiga czoło jasne

Karkonoszy lampa płonie

Zanim zgasną krwawe zorze

Złote Czechom słońce wstanie.

Nad losami Śnieżki najbardziej zaciążył spór między panami cze-

sko-austriackimi: hrabiami von Harrach i Waldsztejnami (von Wal-

lenstein) a śląskimi Schaff gotschami o granice posiadłości. Już 

w 1571 roku sprawa była rozpatrywana przed najwyższym trybuna-

łem cesarskim w Pradze. W 1665 roku ród Schaff gotschów, by do-

wieść swoich praw do wschodniej części Karkonoszy, rozpoczął bu-

dowę kaplicy na szczycie Śnieżki. Dziś po dotarciu na szczyt 

z zamieszkanych podnóży góry warto wyobrazić sobie, ile środków, 

trudu i pracy organizacyjnej wymagała wtedy ta inwestycja. Samo 

położenie fundamentów pod kaplicę wymagało usunięcia 4,5-me-

trowej warstwy zwietrzeliny i rumowiska, aby dotrzeć do litej skały. 

Należało też wyłożyć głazami na sporej długości coś w rodzaju scho-

dów. Służyły one aż do 1852 roku, kiedy to ułożono i utwardzono 

wygodniejsze podejście, biegnące zakosami. Ogarniać nas musi także 

zdumienie i podziw związany z uczestnictwem wiernych w nabo-

żeństwach w kaplicy. Odbywały się one pięć razy w roku i gromadzi-

ły na niewielkiej przecież przestrzeni mnóstwo ludzi. 

30 czerwca 1711 roku na Śnieżce było 800 osób! Co wiodło ich 

na szczyt: żarliwa wiara, chęć czynienia pokuty, autorytet Schaff go-

tschów czy doskonała robota duszpasterska cieplickich cystersów?

Zbudowana z najtwardszych skał piramida przez 296 dni w roku 

spowita jest mgłami. Jest to największa ilość takich dni w kontynen-

talnej Europie. Zaleganie mgły ma decydujący wpływ na tak rzadki-
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de i wywołujące „gęsią skórkę” zjawiska, jak: widmo Brockenu, gloria 

czy ognie św. Elma. Jest najzimniejszym miejscem w Europie na tej 

szerokości geografi cznej. Średnia temperatura roczna wynosi 0,2–

–0,4 st. C. Śnieżka nazywana jest górą wiatrów, gdyż ciągle odczu-

walne są na szczycie ich podmuchy. Bardzo często są one porywiste 

i osiągają prędkość ponad 30 m/s. Wspinający się dotknięci są zjawi-

skiem inwersji temperatury. Wchodząc coraz wyżej, zamiast spadku 

temperatury odczuwają jej wzrost.

Zbocza i zakamarki Karkonoszy, które ogarnąć można ludzkim 

okiem, zostały już zbadane i spenetrowane. Oprócz miejsc magicz-

nych i ulotnych, których zbadać nie sposób, całe Góry Olbrzymie są 

pełne starych sztolni i naturalnych jaskiń, których jeszcze nie odkry-

liśmy. Po czeskiej stronie Śnieżki została kilka lat temu odkryta ko-

palnia Kovarna i jest dostępna latem do zwiedzania. Niesamowicie 

głęboka i do końca nadal nie zbadana. Stare kroniki mówią o tym, 

że już w XIII wieku istniały tutaj „bardzo stare kopalnie”, które pe-

netrowane były przez ówczesnych mieszkańców.

     


