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Mit dem Projekt »Klosterdämmerung« hat sich das Kul-
turzentrum HAUS SCHLESIEN in Königswinter eines der 
einschneidendsten Ereignisse in der deutschen Kirchenge-
schichte nach der Reformation angenommen. Erinnert wird 
an die Säkularisation in der preußischen Provinz Schlesien 
vor 200 Jahren, d.h. an die Enteignung kirchlichen Besitzes 
zu Gunsten des Staates sowie die Auflösung geistlicher Ter-
ritorien mit Grundbesitz und Herrschaftsrechten in Preußen 
im Jahr 1810. Per Edikt vom 30.10.1810 erklärte König 
Friedrich Wilhelm III. zur Sanierung der Staatsfinanzen nach 
dem verlorenen Krieg gegen Frankreich und zur Tilgung 
der hohen Kriegsschulden den Besitz von 80 Stiften und 
Klöstern zum Staatseigentum und löste darüber hinaus die 
Institutionen und Gemeinschaften auf. Das umfangreiche, 
dreiteilige deutsch-polnische Ausstellungsprojekt wurde vom 
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien 
(BKM) gefördert und mit einer Vielzahl polnischer und 
deutscher Partnerinstitutionen realisiert.
HAUS SCHLESIEN thematisiert das dramatische Geschehen 
von 1810 am Beispiel der sieben Zisterzienserklöster, die 
den schlesischen Kulturraum Jahrhunderte lang wesent-
lich prägten und einen herausragenden Einfluss auf die 
Entwicklung und Kultivierung der Region hatten. Kern des 
Projektes ist eine zweisprachige Wanderausstellung über 
die schlesischen Zisterzen auf modernen Displays. An der 
Ausstellungsstation im HAUS SCHLESIEN in Königswinter 
im Herbst 2010 wurde diese Darstellung durch vielfältige 
wertvolle Exponate aus dem In- und Ausland veranschau-
licht. Zwei weitere Ausstellungen befinden sich dauerhaft in 
den ehemaligen Zisterzienserklöstern Leubus/Lubiąż und 
Kamenz/Kamieniec Ząbkowicki. Dort wird die Säkularisa-

Tematem zainicjowanego przez Centrum Kultury HAUS 
SCHLESIEN w Königswinter projektu »Zmierzch klasz-
torów« jest jedno z najważniejszych wydarzeń w historii 
niemieckiego kościoła po reformacji. Przypomniana została 
sekularyzacja przed 200 laty w pruskiej prowincji Śląsk, tzn. 
upaństwowienie majątku kościelnego oraz likwidacja w Pru-
sach w 1810 roku należących do duchowieństwa terytoriów 
z majątkami ziemskimi i sprawowaną w nich jurysdykcją 
zakonną lub kościelną. Edyktem z dnia 30 października 
1810 roku król Fryderyk Wilhelm III zarządził rozwiąza-
nie 80 zgromadzeń i klasztorów oraz przejęcie majątków 
tych wspólnot i instytucji przez państwo. Uzyskane w ten 
sposób środki miały służyć sanacji finansów publicznych 
po przegranej wojnie z Francją oraz do spłaty wysokich 
kontrybucji  nałożonych na Prusy. Duży, trzyczęściowy 
niemiecko-polski projekt wystawy uzyskał wsparcie pełno-
mocnika rządu federalnego ds. kultury i mediów (BKM) 
i został zrealizowany przy współpracy wielu polskich i 
niemieckich instytucji partnerskich. 
HAUS SCHLESIEN przedstawia dramatyczne wydarzenia 
1810 roku na przykładzie siedmiu klasztorów cysterskich, 
które przez wiele wieków kształtowały śląską przestrzeń 
kulturową i miały ogromny wpływ na cywilizowanie oraz 
rozwój tego regionu. Ideą  projektu jest dwujęzyczna ekspo-
zycja wędrowna o śląskich opactwach cysterskich, pokazana 
na nowoczesnych stojakach. Na wystawie w HAUS SCHLE-
SIEN w Königswinter jesienią 2010 roku prezentacja ta 
została zilustrowana różnorodnymi cennymi eksponatami z 
Niemiec i innych krajów. Dwie inne wystawy stałe znajdują 
się w dawnych klasztorach cysterskich w Lubiążu i Kamień-
cu Ząbkowickim. Została tam przedstawiona sekularyzacja 
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tion mit dem jeweiligen Schwerpunkt auf der historischen 
Entwicklung dieser beiden Klöster bis in die Gegenwart 
präsentiert. 
Die drei zweisprachigen Präsentationen zeigen die europä-
ische Dimension des im 11. Jahrhundert von Frankreich aus-
gehenden, mit rund 700 Filiationen sich rasch zum »Groß-
konzern« entwickelnden Reformordens der Zisterzienser. Die 
Landesherren der teilweise nur dünn besiedelten Regionen, 
die die Zisterzienser in den Osten Europas beriefen, sahen in 
den »weißen Mönchen« die geeignete Kraft, das Christentum 
zu stabilisieren, aber auch den Landesausbau zu fördern. 
Schon früh hatten die Zisterziensermönche, deren Ordens-
prinzip »ora et labora« gelebter Alltag war, sich zu Spezialis-
ten in Land- und Forstwirtschaft sowie der Kultivierung von 
Sümpfen und Urwäldern entwickelt. Dargestellt wird – wie 
auch in dieser Begleitpublikation – die sehr wechselvolle 
Geschichte der sieben schlesischen Klöster: Leubus, Hein-
richau, Kamenz und Grüssau, der Zisterzienserinnenabtei 
Trebnitz und der Oberschlesischen Zisterzen Rauden und 
Himmelwitz vor und nach der Säkularisierung. Dabei sind 
die mittelalterlichen Klostergründungen, ihre Bedeutung als 
Zentren des Glaubens aber auch der sakralen Kunst sowie 
ihr Wandel über die Aufhebung im Jahr 1810 und die Zä-
sur von 1945 hinaus bis in die Gegenwart präsentiert. Die 
größtenteils erhalten gebliebenen Bauwerke besitzen einen 
hohen architektonischen und denkmalkundlichen Rang. Sie 
erfahren heute eine sehr unterschiedliche Nutzung durch 
polnische Institutionen oder Ordensgemeinschaften. 

Das Projekt wurde von HAUS SCHLESIEN konzipiert und 
in Zusammenarbeit mit den Kuratoren Dr. Inge Steinsträßer, 
Bonn, und Arne Franke M.A., Berlin, sowie deutschen und 
polnischen Partnerinstitutionen sowie einer Vielzahl von 
Privatpersonen durchgeführt. Ihnen allen gebührt ein großer 
Dank für die Unterstützung.

Nicola Remig
Projektleiterin, HAUS SCHLESIEN

ze szczególnym uwzględnieniem historycznego rozwoju 
obu tych klasztorów aż do czasów współczesnych. 
Te trzy dwujęzyczne prezentacje pokazują europejski wy-
miar reformatorskiego zakonu cystersów, którego początki 
sięgają XI-wiecznej Francji. Jego szybki rozwój sprawił, 
że już wkrótce zakon stał się ogromnym »przedsiębior-
stwem« zrzeszającym ok. 700 filii. Książęta panujący na 
słabo zaludnionych obszarach Europy wschodniej chętnie 
sprowadzali »białych mnichów« do swoich krajów; widzieli 
w nich bowiem nie tylko siłę stabilizującą chrześcijaństwo, 
ale również przyczyniającą się do cywilizowania i rozwo-
ju regionów ich osiedlenia. Już wkrótce cystersi, których 
powszechną dewizą zakonną było »ora et labora«, stali się 
specjalistami w dziedzinie rolnictwa i leśnictwa, a także 
osuszania bagien i karczowania puszcz. Przedstawiona 
zostanie – tak jak w towarzyszącej tym wystawom publikacji 
– bogata w wydarzenia historia siedmiu śląskich klasztorów: 
Lubiąża, Henrykowa, Kamieńca Ząbkowickiego i Krze-
szowa, opactwa cysterek w Trzebnicy oraz górnośląskich 
konwentów w Rudach i Jemielnicy, przed i po sekularyzacji. 
Tematyka prezentacji to zarówno założenia klasztorów w 
okresie średniowiecza, ich znaczenie jako ośrodków wiary 
a także sztuki sakralnej, kasata w 1810 roku i cezura roku 
1945 aż do czasów najnowszych. Zachowane w większości 
budynki klasztorne posiadają ogromną wartość architek-
toniczną i historyczną. Są one dzisiaj wykorzystywane do 
rozmaitych celów przez polskie instytucje, stowarzyszenia 
i wspólnoty zakonne. 

Koncepcja projektu zrodziła się HAUS SCHLESIEN. Został 
on zrealizowany we współpracy z kuratorami wystaw: panią 
dr Inge Steinsträßer z Bonn i mgr. Arne Franke z Berlina, a 
także z niemieckimi i polskimi instytucjami partnerskimi 
oraz wieloma osobami prywatnymi. Im wszystkich należą 
się serdeczne podziękowania za pomoc i wsparcie.

Nicola Remig
Kierownik projektu, HAUS SCHLESIEN
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»Man sprach einmal bey der königlichen Tafel von den Ketzern, 
der König warf einen aufmerksamen Blick auf den Abt und frug 
ihn, Tobias! Was meinst du, bin ich auch ein Ketzer? Ew. Majes-
tät! Antwortete der Abt, ich weiß ja nicht, was Sie glauben.«

»Rozmawiano raz przy królewskim stole o heretykach, król 
spojrzał uważnie na opata i spytał go, Tobias! Jak myślisz, czy 
ja też jestem heretykiem? Wasza Królewska Mość! odpowie-
dział opat, ja przecież nie wiem, w co Pan wierzy.«

Deckenfresko in der Prälatur mit 
dem Zisterzienserwappen
Fresk sklepienny w prałaturze 
z herbem cystersów

Anekdote zu einer Begegnung König Friedrich II. von Preußen mit Abt Tobias 
Stusche, in: Gregor Frömrich: Kurze Geschichte der ehemaligen Cistercienser-Abtey 
Camenz in Schlesien, von einem Mitglied derselben, Glatz 1817.

Anegdota o spotkaniu króla Prus Fryderyka II z opatem Tobiasem Stusche ,[W:] 
Gregor Frömrich: Kurze Geschichte der ehemaligen Cistercienser-Abtey Camenz 
in Schlesien, von einem Mitglied derselben, Glatz 1817.
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w chwili sekularyzacji w religijnym rozkwicie klasztor stał 
się mało znaczący. 
Zgromadzenie liczyło jeszcze 47 cystersów. W krótkim 
czasie większość z nich opuściła Krzeszów. Na parafiach 
zakonnych pozostali mnisi jako księża świeccy i otrzymali 
dodatkową wsparcie ze strony braci wydalonych z klasztoru.  
Kościół klasztorny został w roku 1818 przemianowany 
na kościół parafialny, założenie klasztorne przeszło na 
własność państwa. Opatowi Ildephonsowi Reuschel przy-
znano do końca życia prawo do mieszkania w budynku 
konwentu. Wraz z nim pozostał jeszcze w klasztorze były 
przeor Eutychius Leistritz (1762–1835), dwóch spełniają-
cych posługę duszpasterską ojców oraz kilku profesorów 
rozwiązanego gimnazjum klasztornego. 13 czerwca 1820 
roku prałat Ildephons obchodził w Krzeszowie swój złoty  

geschlossen, die Künstler verließen Grüssau, das Dorf 
verarmte. Das bei der Aufhebung in hoher religiöser Blüte 
stehende Kloster wurde bedeutungslos.
Der Konvent zählte noch 47 Zisterzienser. Die meisten 
verließen Grüssau innerhalb kurzer Zeit. Auf den Stifts-
pfarreien verblieben die Mönche als Weltgeistliche und 
erhielten zusätzlich Hilfe durch ihre aus dem Kloster aus-
gewiesenen Mitbrüder. Die Klosterkirche wurde 1818 zur 
Pfarrkirche umgewidmet, die Klosteranlage in Staatseigen-
tum überführt. Abt Ildephons Reuschel erhielt Wohnrecht 
auf Lebenszeit im Konventsgebäude. Mit ihm blieben noch 
der ehemalige Prior Eutychius Leistritz (1762–1835) im 
Kloster, die beiden für die Pfarrseelsorge bestellten Patres 
sowie etliche Professoren des aufgelösten Stiftsgymnasiums. 
Prälat Ildephons konnte am 13. Juni 1820 in Grüssau sein 

Ansicht des Klosters nach 1810, Grafik
Widok klasztoru po 1810 r., grafika
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goldenes Priesterjubiläum feiern. Das Fest wurde zu einem 
Zeugnis der Wertschätzung durch die Bevölkerung des 
ehemaligen Stiftslandes. 
Von den etwa 13.000 Bänden der Stiftsbibliothek ließ Spe-
zialkommissar Büsching die wertvollsten Stücke auswählen 
und in 22 Kisten verpackt nach Breslau bringen. Andere 
Werke gelangten in die Gymnasien von Gleiwitz, Glogau, 
Hirschberg, Neisse und Schweidnitz, die Archivalien ins 
Provinzialarchiv nach Breslau. Teile des Archivs mit Bü-
chern versteckten die Zisterzienser vor dem Zugriff des 
Aufhebungskommissars. Sie wurden 1919 von den Bene-
diktinern als wichtiges monastisches Erbe übernommen 
und blieben bis zur widerrechtlichen Entfernung 1953 
durch die kommunistischen Behörden in Grüssau. Teile 
des kostbaren Paramentenschatzes fanden Verwendung in 
der neu zu errichtenden Pfarrei und befinden sich ebenfalls 
seit 1953 in der Domsakristei zu Breslau. 

jubileusz nadania święceń. Uroczystość ta stała się mani-
festacją szacunku, jakim darzyli go mieszkańcy dawnych 
majątków klasztornych.
Z liczącej ok. 13000 woluminów biblioteki klasztornej komi-
sarz nadzwyczajny Büsching kazał wybrać najcenniejsze po-
zycje i wysłać je zapakowane w 22 skrzyniach do Wrocławia. 
Inne książki trafiły do gimnazjów w Gliwicach, Głogowie, 
Jeleniej Górze, Nysie i Świdnicy, a archiwalia do Archiwum 
Prowincji we Wrocławiu. Część archiwum z księgami cy-
stersi ukryli przed komisarzem ds. sekularyzacji. W roku 
1919 zostały one przejęte przez benedyktynów jako ważne 
dziedzictwo monastyczne i pozostawały w Krzeszowie aż do 
ich bezprawnego usunięcia przez władze komunistyczne w 
1953 roku. Część cennych paramentów była przechowywa-
na od 1953 roku w zakrystii katedry wrocławskiej i będzie 
przekazana do nowo budowanej parafii.

Sakristei der Marienkirche
Zakrystia w kościele NMP. 

Klosterbibliothek
Biblioteka klasztorna
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»Länger als fünf Jahrhunderte regierten im Kloster 
Grüssau unter so mannigfachen, theils günstigen und 
ungünstigen Schicksalen die Brüder des hl. Bernards (…). 
Allgemein war die Trauer auch der hiesigen Umgegend. Denn 
wohltuend ist es für den Unterthanen, wenn die Obrigkeit in 
seiner Mitte lebt, die Sorgen desselben in so mannigfacher 
Gestalt selbst mit eigenen Augen sehen kann, und dem 
Unglücklichen die Hülfe suchende Schwelle nicht fern und 
unverschlossen ist.« 

»Ponad pięć wieków rządzili w klasztorze Krzeszów w tak 
różnych, czasami dobrych, czasami niedobrych zrządzeniach 
losu, bracia od św. Bernarda (…). 
Także i w tutejszej okolicy panował powszechny 
smutek. Bowiem zbawiennie wpływa to na poddanych, 
gdy zwierzchność żyje wśród nich i na własne oczy mogą oni 
widzieć tak różnorodne troski tejże, a drzwi dla nieszczęśliwych 
i szukających pomocy nie są tak bardzo oddalone 
i pozostają otwarte.«

Detail von der Kanzel der 
Josephskirche
Fragment ambony w kościele 
św. Józefa

Bericht über die Aufhebung der Abtei Grüssau aus dem Schömberger Stadtbuch, 1811, 
S. 318–321, zitiert nach: Ambrosius Rose: Kloster Grüssau, Stuttgart 1974, S. 161.

Relacja z kasaty opactwa Krzeszów z księgi miejskiej Chełmska Śląskiego, 1811,  
s. 318–321, cytat za: Ambrosius Rose: Kloster Grüssau, Stuttgart 1974, s. 161
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n das verwaiste und verödete Kloster Trebnitz zogen 
zunächst verschiedene preußische Beamte mit ihren 

Familien ein. Während der Napoleonischen Kriege dienten 
die Gebäude zur Unterbringung russicher Kriegsgefangener 
und als Lazarett für preußische und russische Soldaten. 
Danach kaufte der Geheime Kommerzienrat Johann Wil-
helm Oelsner (1766–1848), ein bedeutender schlesischer 
Unternehmer in der Textilbranche, für 10.000 Taler einen 
Teil des Klostergebäudes und richtete hier 1825 eine Woll-
spinnanstalt mit Handbetrieb ein. Daraus entstand eine 
Tuchfabrik, die etwa 300 Arbeitern Lohn und Brot gab. 
Um Platz für Fabrikräume zu schaffen, ließ Oelsner tiefe 
Eingriffe in die Bausubstanz vornehmen und trug dadurch 
zum Verfall der Gebäude bei. 

o opuszczonego i ogołoconego klasztoru w Trzebnicy 
wprowadzili się początkowo różni pruscy urzędnicy 

z rodzinami. W czasie wojen napoleońskich w budynkach 
byłego klasztoru umieszczano rosyjskich jeńców wojen-
nych oraz służyły one za lazaret dla pruskich i rosyjskich 
żołnierzy. Następnie część obiektów klasztornych kupił 
za 10000 talarów tajny radca handlowy Wilhelm Oelsner 
(1766–1848), znaczący śląski przedsiębiorca z branży teks-
tylnej, i urządził w nich w 1825 roku ręczną przędzalnię 
wełny. Z niej powstała fabryka sukna dająca zatrudnienie i 
utrzymanie 300 robotnikom. Dla uzyskania miejsca na hale 
fabryczne Oelsner w poważnym stopniu naruszył konstruk-
cję budynków i doprowadził przez to do ich ruiny.

I D

Grabmal der Hl. Hedwig, Rückseite
Grobowiec św. Jadwigi, widok z tyłu

Hedwigsaltar, Historische Postkarte
Ołtarz św. Jadwigi, dawna 
widokówka

	 	 	 	 	 	 	 								
Die WallfaHRt zuR Hl. HeDWiG bleibt lebenDiG

PielGRzymOWanie DO śW. JaDWiGi ciąGle żyWe

TrebniTz / Trzebnica	 	 	 	 	 	 								 1810–2010
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Auch die ehemalige Hedwigszelle im nördlichen Innenhof 
fiel den Umbauten zum Opfer. Nach Auflösung der Fa-
brik 1857 schien die Wiederherstellung des einstmaligen 
Prachtbaus unmöglich. Die Verwüstung war so groß, dass 
selbst der preußische Staat mit dem halb verfallenen Kloster 
nichts mehr anzufangen wusste. 
Erst den Schlesischen Maltesern und vor allem der Kon-
gregation der Barmherzigen Schwestern vom Hl. Karl 
Borromäus ist die Rettung der Anlage zu verdanken. Die 
Malteser richteten im Südflügel ein Militärkrankenhaus ein 
und übergaben Pflege und Aufsicht den Borromäerinnen. 
Diese waren 1861 von Neisse nach Trebnitz gekommen 

Także dawna cela św. Jadwigi w dziedzińcu północnym 
padła ofiarą przebudowy. Po likwidacji fabryki w 1857 
roku wydawało się niemożliwym przywrócenie obiektu 
do dawnej świetności. Zniszczenia były tak duże, że nawet 
państwo pruskie nie wiedziało, co począć z na wpół zruj-
nowanym klasztorem.
Dopiero Śląskim Kawalerom Maltańskim, a przede wszyst-
kim Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Borome-
usza zawdzięczamy uratowanie tego założenia. Kawalero-
wie maltańscy urządzili w południowym skrzydle szpital 
wojskowy, a opiekę nad chorymi i nadzór nad obiektem 
przekazali boromeuszkom. Przybyły one w roku 1861 z 

mutterhaus der borromäerinnen, 
1903. Historische Postkarte
Klasztor macierzysty boromeuszek, 
1903 r. Dawna widokówka
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und richteten hier ihr Mutterhaus ein. 1892 wurden sie 
Eigentümerin des gesamten Komplexes und erweiterten das 
von den Maltesern erworbene Krankenhaus. Heutzutage 
befindet sich in den Räumen ein Alten- und Pflegeheim. 
Die Hedwigswallfahrt blieb auch nach der Säkularisation 
erhalten. 
In der Zeit des nationalsozialistischen Kirchenkampfes 
wurde Trebnitz neben Wartha und dem St. Annaberg zum 
wichtigen Bollwerk für die schlesischen Katholiken. 
Seit der Vertreibung der deutschen Bevölkerung 1945 wird 
die Wallfahrt von der polnischen Bevölkerung weiter ge-
pflegt und von der Ordensgemeinschaft der Salvatorianer 
betreut. Neben der Basilika befindet sich seit 1981 ein 
Pilgerhaus mit einem Museum für den Hedwigskult. 
Nach 1989 wurde die gesamte Klosteranlage dank der 
Initiative der Diözese Augsburg aus Mitteln der Stiftung 
für deutsch-polnische Zusammenarbeit umfassend saniert. 
2007 wurde Trebnitz vom Vatikan zum internationalen 
Sanktuarium erklärt und ein der Hl. Hedwig geweihter 
Pilgerpfad unter großer Beteiligung der Bevölkerung ein-
geweiht. Seit mehr als 800 Jahren besuchen Pilger aus 
aller Welt, insbesondere aus Polen und Deutschland, die 
altehrwürdige Kultstätte.

Nysy do Trzebnicy i założyły tu swój dom macierzysty. 
W roku 1892 stały się właścicielkami całego kompleksu i 
rozbudowały kupiony od kawalerów maltańskich szpital. 
Dzisiaj w pomieszczeniach tych znajduje się dom starców 
i dom opieki.
Również po sekularyzacji pielgrzymowano do św. Jadwigi.
W okresie narodowo-socjalistycznej walki z kościołem 
Trzebnica obok Barda i Góry Świętej Anny stała się ważną 
ostoją dla śląskich katolików. 
Po wypędzeniu ludności niemieckiej w 1945 roku piel-
grzymki są w dalszym ciągu kontynuowane przez ludność 
polską, a opiekę nad nimi sprawują salwatorianie. Od roku 
1981 obok bazyliki znajduje się dom pielgrzyma z Muzeum 
Kultu św. Jadwigi. 
Po roku 1989 dzięki inicjatywie diecezji augsburskiej całe 
założenie zostało gruntownie odrestaurowane ze środków 
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. 
W roku 2007 Watykan ogłosił Trzebnicę sanktuarium o 
randze międzynarodowej, a ścieżka pielgrzymia św. Jadwigi 
została poświęcona przy udziale licznie zgromadzonych 
wiernych. Od ponad 800 lat pątnicy z całego świata, a 
szczególnie z Polski i Niemiec, odwiedzają to tradycyjne 
miejsce kultu. 

maltheserkrankenhaus, männersaal. Historische Postkarte
Szpital kawalerów maltańskich, sala męska. Dawna widokówka

Hedwigswallfahrt
Pielgrzymka do św. Jadwigi

116



»Das Hedwigsfest am 16. Oktober 1978 war das größte Ereignis 
in der Geschichte der Stadt Trebnitz. An diesem Tage nämlich 
wählte das Konklave in Rom den Krakauer Erzbischof, 
Karol Woytiła, der mehrmals in Trebnitz war, um hier die 
hl. Messe zu feiern und zu predigen, zum Papst.« 

»Uroczystości ku czci św. Jadwigi 16 października 1978 były 
największym wydarzeniem w historii Trzebnicy. W tym to 
bowiem dniu konklawe w Rzymie wybrało na papieża krakow-
skiego arcybiskupa Karola Wojtyłę, który wielokrotnie bywał 
w Trzebnicy, aby odprawiać tu msze i głosić kazania.« 

antoni Kiełbasa SDS: trebnitz – Stadt, Kloster, Kirche, St. Hedwig,  
trzebnica 2007

antoni Kiełbasa, salwatorianin: trzebnica – miasto, klasztor, kościół, św. Jadwiga, 
trzebnica 2007

Konventsgebäude 2009
budynek konwentu, 2009 r.
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