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TOMASZ PRZERWA

Tragiczny wypadek artyleryjski.
Ostrzeliwanie twierdzy srebrnogórskiej w 1869 r.

Pamięć o przedstawionych zdarzeniach uległa po drugiej wojnie świato-
wej zatarciu, co zważywszy na ich niemiecki kontekst, nie może dziwić. Po-
tężna osiemnastowieczna twierdza srebrnogórska budziła wprawdzie pewną
ciekawość Polaków, ale też dość długo odnośnie przeszłości tego „symbolu”
pruskiego militaryzmu ograniczano się do eksponowania wątków robotni-
czych (więzienie Wilhelma Wolffa, współpracownika Fryderyka Engelsa
i Karola Marksa) i narodowych (Oflag VIII „b” dla polskich oficerów wzię-
tych do niewoli w 1939 r.). Na pozostałe elementy dziejów warowni nie
zwracano większej uwagi, chyba że potwierdzały one tezę o brutalności
i „nieadekwatności” niemieckiego panowania na tym terenie. Przywołane
tendencje minionej polityki historycznej powinny zasadniczo wyjaśniać oko-
liczności, w których dwa mocno naznaczone czasem krzyże, zachowane na
srebrnogórskich cmentarzach, pozbawione zostały historycznej treści, a tym
samym zatraciły swoją pierwotną funkcję „świadectwa”. Szczęśliwie unik-
nęły jednak najgorszego i dotrwały do czasu, kiedy mogły stać się bodźcem
do przywrócenia pamięci o tragicznym wypadku artyleryjskim. Warto przy
tym dodać, iż wspomniane krzyże doczekały się w ostatnich latach konser-
wacji i wyeksponowania. Jeden stoi w obrębie lapidarium cmentarza katolic-
kiego w Srebrnej Górze, drugi zaś został przeniesiony z opuszczonego
cmentarza ewangelickiego na dziedziniec Donżonu, gdzie zapewne intryguje
niejednego z licznie odwiedzających ten obiekt turystów.

Srebrnogórski zespół forteczny, wzniesiony ogromnym nakładem sił
i środków w latach 1765–1777, spełniał militarne funkcje jedynie przez
dziewięćdziesiąt lat. Przestarzałe rozwiązania konstrukcyjne i malejące zna-
czenie strategiczne sprawiły, iż potężny kompleks ostatecznie został opusz-
czony przez żołnierzy w 1867 r. Nadal znajdował się jednak w gestii władz
wojskowych, które zdecydowały się wykorzystać go na poligon artyleryjski.
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Zgodnie z tą decyzją, jesienią 1869 r. miały się tam odbyć próby ogniowe
z najnowszymi prototypami pruskich dział i moździerzy oblężniczych, które
testowano przed wprowadzeniem na wyposażenie armii. Warto przypomnieć,
że armia pruska należała wówczas do najlepiej uzbrojonych na świecie. Jej
zapotrzebowanie na nowoczesną broń było ogromne i ściśle powiązane
z polityką zagraniczną państwa: w 1864 r. Prusy i Austria wspólnie pokonały
Danię, w 1866 r. Prusy pobiły Austrię, a w 1870–1871 r. miały stoczyć zwy-
cięską wojnę z Francją. Prace nad konstrukcją nowego typu ciężkiego moź-
dzierza kalibru 210 mm (8 cali) zostały ukończone w 1869 r., należało jesz-
cze sprawdzić różne jego prototypy, w tym ich celność, skuteczność i możli-
wość zastosowania w trudnych warunkach terenowych. Na miejsce doświad-
czeń wybrano twierdzę srebrnogórską, za którą przemawiało oddalenie forty-
fikacji od większych skupisk ludzkich, jak też dobry stan ich zachowania, co
pozwalało precyzyjnie mierzyć skalę osiąganych zniszczeń [2].

Ryc. 1. Fortyfikacje Warownej Góry, okres międzywojenny
(fotografia ze zbiorów H. Felkela).

Przygotowania do srebrnogórskich doświadczeń rozpoczęły się najpóź-
niej latem 1869 r., kiedy władze wojskowe zwróciły się do hr. Wilhelma von
Magnisa z Bożkowa z prośbą o zakwaterowanie żołnierzy w należącej do
niego leśniczówce „Böhmischwald” [1], która położona była w Górach Bar-
dzkich, około 4 km na południowy zachód od Srebrnej Góry. W jej pobliżu
rozproszone były zabudowania niewielkiej leśnej osady o tej samej nazwie.
Obecnie teren ten nie jest zamieszkany [5]. Oddelegowany do Srebrnej Góry
oddział doświadczalny przybył do miasteczka na przełomie października
i listopada, a skompletowano go z garnizonów w Jülich (Nadrenia), Jüterbog
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(Brandenburgia) i Nysie. Składał się on z doświadczonych żołnierzy, część
służyła zresztą w specjalnej kompanii doświadczalnej Komisji Badań Artyle-
ryjskich (Versuchs-Kompagnie der Artillerie-Prüfungs-Kommision). Srebrno-
górzanie mieli okazję przyjrzeć się testowanym moździerzom i działom, od-
dział przybył bowiem od strony Ząbkowic Śląskich i rozłożył się na postój na
placu koło kościoła ewangelickiego [6]. Tam też musiało dojść do uformo-
wania dwóch pododdziałów, przy czym w lokalnej tradycji w nierównym
stopniu poświęcano im uwagę.

O grupie żołnierzy, stacjonującej w dawnych koszarach koło Małej Prze-
łęczy Srebrnej, a zapewne także w kazamatach Donżonu, na którego wałach
ustawiono działa kalibru 150 mm, wiadomo niewiele. Nie miała ona bowiem
ścisłego związku z zaszłą tragedią. Za cel dla zainstalowanych tam dział wy-
brano dwa forty: Chochoł Mały i Ostróg, które dzieli od Donżonu odległość
około 1 km. Oba obiekty poniosły zresztą w wyniku tych prób dość poważne
szkody. Na temat tamtejszych testowań – mających pomóc w dopasowaniu
ładunku i w wyborze optymalnej długości lufy – nie zachowały się bliższe
relacje, dlatego w dalszym opisie wątek ten zostanie pominięty [2, 6].

Ryc. 2. Ruiny Fortu Ostróg, częściowo zniszczone w wyniku prób artyleryjskich.
Fotografia z początku XX w. (ze zbiorów autora).
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Większą część oddziału doświadczalnego (ok. 50 kanonierów, w tym 2
kapitanów i 2 podporuczników) skierowano do wspomnianej leśniczówki,
która znajdowała się w pobliżu dawnej drogi fortecznej. Żołnierze mieli
wprawdzie do przebycia względnie krótki odcinek, ale też podjazd na Prze-
łęcz Srebrną (586 m n.p.m.) i na wyznaczone na stanowiska wzgórze Kortu-
nał (Velkenplan – 676 m n.p.m.) wymagał od nich znacznego wysiłku. Naj-
więcej trudności przysporzył transport najcięższego moździerza, który ważył
przeszło 11 ton. Po stromej, kamienistej drodze górskiej wciągał go zaprzęg
24 koni wraz z całą obsługą. Przy podjeździe na Kortunał trzeba było zresztą
dodatkowo zastosować różnorodne dźwignie i wyciągi [1, 2]. Za cel baterii
ustawionej na Kortunale wyznaczono Fort Rogowy, położony na wprost sta-
nowisk ogniowych w odległości 3 km. Kwestią otwartą pozostaje skład zain-
stalowanego tam parku artyleryjskiego. Prawdopodobnie chodziło o różne
prototypy moździerza tego samego kalibru. Jeszcze w latach trzydziestych
XX w. znajdowano w tym miejscu ślady po pięciu lub sześciu stanowiskach
ogniowych [6]. Obecnie trudno jest je odróżnić od zwykłych wyrw pozosta-
wionych przez powalone drzewa. Przy baterii pozostawiono wartowników,
którym za schronienie, przed wcześnie nastałą tamtego roku zimą, służyła
leśna szopa. Pozostała część pododdziału zakwaterowała się w leśniczówce,
oddalonej o 10 minut drogi. Oficerowie zajęli pokoje, a żołnierze i podofice-
rowie kuchnię, spiżarnię i korytarze. Leśniczy Brauner i jego żona starali się
umilić wojskowym pobyt w leśniczówce. Stosunki między żołnierzami
a rodziną leśniczych oraz ich służącymi układały się ponoć harmonijnie.
Wynikać to miało z głębokiego patriotyzmu gospodarzy i wzorowej dyscy-
pliny żołnierzy [1].

Ciekawym problemem wydaje się stosunek lokalnej społeczności do
prowadzonych prób artyleryjskich. Wiadomość o zamianie twierdzy srebrno-
górskiej w poligon artyleryjski miała wywołać powszechne niezadowolenie
[1]. Srebrnogórzanie byli ponoć oburzeni tak bezwzględnym potraktowaniem
twierdzy, która jako jedyna na Śląsku nie uległa wojskom napoleońskim
w 1807 r. Miejscowe fortyfikacje przyciągały przyjezdnych i srebrnogórzanie
zdawali sobie z tego sprawę. Wprawdzie turystyka nie miała w tym czasie
masowego charakteru, niemniej nawet nieliczni goście byli mile widziani.
Zniszczenie fortyfikacji mogło więc pozbawić srebrnogórzan dodatkowego
źródła dochodu i obiektu lokalnej chluby. Opór mieszkańców przynajmniej
częściowo łagodziły zyski płynące z obsługi wojska. Wprawdzie żołnierze
stacjonowali tymczasowo i nie było ich zbyt wielu, niemniej stanowili oni
namiastkę zlikwidowanego dwa lata wcześniej garnizonu. Jego przeniesienie
w 1867 r. do Brzegu uderzyło w dotychczasowe podstawy gospodarcze
srebrnogórzan, stąd marzyli oni o przywróceniu miejscowości statusu miasta
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garnizonowego. Z samego przybycia żołnierzy mieszkańcy musieli więc być
zadowoleni. Większą niechęć żywiła zapewne ludność Górnego Budzowa
(Ober Schönwalde – wcielonego w 1903 r. w granice Srebrnej Góry i znane-
go obecnie pod nazwą: Górne Miasto), którą przymusowo wykwaterowywa-
no do koszar w trakcie prób artyleryjskich. Zamieszkane przez nią domy
stały na linii ognia między Kortunałem a Fortem Rogowym i mogły zostać
przypadkowo zbombardowane. Decyzja ta była wprawdzie wyrazem troski
władz wojskowych, nie zmienia to jednak faktu, iż znacznie utrudniała egzy-
stencję mieszkańców [6].

Życie w Srebrnej Górze było w owym okresie raczej monotonne, tak więc
prowadzone w pobliżu doświadczenia gromadziły codziennie licznych ga-
piów, którzy wpatrywali się w niebo i obserwowali lot kolejnych pocisków.
Niektórzy z nich zajmowali się zbieraniem odłamków i niewybuchów (na
złom), co było szczególnie niebezpieczne. Nieostrożne obchodzenie się z po-
ciskami wypełnionymi materiałem wybuchowym prowadziło do eksplozji.
Ostrzegał przed tym landrat (starosta) powiatu ząbkowickiego Friedrich Gro-
schke. Zbieranie niewybuchów i odłamków było zresztą prawnie zabronio-
ne1. Napomnienia i zakazy nie przyniosły jednak spodziewanego efektu
i doszło do wypadku. Nieznane z nazwiska małżeństwo ze Srebrnej Góry
znalazło w lesie niewybuch granatu moździerzowego i przewiozło go do
swego domu, gdzie próbowało opróżnić go z prochu. Doprowadziło to do
potężnego wybuchu, w wyniku którego mężczyzna zginął na miejscu, a ko-
bieta została ciężko okaleczona. Odnotowano przy tym znaczne szkody mate-
rialne [1]. Inny charakter miał incydent z listopada; nieznani sprawcy uszko-
dzili wówczas rozciągniętą przez wojsko linię telegraficzną, która łączyła
baterię z posterunkiem obserwacyjnym przy celu. Stało się tak mimo wcze-
śniejszych ostrzeżeń i gróźb ze strony landrata. Motyw i szczegóły tego zaj-
ścia pozostają nieznane, ale przypuszczalnie chodziło o kradzież drutu.
Szkody były widocznie znaczne, skoro za wskazanie winnych obiecywano 2
talary2.

Obsługa baterii na Kortunalu toczyła się tymczasem utartym rytmem. Co-
dziennie od 13°° do 16°° wystrzeliwano z moździerzy kalibru 210 mm po
kilka granatów, przy czym każdy zawierał około 6,5 kg prochu. Zanim kano-
nierzy nabrali potrzebnej wprawy, wypełniano je piaskiem, by nie wyrządzać
niepotrzebnych szkód. Właściwe próby artyleryjskie trwały przeszło dwa ty-
godnie. Moździerze okazały się skuteczną bronią, bowiem na 100 wystrzelo-
nych granatów 82 trafiało w cel. Jeszcze długo znajdowano w rejonie Fortu

                                                          
1 „Frankensteiner Kreisblatt“, nr 97 z 4 XII 1869.
2 Ogłoszenia takie ukazały się, np. w czasopismach „Frankensteiner Kreisblatt“, nr 88 z 3 XI

1869 i w „Frankensteiner Kreisblatt“, nr 94 z 24 XI 1869.
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Rogowego metalowe elementy granatów z 1869 roku [1, 3]. Dokonane wów-
czas testy ogniowe wykazały, iż podobne wyniki osiągają modele o różnej
wadze i długości lufy. Przekonano się przy tym, iż najcięższe prototypy
sprawiają spore trudności transportowe, co znacznie ograniczało możliwość
ich wykorzystania na polu walki. Spostrzeżenia te pozwoliły wybrać najlżej-
szy typ moździerza kalibru 210 mm, który został wprowadzony na wyposa-
żenie armii pruskiej w 1870 r. z oznaczeniem C/70. Na podstawie obserwacji
dokonanych na srebrnogórskim poligonie opracowano instrukcję obsługi tego
najcięższego wówczas moździerza pruskiego. Został on zresztą dość szybko
sprawdzony w warunkach bojowych, dał się bowiem poznać Francuzom
w trakcie wojny francusko-pruskiej (1870–1871), podczas oblężenia Stras-
burga [1, 2].

Próby artyleryjskie z moździerzami przebiegały bez większych zakłóceń
aż do ostatniego – feralnego – dnia doświadczeń. Tragedia wydarzyła się 26
XI 1869 r. Wszystko układało się pomyślnie i przed ostatnim wystrzałem
kapitan Rausch poprosił towarzyszącego mu stale leśniczego Braunera o roz-
mienienie 5 talarów, które zamierzał rozdać wśród żołnierzy z okazji szczę-
śliwego ukończenia srebrnogórskich doświadczeń. Leśniczy przystał na
prośbę i udał się do leśniczówki. W tym czasie żołnierze, chcąc jak najszyb-
ciej otrzymać zapowiedziane upominki pieniężne, kończyli w pośpiechu
przygotowania do ostatniego wystrzału. Kanonier Hermann Hübner ze zbyt-
nią rutyną wkładał granat do moździerza i przez przypadek uderzył w jego
zapalnik. Granat eksplodował, a jego odłamki poszarpały stojące w pobliżu
osoby. Na miejscu zginęli czterej obsługujący moździerz kanonierzy: Her-
mann Hübner, August Gotthelf, August Rochau i Johann Jacob Groth. Cięż-
ko ranny został kapitan Rausch, który stracił prawe oko i palce lewej dłoni.
Rany odnieśli ponadto dwaj nieznani z nazwiska kanonierzy oraz sierżant.
Pozostałe osoby przebywające w pobliżu miejsca wypadku powaliła na zie-
mię siła wybuchu [1, 6]. Powracający leśniczy szybko zorientował się
w rozmiarach tragedii i zorganizował pomoc. Wszyscy poszkodowani zostali
zwiezieni do leśniczówki, gdzie zajęły się nimi kobiety. Rany były tak po-
ważne, że szybko zabrakło opatrunków i czystych szmat. Jeszcze tego same-
go dnia właściciel gospody „Friedrichshöh” z Górnego Budzowa przewiózł
czterech zabitych kanonierów do koszar, gdzie zajęli się nimi felczer Kulmas
i pirotechnik Hamm [6]. Temu drugiemu przypisuje się napisanie wiersza
dokumentującego ówczesne zdarzenia, którego fragment przytoczę na końcu.

Wypadek z 26 XI 1869 r. musiał wywrzeć spore wrażenie na stacjonują-
cych w mieście żołnierzach, los poszkodowanych miał również wywołać
powszechne współczucie lokalnej społeczności. Szczególnie żałowano kapi-
tana Rauscha, który, mimo krótkiego pobytu w Srebrnej Górze, swoją huma-
nitarnością i łaskawością zasłużył sobie ponoć na ogólny szacunek. Pozostał
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on zresztą w leśniczówce przez całą zimę, gdzie starał się wyleczyć doznane
w wypadku rany. W 1870 r. wziął udział w wojnie francusko-pruskiej. Po
zakończeniu działań wojennych na swoim odcinku postanowił jeszcze raz
odwiedzić leśniczego Braunera, z którego rodziną zżył się mocno. Zmarł
jednak w drodze do Srebrnej Góry w lutym 1871 r. [1]. Wiadomość o wy-
padku z 26 XI 1869 r. szybko upubliczniła ówczesna prasa. Tragedia wyda-
rzyła się w piątek, a już w poniedziałkowym wydaniu wrocławskiego dzien-
nika „Breslauer Zeitung” ukazała się dość szczegółowa i rzetelna relacja3.
Tego samego dnia ukazała się też pierwsza informacja o srebrnogórskim
dramacie w dzierżoniowskiej gazecie „Der Wanderer aus Eulengebirge”4.
Pogrzeb czterech kanonierów wyznaczono na poniedziałek 29 XI 1869 r.
Zgodnie z miejscową tradycją w asyście honorowej wzięło udział czterdzie-
ści dziewcząt. Zmarłych żegnano wedle ceremoniałów żołnierskich, przy-
grywała orkiestra 18. pułku piechoty z Kłodzka. Kanonierzy: August
Gotthelf, Hermann Hübner i August Rochau spoczęli w jednym grobie na
cmentarzu ewangelickim. Kanonier Johann Jacob Groth został pochowany
w osobnym grobie na miejscowym cmentarzu katolickim. Na obu grobach
ustawiono masywne krzyże żeliwne: 165 cm wysokości i 91 cm rozpiętości.

Krzyże nie różnią się kształtem ani zdobieniem, które ogranicza się do
dwóch małych płaskorzeźb. Na dole znajdowały się zapewne symbole żoł-
nierskie (artyleryjskie?), których kształt zatarły późniejsze uszkodzenia. Na
górze umieszczono przedstawienie trzech bogiń greckich. Mojry, bo o nich tu
mowa, były uosobieniem losu, czuwały nad przebiegiem życia ludzkiego od
momentu narodzin aż do śmierci. Kloto przędła nić życia, Lachesis czuwała
nad jej długością, a Atropos – najstarsza z nich – przecinała ją w chwili
śmierci człowieka [4]. Motyw ten prócz charakteru zdobniczego miał więc
służyć filozoficznej zadumie nad ludzkim życiem i jego kresem. Inskrypcje
wykonano w piśmie neogotyckim, a ich styl jest dość lakoniczny. Na awersie
krzyży umieszczono imiona i nazwiska zmarłych oraz nazwę jednostki woj-
skowej, w której służyli. Na rewersie zostały opisane okoliczności ich śmier-
ci. Treść inskrypcji pozwala sądzić, iż krzyże zostały ufundowane przez wła-
dze wojskowe. Na krzyżu położonym na cmentarzu katolickim blisko ko-
ścioła (ryc. 2) widnieją napisy:

Hier ruht Tu spoczywa
Johann Jacob Groth Johann Jacob Groth
Kanonier der Versuchs-Kompagnie kanonier kompanii doświadczalnej
der Artillerie-Prüfungs-Kommision. Komisji Badań Artyleryjskich

                                                          
3 „Breslauer Zeitung”, nr 558 z 29 XI 1869 (wydanie popołudniowe), s. 3.
4 „Der Wanderer aus Eulengebirge“, nr 96 z 29 XI 1869, s. 2.
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-------------------------------------- -------------------------------------
Er wurde bei den Silberberger Versuchen Zginął podczas srebrnogórskich doświadczeń
am 26. Novbr. 1869 auf den Velkenplan durch eine, 26 XI 1869 roku na wzgórzu Kortunał
beim Ansetzen krepierte 8” Mörsergranate rozerwany ośmiocalowym granatem
getödted. wsadzanym do moździerza.

Ryc. 2. Krzyż żołnierski Johanna Jacoba Grotha, znajdujący
się na cmentarzu katolickim w Srebrnej Górze,

stan z 2007 roku (fot. P. Sroka).
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Natomiast na krzyżu zlokalizowanym obecnie na dziedzińcu Donżonu
(ryc. 3, poniżej) zapisano:

Hier ruhen Tu spoczywają
August Gotthelf Kanoniere der Versuchs- August Gotthelf kanonierzy kompanii
Hermann Hübner Kompagnie der Artillerie- Hermann Hübner doświadczalnej Komisji
August Rochau Prüfungs-Kommision. August Rochau Badań Artyleryjskich
-------------------------------------------- --------------------------------------------
Sie wurden bei den Silberberger Versuchen Zginęli podczas srebrnogórskich doświadczeń
am 26. Novbr. 1869 auf den Velkenplan durch eine, 26 XI 1869 roku na wzgórzu Kortunał
beim Ansetzen krepierte 8”ge Mörsergranate rozerwani ośmiocalowym granatem
getödted. wsadzanym do moździerza.

Ryc. 3. Krzyż żołnierski Augusta Gotthelfa, Hermanna
Hübnera i Augusta Rochaua, znajdujący się na dziedzińcu
Donżonu, dawniej na cmentarzu ewangelickim w Srebrnej

Górze, stan z 2007 roku (fot. P. Sroka).
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Na zakończenie warto jeszcze dodać, że leśniczy Brauner za poświęcenie
i pomoc wykazane podczas opisywanych zdarzeń otrzymał królewski order
(Königlische Kronenorden IV Klasse). Miało to ponoć złagodzić jego smutek
wywołany tragedią z 26 XI 1869 r. Syn leśniczego, Emmanuel Brauner wy-
dał w 1911 r. książeczkę, w której opisał znane sobie wydarzenia sprzed po-
nad czterdziestu lat. To właśnie tej relacji, jak też późniejszym artykułom
Maxa Witticha, należy zawdzięczać przetrwanie pamięci o wydarzeniach
związanych z ostrzeliwaniem twierdzy srebrnogórskiej w roku 1869 [1, 6].
Na koniec warto przytoczyć fragment wspomnianego już wiersza Hamma:

Du schöne, stolze Feste Ty piękna, dumna twierdzo,
Du Riesenwerk von Stein, ty olbrzymie skalne dzieło,
Sollst bald auf Bergshöh’n omal nie stałaś się stertą gruzów
Ein Haufen Trümmer sein! na gór wysokościach!

Rochau, Gotthelf, Groth und Hübner, Rochau, Gotthelf, Groth i Hübner,
Die Namen sind für alle Zeit nazwiska te na zawsze
In unserer Herzen eingeschrieben, zostaną zapisane w naszych sercach,
Unser Wunsch: Eure Seligkeit. naszym pragnieniem: wasze zbawienie.

Dachtet ihr Braven heut an’s Sterben? Czy myśleliście dziś bohaterowie o śmierci?
Oder an Wunden schwer und tief? Czy też o ciężkich i głębokich ranach?
O nein, mit freiem, frohem Herzen O nie, z czystym i pogodnym sercem
Zogt ihr mit Sang den Weg zur Pflicht. szliście ze śpiewem drogą obowiązku.
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