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WITOLD MUSIA

Johannes Treutler – samozwa czy aptekarz 

i jego cudowny balsam 

Historia ziemi k odzkiej, miejsca spotkania wielu kultur, stanowi wielo-
barwn  mozaik , w której fakty przemieszane z legendami stwarzaj  osobli-
wy wzór. Wystarczy tu przypomnie  histori  objawienia si  Matki Bo ej 
Arnostowi z Pardubic, rozpropagowan  przez jezuitów w okresie kontrre-
formacji, zagadkowy kult wi tej Kummernis, czy tragedi  ksi dza Andreasa 
Faulhabera pojmanego i straconego przez Prusaków [7]. Dawno jednak ju
zapomniano o balsamie jerozolimskim wytwarzanym na Maria skiej Górce 
ko o K odzka i o jego twórcy, pustelniku Johannesie Treutlerze, którego 
mo na nazwa  skandalist  swoich czasów. Jedynie prace Hansa Richarda 
Schittnego [15; 16], dawnego aptekarza k odzkiego, rzucaj  troch wiat a na 
wydarzenia sprzed lat. 

Johannes Treutler urodzi  si  w 1820 roku w niewielkiej czeskiej miej-
scowo ci Hannochen (obecnie Hani ka), niedaleko miejscowo ci Rokytnice 
w pobliskich Górach Orlickich. Jego ojciec, m ynarz i w a ciciel kawa ka 
ziemi, na której ros y drzewa owocowe i uprawiano warzywa, zmar  kilka lat 
pó niej. Johannes mia  zosta  tkaczem i do tego zawodu by  przyuczany. Po 
przedwczesnej mierci ojca cz  dzieci stwa sp dzi  w Cz stochowie. 
Wkrótce jednak przeniós  si  w okolice Maria skiej Doliny, gdzie pó niej 
zmar a jego matka. Utrzymywa  si  pocz tkowo z wyuczonego zawodu tka-
cza, pracuj c w Wambierzycach i w Dusznikach. Zaj cie to przynosi o mu 
jednak niewielkie dochody i, jak sam twierdzi , z trudem móg  si  utrzyma .

Treutler, by  mo e dotkni ty pobo nymi do wiadczeniami z pobytu 
w Cz stochowie, a by  mo e natchniony atmosfer  ziemi k odzkiej, zapra-
gn  zosta  duchownym. Niewykluczone, e chcia  przy okazji poprawi
swoj  sytuacj  materialn . Okoliczno ci temu sprzyja y, bowiem ziemia 
k odzka w procesie kontrreformacji uleg a niemal ca kowitej rekatolicyzacji. 
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Wprawdzie w wyniku wojen l skich hrabstwo k odzkie dosta o si  pod 
w adz  Prus, jednak odsetek protestantów by , w porównaniu ze l skiem, 
niewielki. Na ca  okolic  wp ywa a wielowiekowa dzia alno  klasztorów 
k odzkich, m.in. joannitów, franciszkanów, augustianów i jezuitów. 

W po owie XIX wieku proboszcz z Nowej Rudy Franz Brand, chc c
o ywi ycie religijne mieszka ców okolicy, postanowi  w swojej parafii, za 
przyzwoleniem w adz zakonnych z K odzka, zorganizowa  kó ko Trzeciego 
Zakonu w. Franciszka dla wieckich. Cz onkowie „zakonów trzecich” istnie-
j cych obok pierwszych, m skich i drugich, e skich, nazywani s  tercja-
rzami. Organizacje te stanowi  stowarzyszenia osób wieckich, praktykuj -
cych zasady duchowe odpowiedniego zakonu cis ego i z zakonem tym s
zwykle administracyjnie zwi zane. Tercjarze nie sk adaj  jednak lubów 
zakonnych i zazwyczaj mieszkaj  poza klasztorem. 

W dniu 11 wrze nia 1845 r. proboszcz Brand przyj  w szeregi tercjarzy 
m odego Johannesa Treutlera. Szcz cie sprzyja o m odzie cowi. Rok pó -
niej, 14 listopada 1846 r., w wieku 26 lat, zosta  on powo any do opieki nad 
kaplic  maryjn  z kalwari , na Maria skiej Górce (dawniej Spittelberg) ko o
K odzka. Zamieszka  wi c na niej jako pustelnik i troszczy  si  o zbudowan
w 1810 r. kaplic  oraz drog  krzy ow 1.

Za o yciel zakonu, w. Franciszek, wprawdzie nie przewidywa  szcze-
gólnej roli dla architektury w dzia alno ci misyjnej zakonu, jednak poleca ,
aby bracia osiedlali si  przy zniszczonych lub zrujnowanych wi tyniach i po 
ich odbudowaniu tworzyli tam zamkni te, w asne oratoria. Trzeba te  pami -
ta , e wa nym rysem franciszka skiej duchowo ci jest pobo no  maryjna 
wzbogacana i rozwijana przez licznych teologów franciszka skich. Równie
franciszkanom przypisuje si  popularyzacj  drogi krzy owej przez budowa-
nie ich licznych kopii w Europie. 

Ziemia k odzka dot d s ynie z sanktuariów maryjnych. Szeroko znane s
miejsca modlitwy w Wambierzycach, Starym Wielis awiu, na Iglicznej, 
w K odzku, czy w pobliskim Bardzie. Kult maryjny bardzo d ugo utrzymy-
wa  si  na tych ziemiach, a elementy jego przetrwa y po dzi  dzie  mimo 
tragedii wyp dze  rdzennej ludno ci po II wojnie wiatowej. Z kultem tym 
zwi zana by a tak e Maria ska Górka (333 m n.p.m.), malowniczo po o ona 
w granicach K odzka w dolnej cz ci Wojciechowic, na lewym brzegu Jo-
d ownika i góruj ca nad Maria sk  Dolin  (dawniej Mariathal) (ryc. 1). 

                                                          
1
 Pierwsz  kaplic  na Maria skiej Górce ufundowa  w 1715 r. m ynarz Heinrich Deckert, 

a w 1738 r. wzniesiono obok pierwsz  niewielk  pustelni . W 1810 r. kaplica zosta a gruntownie 
przebudowana lub ca kowicie odbudowana [1, s. 80-81]. 
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Ryc. 1. Fragment niemieckiej mapy topograficznej z 1930 r. z lokalizacj
wspó czesnej Maria skiej Górki (w j z. niemieckim Spittelberg,

czyli dos . „Góra Szpitalna”) 

Na szczyt wzgórza do dzi  prowadzi aleja, cz ciowo poprowadzona ka-
miennymi stopniami, a wzd u  niej zakosami podchodzi droga krzy owa. Jak 
podaj  Gröger i Sikorski [7] istnieje legenda o kawa ku sczernia ego drewna, 
wydobytego z rzeki przez eglarza, który powróci  z dalekich i niebezpiecz-
nych podró y. Z owego kawa ka drzewa wyrze biono pierwszy wizerunek 
Matki Boskiej zawieszony na drzewie w miejscu dzisiejszej kaplicy na Ma-
ria skiej Górce. Kaplica oraz budynek dla pustelnika zosta y najprawdopo-
dobniej wzniesione ju  w 1715 r. przez okolicznego m ynarza Heinricha 
Deckerta, na terenie nale cym do prowadzonej przez jezuitów parafii 
w K odzku. Budowla uleg a zniszczeniu w 1807 w czasie wojen napoleo -
skich. W 1810 kaplic  i domek dla pustelnika odbudowano lub zbudowano 
na nowo [1]. W 1844 poprowadzono drog  krzy ow  z Maria skiej Doliny 
na szczyt wzgórza. 

Do zada  pustelnika nale a o nie tylko dogl danie budynków, ale i dbanie 
o pielgrzymów odwiedzaj cych kaplic . W czasach Treutlera eremicki spo-
sób ycia nie by  bynajmniej czym  wielce szczególnym. W opracowaniu 
przygotowanym w 1939 r. przez prof. Alfonsa Nowacka, ówczesnego dyrek-
tora Muzeum i Archiwum Archidiecezjalnego, mo na znale  informacje 
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Ryc. 2. Pustelnia na 
Maria skiej Górce 
(stan w 2010 r.). 
Fot. M. Furmankiewicz

Ryc. 3. Kaplica na 
Maria skiej Górce 
(stan w 2010 r.). 
Fot. M. Furmankiewicz 
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o wielu miejscach kultu maryjnego na l sku i w hrabstwie k odzkim, któ-
rymi opiekowali si  pustelnicy. Od ko ca XVII w. znane s  regulaminy wy-
dawane przez parafie dla pustelników zamieszkuj cych ich teren. Ju
w 1687 odpowiednie statuty wyda  np. proboszcz Nysy. W celu uporz dko-
wania spraw zwi zanych z funkcjonowaniem pustelni i pustelników papie
Benedykt XIII, dominikanin, maj c na celu odnow ycia ko cielnego, wyda
pod koniec XVIII w. specjalne statuty, w których m.in. zobowi zywano 
pustelnika do noszenia stroju zaleconego przez miejscowego biskupa, zabra-
niano przechowywania w pustelni ksi ek niedozwolonych przez w adze
duchowne, oraz okre lano minimaln  odleg o  mi dzy pustelniami na kwa-
drans drogi – zapewne na piechot  [13, s. 33]. Treutler jako pustelnik móg
wype nia  swoje pragnienie pobo nego ycia, z drugiej za  strony mia  szan-
s  na utrzymanie si , dzi ki ja mu nie pozostawianej na Maria skiej Górce 
przez pielgrzymów. 

W 1854 r., po o miu latach pustelniczego ycia, Jan Treutler opu ci  Ma-
ria sk  Górk  i przeniós  si  na Krzy nik w okolicy Z otego Stoku, gdzie 
równie  istnia a pustelnia. Dobrym pytaniem jest, czy Treutler zajmowa  si
tam wiczeniami duchowymi. Okolice Z otego Stoku co najmniej od XIII w. 
a  do lat sze dziesi tych wieku XX by y miejscem wydobycia rud arsenu 
oraz z ota. By  mo e tercjarz uzna , e znajdzie tu lepszy sposób zarobku ni
ja mu na otrzymywana od pobo nych, aczkolwiek zapewne niezamo nych 
pielgrzymów. Jednak po kolejnych sze ciu latach, w 1860 r., Treutler po-
nownie powróci  na Maria sk  Górk . Okaza o si , e pod wzgl dem finan-
sowym zdecydowanie korzystniejsze jest towarzystwo K odzka z licznymi 
domami zakonnymi, ni  „z otego” Z otego Stoku. 

Na Maria skiej Górce Treutler rozwi za  swoje problemy finansowe 
w sposób zaiste niezwyk y. Z czasem pustelnik sta  si  naprawd  s awny, nie 
tylko w okolicach K odzka. Zacz  bowiem w swojej pustelni przyrz dza
specyfiki, których s awa szybko rozesz a si  po hrabstwie k odzkim. Pocz t-
kowo produkowa , tzw. „Balsam Jerozolimski”. Pomys owy pustelnik sprze-
dawa  preparat pod nazw  „In Nazareth Aechter Jerusalemer Balsam im 

goldenen Engel”. Receptura owego rodka sprawia a, e by  mo e by  on 
istotnie skuteczny we wspomaganiu leczenia niektórych dolegliwo ci. 

wiadcz  o tym poszczególne sk adniki balsamu: olibanum (Gummi oliba-

num), mirra (Gummi Myrrhae), storaks (Gummi styrax), alona (Aloe), balsam 
peruwia ski (Balsamum Peruvianum), mastyks (Gummi Mastix), znamiona 
szafranu (Stigma Croci), kwiat dziurawca (Flos Hyperici), korze  dzi gla 
(Radix Angelicae), oraz niewielkie ilo ci innych zió  i spirytus. Wi kszo
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wymienionych tu surowców ro linnych 
zawiera substancje, które s  po dzi  wy-
korzystywane w produkcji leków. Niektó-
re z zawartych w surowcach cia  czyn-
nych, sta y si  pierwowzorami dla sub-
stancji leczniczych pochodzenia synte-
tycznego. 

Olibanum to substancja ywiczna po-
chodz ca z naci  i naturalnych zranie
krzewu, kadzidli Cartera. Pocz tkowo 
bia y sok mleczny zastyga w postaci 
bia o ó tych grudek o gorzkim smaku 
i delikatnym aromacie. Olibanum spro-
wadzano do Europy – przez Arabów –

z Somalii, Nubii, Egiptu i Arabii Po u-
dniowej w okolicach wybrze a Morza 
Czerwonego. Ro lin  opisano dok adnie 
dopiero w po owie XIX w. W ko ciele 
rzymskim i greckim stosowane by o jako 
kadzid o ju  od redniowiecza. To ono 
prawdopodobnie zosta o podarowane 
Jezusowi przez biblijnych Trzech Króli. 
Du e ilo ci kadzidli spalano w wi ty-
niach jerozolimskich. 

Niejasne okre lenie, podawane w prze-
pisie na balsam jerozolimski, nie pozwala 
obecnie jednoznacznie stwierdzi , ywi-
ca, którego z gatunków styrakowca, zo-
sta a zastosowana do przyrz dzenia bal-
samu. Styrakowiec wschodni z rodziny 
oczarowatych pochodzi z p d.–zach. cz -
ci Azji Mniejszej. Natomiast do rodziny 

botanicznej styrakowcowatych nale  sty-
rakowiec benzoesowy z Indii Zagange-

sowych oraz styrakowiec lekarski z terenów pokrywaj cych si  z miejscami 
wyst powania styrakowca wschodniego. Ponadto, w konsekwencji odkrycia 
Ameryki, w XVII w. Europejczycy poznali jeszcze jedno drzewo wydzielaj -
ce aromatyczn ywic  – styrakowiec ameryka ski, zaklasyfikowany do ocza-
rowatych. Nie wdaj c si  w szczegó owe rozwa ania farmakognostyczne,

Ryc. 4. Fotografia butelki aptecznej 
z ko ca XIX w. z charakterystycz-
n  postaci  pielgrzyma z lask  (lub 
pustelnika) – opakowanie na Bal-
sam Jerozolimski. Fot. W. Musia
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mo na powiedzie , e storaks jest, podobnie jak mirra i olibanum, ywic
o aromatycznym zapachu i gorzkawym smaku. Obecnie prowadzone s  ba-
dania nad zastosowaniem wyci gu z tego surowca do zwalczania zmian reu-
matycznych [3]. 

Do tej samej rodziny botanicznej nale y balsamowiec mirra, z którego 
otrzymywano mas ywiczn  zwan  mirr , o charakterystycznym aromacie 
i gorzkim drapi cym smaku. Drzewo wyst puje w po udniowej Arabii, Etio-
pii i Erytrei, w strefach podgórskich i górskich. Podobnie jak kadzid o, rów-
nie  mirra zosta a podarowana Jezusowi przez M drców ze Wschodu. Od 
redniowiecza wykorzystywano w Europie mirr  jako lekarstwo. Dzi ki 

dzia aniu ci gaj cemu (adstringens), na powierzchni b ony luzowej, lub 
zranienia, wytwarza a si  cienka warstwa zdenaturowanych bia ek zabezpie-
czaj cych tkank  przed dalszym uszkodzeniem, a tak e w pewnym stopniu 
przed infekcj  bakteryjn .

Mastyks to ywica wyciekaj ca z naci tej kory pnia pistacji lentyszek. 
Drzewo wyst puje w obszarach ródziemnomorskich, a od setek latach naj-
lepsz ywic  daj  uprawy odmiany abisy skiej, z tzw. wsi mastyksowych na 
greckiej wyspie Chios u wybrze y Azji Mniejszej. ywica, po zastygni ciu, 
wykorzystywana jest w stanach zapalnych przewodu pokarmowego i dróg 
moczowych oraz do ucia, w celu od wie ania oddechu. 

Alona, czyli st a y sok pochodz cy z ró nych gatunków aloesu, struktu-
r  przypomina ywice, jednak po podaniu doustnym zaznacza si  silne dzia-
anie przeczyszczaj ce. Ro liny dostarczaj ce alony wyst puj  w stanie natu-

ralnym przede wszystkim w Afryce Po udniowej, tak e w po udniowej cz ci
ródziemnomorza oraz na Wyspach Kanaryjskich. Dzia anie przeczyszczaj -

ce ywicy znali ju  Arabowie, a li ci u ywano do ok adania ran. W Europie 
rodkowej i Zachodniej rodek ten zosta  lepiej poznany dzi ki Albertowi 

Wielkiemu w XII w. W ostatnich latach zainteresowano si  ponownie alo-
esem, pod k tem jego zastosowania w leczeniu zaburze  przewodu pokar-
mowego [18] i przyspieszania gojenia ran [11], aczkolwiek nale y podkre-
li , e w wietle wspó czesnych bada  naukowych aloes ma jedynie znacze-

nie wspomagaj ce terapi .
Balsam peruwia ski nale y do surowców pochodz cych z d ungli Ame-

ryki rodkowej. Woniawiec peruwia ski, niewysokie drzewo, wydziela z na-
ci  pó p ynn  substancj  o aromacie wanilii. Ko ció  katolicki w XVI w., za 
zezwoleniem papie a Piusa V, stosowa  balsam peruwia ski przy bierzmo-
waniu i ostatnim namaszczeniu. Po dzi  dzie  balsam ten wykorzystywany 
jest w dermatologii. Ma ci zawieraj ce balsam peruwia ski charakteryzuj
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si  przyjemnym zapachem, ze wzgl du na zawarto  benzoesanu benzylu. 
Nale y jednak wspomnie , e znane jest tak e dzia anie dra ni ce tego spe-
cyfiku [12]. 

W epoce, w której sk ad ludzkiego genomu nie ma dla nas tajemnic, za-
gadk  pozostaje ca kowity sk ad chemiczny wymienionych tu ywic: mo na 
zaryzykowa  stwierdzenie, e jeszcze liczne zwi zki biologicznie aktywne 
zostan  wykryte w tych znanych surowcach farmaceutycznych. 

Za mniej egzotyczny od powy ej opisanych rodków mo na uzna  zna-
miona szafranu. Suszone nad ogniem zako czenia s upków kwiatowych 
przybieraj  czerwonawy kolor i wydzielaj  wyra ny aromat. Charakteryzuj
si  korzennym, ostrogorzkim smakiem. Ro lina pochodzi prawdopodobnie 
z Bliskiego Wschodu lub z Grecji i w rejonie ródziemnomorskim znana jest 
od tysi cy lat. Obecnie nie znajduje szczególnego zastosowania leczniczego 
– stosowany jest jako przyprawa [2]. Wykorzystywane w medycynie ludowej 
znamiona szafranu, charakteryzuj  si  wysok  zawarto ci  ryboflawiny, czyli 
witaminy B1, wp ywaj cej m.in. na funkcje skóry i b on luzowych. 

Jedynie dwa gatunki ro lin wyst puj ce w wi kszej ilo ci w sk adzie bal-
samu mo na uzna  za rodzime. S  to: dziurawiec i dzi giel. Dziurawiec roz-
powszechniony szeroko w Europie, w górach a  po regiel górny, jest szeroko 
stosowan  ro lin  lecznicz . Po roztarciu ó tych kwiatów w d oni pozostaje 
czerwony p yn. St d nazywano dziurawiec w niemieckim kr gu kulturowym 
„krwi  Pana Boga” (Herrgottsblut) lub „krwi  Janow ” (Johannesblut), na-
tomiast w Polsce „krewk  Matki Boskiej”. W redniowieczu uwa ano go za 
lek uniwersalny. Ze wzgl du na zawarto  licznych substancji aktywnych 
jeszcze dzi  u ywany jest w schorzeniach przewodu pokarmowego, niektó-
rych zaburzeniach psychicznych, czy jako rodek dezynfekuj cy na b ony 
luzowe. Niejednoznaczne s  doniesienia co do ewentualnych korzy ci pre-

paratów dziurawca w zaburzeniach typu obni enia nastroju [6]. W minionej 
dekadzie poszukiwano wp ywu preparatów dziurawca na komórki aktywne 
w czynno ciach odporno ciowych organizmu, co predestynowa oby Balsam 
Jerozolimski do leczenia równie  zaka onych ran [7]. 

Arcydzi giel, wyst puje w ca ej Europie, lecz szczególnie obficie 
w Niemczech, tj. w Saksonii i Turyngii, oraz w Czechach i na Morawach. 
Nazwa niemiecka (Engelwurz) i aci ska (Angelica archangelica) odwo uj
si  do legendy, wed ug której archanio  Gabriel nada  tej ro linie moc uzdra-
wiania, która pozwala a zwalcza  epidemie d umy. W nowszych czasach 
stosowano olejek dzi gielowy w farmacji raczej jako dodatek poprawiaj cy 
smak i zapach przyrz dzanych leków. Zastosowanie w postaci leku podawa-
nego na skór  budzi pewne w tpliwo ci, ze wzgl du na obecno  w surowcu 
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furanokumaryn o dzia aniu fotouczulaj cym. Dzia anie to mo e by  jednak 
w pewnych szczególnych warunkach wykorzystane jako terapeutyczne [8]. 

Dzi ki zawarto ci ywic pochodzenia naturalnego, rozpuszczonych w al-
koholu, preparat z powodzeniem móg  by  stosowany na rany. Po na o eniu 
na wie e zranienie dochodzi o do jego dezynfekcji dzi ki zawarto ci alko-
holu oraz biobójczych zwi zków aromatycznych pochodz cych z surowców 
ywicznych. Nast pnie, w wyniku parowania spirytusu, na powierzchni rany 

powstawa a cienka, przepuszczalna dla tlenu z powietrza, b onka. Izolowa a
ona ran  od drobnoustrojów chorobotwórczych, u atwiaj c proces ziarnino-
wania w obr bie uszkodzonej tkanki i wyleczenie rany. Nowsze badania 
wykaza y, e substancje czynne pochodz ce z aloesu dzia aj  pobudzaj co na 
uk ad odporno ciowy, co mo e wp ywa  na przyspieszenie procesu gojenia 
i zwalczania infekcji. 

Tak e podawanie doustne balsamu mia o swoje uzasadnienie terapeu-
tyczne. Znajduj ce si  w specyfiku cia a gorzkie oraz zwi zki aromatyczne 
oddzia ywa y na luzówk o dka i na powonienie jako tzw. aromaticum-
amarum. Dochodzi o do pobudzenia wydzielniczych funkcji gruczo ów tra-
wiennych i pozwala o przynie  ulg  w niektórych zaburzeniach trawienia, 
zatruciach itp. Nie mo na zaniedba  tutaj aspektu bakteriobójczego na drob-
noustroje zwi zane z etiologi  zaburze  trawienia. 

Specyfik sta  si  bardzo popularny. Liczba pielgrzymów ros a z roku na 
rok. W drówka na Maria sk  Górk  nie by a ju  tylko pobo nym wicze-
niem duszy. W pustelni mo na by o naby  lek, który mia  leczy  wszelkie 
dolegliwo ci. Zamawiano go tak e listownie, a Treutler musia  zorganizowa
sprzeda  wysy kow  tego leku. By  mo e popularno  tego rodka wynika a
tak e z upodobania mieszka ców l ska do dobrych napojów alkoholowych. 
Wymienione surowce nadaj  charakterystyczny bardzo przyjemny smak 
i zapach preparatom, w których si  znajduj . Dodatkowo w balsamie znaj-
dowa a si  do  du a ilo  wyci gu z dziurawca, surowca o znanych obecnie 
w a ciwo ciach nie tylko pobudzaj cych trawienie, ale tak e przeciwdepre-
syjnych – poprawiaj cych nastrój. 

Wkrótce pustelnik poszerzy  asortyment rodków sprzedawanych piel-
grzymom. Pojawi y si  pigu ki, herbatka i ma  wymieniane w spisie leków 
Gehes Codex [4, s. 502-503; 5, s. 569]. Pigu ki, o fantazyjnej nazwie „Pater 
Antonio Pillen”, zgodnie z popularn  w owych czasach doktryn  medyczn ,
tak e traktowano jako lek niemal uniwersalny – dzia a y one bowiem prze-
czyszczaj co - jak podawa a jedna z pó niejszych reklam - „skutecznie lecz 
delikatnie”. Wed ug doktryn medycznych owych czasów „oczyszczenie” 
organizmu gwarantowa o wyzdrowienie z niemal ka dej choroby. Pigu ki 
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mia y mie  tak e dzia anie wzmacniaj ce. Zawiera y one sproszkowane bul-
wy wilca czyszcz cego, korze  goryczki i myd o lecznicze. 

Nieprzypadkowo lek wytwarzany w tajemniczej pustelni przez wi to-
bliwego cz owieka nazw  nawi zywa  do w. Antoniego. Mo emy powie-
dzie , e posta w. Antoniego jest kluczem do zrozumienia, w jaki sposób 
patrzyli na Johannesa Treutlera pielgrzymi i w jaki sposób zapewne on sam 
chcia  by  postrzegany przez otoczenie. 

Johannes Treutler musia  zna  histori  Antoniego Pustelnika, podobnie 
jak katoliccy pielgrzymi przybywaj cy do miejsca kultu maryjnego, bowiem 
kult wi tego rozwin  si  na Zachodzie ju  w redniowieczu i przetrwa  do 
dzi , zw aszcza w zakonnych wspólnotach eremickich. Duchem Antoniego 
natchnione by y liczne o rodki ycia eremickiego na Zachodzie, np. bracia 
szpitalni w. Antoniego. Antoniego wzywano najcz ciej podczas zarazy 
i w chorobach zaka nych, pod jego wezwaniem wzniesiono wiele szpitali 
i schronisk dla ebraków. W ikonografii przedstawiano Antoniego, m.in. jako 
patrona chorych na d um . W okresie baroku przedstawienia tego wi tego 
zwi zane by y g ównie ze sztuk  zakonów eremickich, zw aszcza paulinów. 
Na obrazach w klasztorze Jasnogórskim Antoni wyst puje w stroju opackim 
po ród towarzyszy, jako samotnik z ksi g , w scenie kuszenia, oraz na 
2 obrazach przedstawiaj cych spotkanie i rozmow  z Paw em Eremit . Jak 
wiemy z przekazów by  przecie  Treutler go ciem w Cz stochowie. 

Wed ug tradycyjnych przekazów pochodz cy z rodziny koptyjskiej Anto-
ni urodzi  si  ok. 251 r. w rodkowym Egipcie i w 20 roku ycia, po stracie 
rodziców, zaj  si  gospodarstwem i wychowaniem m odszej siostry. Wkrót-
ce postanowi  jednak ca kowicie po wi ci  si  Bogu. Zabezpieczywszy los 
siostry, reszt  maj tku rozda  ubogim, a sam uda  si  na pustkowie w pobli u
rodzinnej wioski i odda  si  modlitwie, rozwa aniu Pisma wi tego, suro-
wym umartwieniom i postom, zarabiaj c na utrzymanie prac  fizyczn . Cie-
szy  si  sympati  okolicznych mieszka ców. Nazywano go theofiles (mi ym 
Bogu). Pokusy pokonywa  modlitw  i surow  ascez . Zapewne do podobne-
go idea u chcia  upodobni  si  Treutler, wcze nie osierocony, pragn cy kon-
taktu z Bogiem i przekonany o swoim powo aniu. 

Mo na takich paralel znale  wi cej. Antoni Pustelnik by unikn  rozg o-
su, przeniós  si  ok. 275 na Pustyni  Libijsk  i zamkn  si  w starym gro-
bowcu. Pó niej zamieszka  w ruinach fortecy na prawym brzegu Nilu, gdzie 
przebywa  samotnie przez 20 lat. Wed ug religijnych legend by  tam kuszony 
ustawicznie przez szatana i umacniany w walce z nim przez wizje nadprzyro-
dzone. Równie  Treutler zmienia  miejsce pobytu, dostosowuj c si  do po-
staci patrona ycia pustelniczego. 



70

Wed ug tradycji Antoni Opat dokonywa  cudownych uzdrowie , g ównie 
wyp dzaj c z e duchy z op tanych. Ok. 312 r. przeniós  si  na pustyni  do 
skalnej groty na stoku wzgórza Kolzum u pó nocno – wschodniego kra ca 
Morza Czerwonego. Utrzymywa  jednak kontakty z lud mi, udzielaj c im 
rad duchowych. Mia  posiada  dar przepowiadania przysz o ci i widzenia 
rzeczy odleg ych. Odznacza  si  pono  przy tym inteligencj  i bystro ci
umys u. Nazywano go theodidaktos (nauczony przez Boga). Tak e nasz 
pustelnik chcia  uzdrawia , a przynajmniej leczy  ludzi, co mu si  prawdo-
podobnie udawa o – w mniejszym lub wi kszym stopniu – za pomoc  specy-
fików produkowanych na wzgórzu. 

Na staro  Antoni z agodzi  surowo  ascezy, a przez ostatnich 15 lat y-
cia mia  przy sobie dwóch uczniów, Makarego i Amatasa, którzy byli rów-
nie  jego sekretarzami i t umaczami. Treutler poszed  nieco dalej – nie tylko 
z agodzi  surowo  ascezy, ale pozwoli  sobie na zachowania, które nie lico-
wa y z godno ci  pustelnika. Znalaz  sobie tak e pomocnika do wykonywa-
nia leków. 

Dzia anie lecznicze podobne do wy ej wspomnianych pigu ek wykazy-
wa a herbatka, zawieraj ca blisko 40 surowców ro linnych pochodzenia 
zarówno miejscowego, jak i egzotycznego. Nazywano j  „Hiszpa sk  her-
batk  zio ow ” – Spanische Kraeuter Tee. Natomiast ma  – Universal Heil- 

und Flusssalbe, zawieraj ca omawiane ju  egzotyczne surowce o cha-
rakterze ywic, oraz myd o o owiane, stanowi a ówczesne uzupe nienie tera-
pii zranie  za pomoc  balsamu. 

Sam Johannes Treutler przedstawia  si  jako odkrywca leków i dobro-
czy ca ludzko ci. Istnia o przekonanie, e Treutler wykonuje leki z surow-
ców ro linnych pozyskiwanych w swoim ogrodzie, a receptury opracowa
dzi ki swojej wnikliwo ci i obserwowaniu natury [15]. Pobo ni pielgrzymi 
widzieli w pustelniku cudotwórc  i uzdrowiciela zes anego przez Boga. 

Trudno jednak zgodzi  si , e niewyszkolony w zakresie medycyny czy 
farmacji tkacz, móg  samodzielnie opracowa  sk ad rodków leczniczych. 
W tpliwo ci budzi fakt stosowania w sk adzie leków surowców niewyst pu-
j cych w naszej strefie klimatycznej. Sk d u skromnego mnicha, posiadaj -
cego w pustelni jedynie ksi ki dozwolone przez miejscowego biskupa, po-
mys  stworzenia leku i wykorzystania w jego recepturze tak egzotycznych 
sk adników, jak balsam peruwia ski, kadzid a, mirra czy styrakowiec? 

Wed ug Schittnego [15] receptura balsamu pochodzi prawdopodobnie 
z klasztoru franciszkanów w Jerozolimie (Convento San Salvatore a Gerusa-

lemme). Franciszkanie, od am braci mniejszych, zaanga owa  si  w poza-
europejsk  dzia alno  misyjn  na fali odkry  geograficznych w XVI w. 
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W 1510 rozpocz li misje w Peru, w 1519 w Nowej Hiszpanii (tereny ob. 
Ameryki rodkowej, od Meksyku po Teksas), towarzysz c Cortezowi. Od 
1553 roku misje prowadzili w Chile. W 1633 na zaproszenie dominikanów 
przybyli do Chin. St d znajomo  u franciszkanów egzotycznych surowców 
ro linnych. Bior c pod uwag  skomplikowany sk ad balsamu jerozolimskie-
go, w którym wyst puj  liczne surowce orientalne, autorami recepty istotnie 
mogli by  franciszkanie. Szwedzki uczony Friedrich Hasselquist podczas 
podró y po Palestynie odwiedzi  16.04.1751 r. w Jerozolimie aptek aci -
skiego konwentu Naj wi tszego Zbawiciela i zanotowa , e „tutaj, w tej naj-

wspanialszej aptece wiata, jest przygotowywany znany we wszystkich kra-

jach Balsam Jerozolimski, który produkowany jest ze wszystkich rodzajów 

balsamów i przypraw. Dlatego jest drogi, kosztuje 150 dukatów i jest bardzo 

dobry do stosowania na wie e rany. Natomiast do u ytku wewn trznego jest 

zbyt mocny” [16]. Balsamy o zbli onym sk adzie do k odzkiego Balsamu 
Jerozolimskiego cz sto wymieniane by y w ró nych dokumentach w Europie 
w XVII i XVIII w. (np. w Praskiej Ksi dze Leków i Wiede skiej Ksi dze 
Leków). Nazywane by y np. „Balsamem Innocentego XI”, „Balsamum Bor-
ri”, „Balsamo di Gerusalemme”. Pocz tkowo specyfiki te wykorzystywano 
g ównie jako ma ci, jednak w po owie XIX w. zosta a opracowana receptura 
tak e dla zastosowania wewn trznego. Pierwotnie wysoka koncentracja 
sk adników ywicznych zosta a zredukowana z oko o 75% do 22%, a potem 
do 9% w alkoholowym roztworze, dzi ki czemu balsam móg  by  za ywany 
jako krople [16]. 

Jak podaje Schittny [15], by  mo e z klasztoru w Jerozolimie przepis 
przywióz  w 1859 r. ksi dz Augustin Staude ze swojej pielgrzymki do Ziemi 

wi tej. Staude by  kap anem w niewielkiej miejscowo ci S upiec (obecnie 
cz  Nowej Rudy). Proboszczem w Nowej Rudzie by  w tym okresie 
wspomniany Franz Brand, dzi ki któremu Treutler sta  si  tercjarzem. Praw-
dopodobnie ksi dz Staude, chc c polepszy  nieco los niezamo nego pustel-
nika, postanowi  przekaza  mu receptur  i zach ci  do wytwarzania leku we 
wspó pracy z miejscowym aptekarzem. Istotnie Treutler zwróci  si  do 
k odzkiego aptekarza Louisa Ambrosiusa, w a ciciela apteki „Pod Jeleniem”,
o pomoc w produkcji preparatu. Ten uzupe ni  jerozolimsk  receptur  o kilka 
dodatków „poprawiaj cych dzia anie i smak”. Ambrosius da  równie  pustel-
nikowi kilka porad dotycz cych sporz dzania ma ci i pigu ek, dzi ki czemu 
Treutler móg  niemal samodzielnie wytwarza  specyfiki. Nie jest tak e wy-
kluczone, e receptur  k odzkiego balsamu skopiowano ze specyfiku produ-
kowanego w Turyngii. Etykieta produktu stosowana na ziemi k odzkiej, by a
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bowiem prawie identyczna z etykiet  specyfiku o tej samej nazwie, produ-
kowanego przez firm  Lichtenheldt ju  od 1745 r. w Meuselbach [16]. 

Czy istotnie pochodzenie balsamu nale y wi za  z zakonem franciszka-
nów? Na terenie hrabstwa k odzkiego dzia a y co najmniej dwa zakony, które 
by y zwi zane b d  to z Ziemi wi t , b d  z terytoriami na których pozy-
skiwano egzotyczne surowce lecznicze. Pierwszy z nich to joannici. Joannici 
powstali w po owie XI w. z w oskiego bractwa kupieckiego opiekuj cego si
hospicjum w Jerozolimie, przy ko ciele w. Jana Ja mu nika. Ju  w po owie 
XII w. rycerze zakonni opiekowali si  w Jerozolimie ogromnym kompleksem 
budynków ze szpitalem, domem go cinnym i konwentem dla braci piel gnia-
rzy, które w sumie mog y pomie ci  dwa tysi ce osób. Regu a zakonna obo-
wi zuj ca pod koniec XII w. szczegó owo formu owa a zasady troski o cho-
rego, w tym np. zalecenie trzykrotnej w tygodniu zmiany po cieli u chorych, 
izolacj  chorych zaka nie, konsyliarne stawianie diagnozy przy ó ku chore-
go, czy stosowanie odpowiedniej do choroby diety. Co wa niejsze, w po o-
wie XVII w. zakon stworzy  na Malcie szko  farmacji, tak wi c zakonnicy 
nie zajmowali si  jedynie - uwa an  w tamtych czasach za umiej tno  pro-
st - chirurgi , ale umieli sporz dza  i ordynowa  skomplikowane leki. Ju
w latach osiemdziesi tych XII w. powsta a komandoria w K odzku. To tutaj 
joannici prowadzili jeden ze swoich dwóch w asnych szpitali obejmuj cych 
zasi giem l sk. Jak podaje Staffa i in. [17, s. 268] stara nazwa Maria skiej 
Górki – Spittelberg – wskazuje na powi zanie tego terenu z k odzkim szpita-
lem miejskim, a nawet ze starszym szpitalem joannitów. Skojarzenie pocho-
dzenia zakonu, charakteru jego s u by, miejsca dzia ania w K odzku sugero-
wa oby, e receptura mog a utrzymywa  si  w szpitalu joannitów, sk d
w jaki  sposób uzyska  j  znacznie pó niej Treutler. 

Zakonem, który mia  zas ugi w odkryciach nowych surowców leczni-
czych, zw aszcza w Ameryce Po udniowej, s  jezuici. To oni odkryli i wpro-
wadzili do szerokiej uprawy w swoich „redukcjach” dot d stosowane „yerba 
mate”, zio o bogate w kofein . Jezuici jako pierwsi Europejczycy poznali 
lecznicze w a ciwo ci po udniowoameryka skiej kory chinowej przesy aj c
j  do Rzymu pod nazw  „proszek genera a Lugo” – genera a zakonu. Przy 
swoich kolegiach cz sto prowadzili apteki, które poza przygotowywaniem 
leków pe ni y funkcj  szkoleniow  dla aptekarzy i lekarzy. To w a nie oni 
przej li po joannitach teren Maria skiej Górki. Zaanga owani wprawdzie 
przede wszystkim w dzia alno  kontrreformacyjn , mogli jednak przecho-
wywa  receptur  w swojej bibliotece, a nawet j  wykorzystywa . W ten 
sposób mog a przetrwa  kasat  zakonu i dosta  si  w r ce Treulera. 
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Pustelnik wytwarza  i sprzedawa  leki przede wszystkim pielgrzymom, 
przybywaj cym do askami s yn cego obrazu Matki Bo ej. Jednak w tym 
okresie produkcja leków podlega a ju  kontroli pa stwowej i wi kszo  le-
ków mog a by  wykonywana jedynie przez wyspecjalizowanych fachowców 
z akademickim zazwyczaj wykszta ceniem i pa stwowymi certyfikatami – 
aptekarzy. Pustelnik poprzez nielegaln  produkcj  leków wykroczy  wi c
przeciwko prawu i zosta  postawiony przed s dem. Aptekarz Ambrosius, 
zezna  pod przysi g , e nie sprzedawa  Treutlerowi, tak jak ten zeznawa ,
gotowego balsamu i innych preparatów, lecz sk adniki potrzebne do przyrz -
dzenia leków, co ostatecznie pogr y o pustelnika i zosta  s downie ukarany. 
Treutler nie przej  si  tym zbytnio i wkrótce zwróci  si  do drugiego k odz-
kiego aptekarza, Schittnego, w a ciciela apteki „Pod Murzynem”, o pomoc. 
Ten potajemnie sprzedawa  pustelnikowi sk adniki balsamu i pozosta ych 
leków. Tercjarz nadal przygotowywa  balsam w swojej pustelni. 

Wojna prusko-austriacka roku 1866 przys u y a si  s awie balsamu jero-
zolimskiego. Ziemi  k odzk  przemierza y oddzia y Habsburgów i wojska 
Wilhelma I. Wobec braku skutecznych rodków dezynfekuj cych i ja owych 
opatrunków, czy antybiotyków, których przecie  jeszcze nie znano, balsam 
by  najskuteczniejszym narz dziem walki z rozleg ymi, zanieczyszczonymi 
ranami, jakich o nierze obu stron doznawali w czasie walk. Wyleczeni o -
nierze pruscy roznosili wie ci o balsamie po ca ym kraju. 

Z up ywem lat biedny pustelnik sta  si  cz owiekiem bogatym. Na po-
cz tku roku 1868 zakupi  nawet grunt, na którym znajdowa a si  kaplica. 
Jednak zamo no  nie sz a w jego przypadku w parze z roztropno ci . We-
d ug Nowacka nasz pustelnik dopuszcza  si  wyczynów, które ostatecznie 
zaniepokoi y w adze zakonne. 

Musimy pami ta , e w po owie wieku XIX l sk ogarni ty by  fermen-
tem religijnym. Na tle niezadowolenia z postawy wy szego kleru w 1845 r. 
dosz o nawet do powstania nowego wyznania „niemieckokatolickiego” 
z siedzib  we Wroc awiu. Od lat sze dziesi tych XIX w. coraz wi ksze 
wp ywy zyskiwa a w miasteczkach i wsiach l skich lewicowo-liberalna 
Partia Post pu von Forckebecka. Sytuacja Ko cio a katolickiego na l sku 
by a wi c niepewna i w adze ko cielne wola y unika  nowych k opotów. Te 
zjawiska musia y oddzia ywa  na ocen  dzia alno ci pustelnika przez ko-
cielnych prze o onych. 

Treutler, maj c w ród dawnych przyjació  tkaczy, wybra  si  na wyciecz-
k  stowarzyszenia tkaczy do Piekielnej Doliny w Górach Sto owych. Na 
wypraw  poszed  w habicie zakonnym. W ród druhów, z którymi oddawa
si  przyjemno ciom turystyki górskiej, byli liczni protestanci. Co gorsza, 
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wyst puj c w sukni duchownej, niós  flag  owego stowarzyszenia tkaczy. 
Pami tano jeszcze powstanie tkaczy 1844 roku w nie tak odleg ej Bielawie 
i Pieszycach, byli wi c oni uwa ani za element rewolucyjny, niebezpieczny 
dla porz dku spo ecznego. 

Zachowanie tercjarza ur ga o równie  ówczesnym regu om obyczajo-
wym. Z jednej ze swoich podró y do Bystrzycy K odzkiej wróci  dopiero po 
pó nocy. W samym K odzku pewnego razu wyszuka  gospod , w której mia
miejsce bal wojskowych i tam ta czy  z o nierzami. Jak podaje zgorszony 
Nowack, nie ta czy  pustelnik bynajmniej z osobami p ci e skiej, co by
mo e znalaz oby zrozumienie u w adz ko cielnych. 

Postawa pustelnika godzi a tak e w zasady religijne Ko cio a katolickie-
go, wci  zagro onego ideami reformacji, której spadkobiercy dominowali 
na pobliskim l sku. Ewangelicy negowali, m.in.: zwyczaj przyjmowania 
Naj wi tszego Sakramentu, i jego religijne znaczenie oraz sens licznych 
przepisów ko cio a rzymskiego. Pustelnik, przechodz c jedn  z ulic K odzka,
nie okaza  rzekomo nale nej czci na widok ksi dza z Naj wi tszym Sakra-
mentem. Nie zachowywa  równie , do czego si  otwarcie sam przyznawa ,
nale nych postów przepisanych przez Ko ció  katolicki i zawartych w statu-
tach Benedykta XIII dla pustelników. 

W efekcie 16 wrze nia 1868 r. w adze duchowne udzieli y tercjarzowi 
ostrej nagany i zabroni y noszenia habitu. Prawdopodobnie w wyniku takiego 
obrotu spraw pustelnik by  zmuszony równie  przekaza  zakupiony grunt na 
Maria skiej Górce miejscowym w adzom duchownym. Johannes Treutler 
pos usznie zastosowa  si  do zarz dzenia i przeprowadzi  si  do Goszyc, 
gdzie wybudowa  sobie dom, który nazwa  „Johannesburg” W budynku 
zorganizowa  laboratorium, w którym przyrz dza  swoje specyfiki. Jak poda-
je Schittny, pomys owy pustelnik nad drzwiami do budynku umie ci  napis, 
który mia  zapewne zmyli  urz dników pruskich. Brzmia  on: „Piekarnia 
chleba, Johannes Treutler”. Pó niej Treutler przeniós  si  do Boguszyna, 
gdzie urz dzi  sobie ma  rezydencj . Ostatecznie osiedli  si  w Maria skiej 
Dolinie. Tutaj wybudowa  dwa domy nazywane Tempelburg i Salbevilla,
a ich pozosta o ci wprawny obserwator dostrze e, wspinaj c si  zboczem 
doliny. W Salbevilla, wraz ze swoim oddanym s u cym Josephem Steppke, 
pustelnik przyrz dza  balsam i ma . Johannes Treutler zmar  z powodu 
niewydolno ci serca2 11 lutego 1892 r. w wieku 72 lat. By  osob  znan
i s awn  w ca ym hrabstwie k odzkim, a wie ci o nim dociera y daleko poza 
jego granice wraz z pobo nymi pielgrzymami i cierpi cymi, którym przyniós

                                                          
2 By  mo e spowodowane by o to powik aniami po grypie [13]. 
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ulg . Jak podawa a k odzka gazeta we wspomnieniu o Treutlerze: „biednym 

i cierpi cym, dla których mia  zawsze otwart  d o , wielce b dzie brakowa

zmar ego” [15]. W swoim testamencie Treutler przekaza  wszystkie swoje 
dobra oddalonemu o 3 km od Maria skiej Górki zak adowi opieku czemu 
„Scheibe”, które prowadzi  zakon Franciszkanek Szpitalnych. Równie  re-
ceptura przesz a w r ce franciszkanek. yczy  on sobie jednak, by dobra te 
przekaza  zakonowi m skiemu, o ile taki osiedli si  w okolicy. Mo emy 
domy la  si , e taki zapis testamentowy wyra a  wdzi czno  Treutlera 
wobec zakonu, z którym pustelnik zwi za  si  na wiele lat3.

Prawdopodobnie od prowadzonego przez franciszkanki przytu ku, prawa 
do balsamu, tabletek i ma ci firmowanych nazwiskiem pustelnika odkupi
w 1892 r. Johannes Schittny – w a ciciel Apteki "Pod Murzynem" w K odz-
ku [14]. Aptekarz obni y  st enie sk adników balsamu w alkoholu, dzi ki 
czemu Balsam Jerozolimski mo na by o przyjmowa  w postaci likieru (na-
lewki), co przynios o aptece olbrzymi sukces finansowy [16]. 

W pó niejszym okresie prawa do receptury balsamu i do nazwy pozyskali 
aptekarze z K odzka i okolic. Balsam produkowano w aptece „Pod Murzy-
nem”, w aptece „Pod Jeleniem” w K odzku oraz w aptece „Pod Or em” 
w Bardzie. W a ciciel apteki "Pod Murzynem" s dzi  si  z aptek  "Pod 
Jeleniem", który twierdzi , e to on posiada pierwotne receptury i to jego 
"Balsam Jerozolimski" jest najlepszy w smaku i w dzia aniu. Spór zako czy
si  dopiero w 1932 roku [14]. Aby ten preparat nie by  wykorzystywany 

Ryc. 5. Reklama pigu ek
pustelnika Treutlera, wy-
twarzanych w aptece „Pod 
Jeleniem” w K odzku. 

ród o: Zbiory autora 

                                                          
3 Obecnie na ziemi k odzkiej obserwuje si  odrodzenie franciszka skiego ruchu tercjarskiego. 

Wspólnoty miejscowe Franciszka skiego Ruchu wieckich istniej  m.in. w K odzku, Z bko-
wicach l skich, Strzelinie, Wa brzychu oraz w stolicy diecezji widnicy [10]. Nie mo na 
wi c wykluczy , e na Górk  Maria sk  kiedy  znowu powróci pustelnik. 
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Ryc. 6. Reklama preparatów pustelnika 
Treutlera wytwarzanych w aptece „Pod 
Murzynem” w K odzku. ród o: Nie-
miecka taksa aptekarska z 1932 roku. 
Fot. W. Musia

Ryc. 7. Apteka „Pod Jeleniem” (po lewej) i konkuruj ca z ni  apteka „Pod 
Murzynem” (po prawej) na k odzkim rynku. Fot. M. Furmankiewicz 
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przez konkurencj  (nazwa pochodz ca od miasta Jerozolimy nie by a praw-
nie chroniona), nazwa balsamu z apteki „Pod Murzynem” zosta a zmieniona 
na „balsam Treutlera”, a nast pnie, z powodów reklamowych, na Einsiedler 

Balsam („Balsam Pustelnika”) [16]. 
Rodzina Schittnego, do której apteka ta nale a a w latach 1887-1945, roz-

lewa a "Balsam Jerozolimski" do tysi clitrowych beczek d bowych. Ca
produkcj  zautomatyzowano. W 1943 dr Richard Schittny kupi  fabryk  na 
skraju K odzka, gdzie chcia  rozwin  produkcj , ale plany pokrzy owa a
wojna i zmiany granic pa stwowych, w wyniku których ca a rodzina zmu-
szona by a do opuszczenia ziemi k odzkiej i przymusowej emigracji do Nie-
miec Zachodnich [16]. 

Po II wojnie wiatowej specyfik by  jeszcze w latach dziewi dziesi tych 
produkowany w Niemczech Zachodnich przez dawnego w a ciciela apteki 
„Pod Murzynem” [14; 15]. Wobec rozwoju wspó czesnej medycyny preparat 
sta  si  czym  w rodzaju ywej skamieliny, przybli aj c nam minione kon-
cepcje medyczne i dawne sposoby leczenia.  

Mo na powiedzie , e Treutler sta  si  cz ci  historii medycyny nie-
konwencjonalnej. Jego przedsi biorczo  mo na porównywa  do y ki Vin-
cenza Priessnitza, czy aktywno ci karkonoskich laborantów. Stoj c w opozy-
cji do w adz i oficjalnej nauki stara  si  pomaga  ludziom, wyci gaj c z tej 
dzia alno ci wymierne korzy ci.

Prezentowana w pracy tematyka by a przedstawiona przez autora na konferencji 

naukowej w dniach 14 – 16 wrze nia 2006 roku w L dku Zdroju, w ramach XIII sesji 

polsko-czeskiej Komisji ds. Bada  Ziemi K odzkiej 
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