
Kobierzyce
Cobilwitz (1257), Koberwitz (1333), Rȍsslingen (1937), Kobierowice, Kobierów (1946), 
Kobierzyce (1948)

Pohlednice poslaná v roce 1905
1. Pomník věnovaný obyvatelům Kobierzyc, kteří padli během války z roku 1870 (neexistuje)
2. Zámek přestavěný v 19. stol. ve stylu historismu, v současnosti sídlo Obecního úřadu Kobierzyce
3. Budova pošty (v současnosti bytový dům, ul. Robotnicza 16)
4. Budova železničního nádraží; v roce 1884 byly Kobierzyce spojený železnicí s Vratislaví
5. Obchod v. R. Krusche (v současnosti ul. Robotnicza 3)



6. Zámek, pohled od parku. V současnosti v zámku sídlí Obecní úřad Kobierzyce 
7. Znak obce Kobierzyce je rozdělen na tří pruhy: žlutý, zelený a červený, na kterých jsou (shora) znaky: 
dolnoslezská orlice, iniciála obce odkazující svým tvarem na bielańský uzel a maltézský kříž symbolizující 
pobyt řádu johanitů ve městě Tyniec nad Ślęzą
8. Interiér zámku, pohled na hlavní schodiště s polychromovaným stropem
9. V zámeckém parku je velká vodní nádrž s fontánou, u níž rostou mj. okázalé vrby a ozdobný velký 
červený buk
10. Železniční stanice w Kobierzycích; 1. června 1884 byla otevřena 20kilometrová trať z Vratislavi do 
Kobierzyc přes Bielany a Domasław; o rok později byla trať prodloužena do Strzeblowa. V roce 2021 
proběhla rekonstrukce trati, která umožnila, aby na ní po téměř dvacetileté přestávce opět vyjely osobní 
vlaky z Vratislavi přes Sobótku do Świdnice

Má se za to, že název obce pochází od jména „Kobier“ nebo slova „kobier“, které v polštině označuje 
„kobierzec“, což znamená ručně tkaný koberec. Původně byla vesnice součástí knížecího majetku, pak ji 
vlastnili vratislavští měšťané a šlechtické rody.
Kobierzyce jsou velkou územně správní jednotkou (k 15.8.2021 měla 2061 obyvatel), kde od roku 1975 sídlí 
správa obce.
V severní části obce se nachází zámecký a parkový komplex. Zámek postavili v roce 1730 v barokním 
stylu tehdejší majitelé panství – Königsdorffové. V 19. století z iniciativy Carla von Ratha, průkopníka 
cukrovarnictví (pamětní deska na boční stěně budovy), zámek získal reprezentativnější charakter. Objekt 
byl přestavěn ve stylu historismu – novobaroka a novorenesance; tehdy vznikla dvě boční křídla, původní 
zahrada byla přeměněna na krajinný park s velkou vodní nádrží. Rodinná společnost von Rathů vlastnila 
panství s rozlohou 460 ha, v Kobierzycích pak cukrovar, lihovar a továrnu na melasu, síť úzkorozchodné 
železnice spojovala až dvacet statků.
V roce 1924 na pozvání majitelů zámku hrabat von Keyserlingků navštívil Kobierzyce Rudolf Steiner 
– filozof, tvůrce antropozofie, který zde o svatodušních svátcích vystoupil s přednáškou pro majitele 
panství s názvem Základy duchovního poznání pro úspěch v zemědělství. Steinerova návštěva Kobierzyc 
je považována za celosvětový začátek biodynamického zemědělství (pamětní deska se nachází u bočního 
vstupu do zámku).
Od roku 1997 v zámku sídlí Obecní úřad Kobierzyce. Někdejší reprezentativní hala plní funkci kanceláře 
pro styk s klienty, velká jídelna slouží jako oddací síň a v reprezentativním sálu v prvním poschodí, tzv. 
modrém salónku, se konají jednání zastupitelstva obce.
V obci je základní škola, mateřská škola a jesle, pošta, zdravotní středisko, kulturní dům, knihovna, 
víceúčelová sportovní hala, železniční stanice, autobusové nádraží a sportovní stadion.



Kobierzyce

Objevování „největšího tajemství“, aneb návštěva jednoho filozofa

O svatodušních svátcích roku 1924 Kobierzyce navštívil na pozvání manželů von Keyserlingkových filozof, 
mystik, vizionář a reformátor školství Rudolf Steiner. Pamětní deska připomínající Steinerovu návštěvu se 
nachází na čelní zdi zámku u bočního vstupu. Proč byla Steinerova návštěva v Kobierzycích důležitá a zap-
sala se do historie?

Jak mistr Steiner, tak i Johanna von Keyserlingková, která se považovala za žákyni tohoto filozofa, byly 
pozoruhodné osobnosti. Johanna již jako dítě v sobě objevila jasnovidecké schopnosti. Více ji zajímala 
esoterika a duchovní rozvoj než svět venku, v němž byl její despotický otec majitelem obří cukrovarnické 
společnosti „vom Rath, Schoeller & Skene“. V roce 1918, již jako dospělá a vdaná žena, se hraběnka set-
kala s Rudolfem Steinerem osobně, vedla s ním dlouhý rozhovor o svém duchovním rozvoji a svěřila se 
mu se svými nadpřirozenými schopnostmi. Od tohoto setkání zcela podlehla vlivu antroposofie (duchovní 
školy, kterou tento filozof vytvořil), stala se Steinerovou žákyní a držela se v životě jeho rad. Na jeho radu 
se manželé von Keyserlingkové přestěhovali do Kobierzyc a zde hostili tohoto antroposofa, který na zámku 
strávil několik dnů. Během svatodušních svátků zde Steiner vedl cyklus přednášek „Základy duchovního 
poznání pro úspěch v zemědělství“, na nichž se dvakrát denně shromažďoval větší počet zemědělců, okolní 
šlechty, jeho sympatizantů a lidí hledajících neobvyklé zážitky. Tohoto filozofa totiž obklopovala atmosféra 
výjimečnosti. Část hostů jezdila do Kobierzyc z Vratislavi speciálně za tímto účelem vypravovaným vlakem. 
Byla zavedena zvláštní bezpečnostní opatření (Steinera dříve napadly pravicové bojůvky) a tento zvláštní 
host měl svého osobního bodyguarda. Samotný hrabě Carl von Keyserlingk, ozbrojený pistolí, hlídal v noci 
u dveří Steinerový ložnice. 

Kobierzycké přednášky měly přesvědčit zemědělce, aby obdělávali půdu bez použití umělých hnojiv. Před 
svými posluchači Steiner odhaloval „největší tajemství“, kterým je zúrodnění půdy v souladu s přírodou, 
uspořádáním nebeských těles a duchovním poznáním.
Filozofovy kontroverzní názory o např. hnojení půdy (pomocí kravího rohu naplněného kravskou mrvou, 
zakopaného na určitou dobu do země, aby mrva z rohu přitáhla celou astrální energii ze svého okolí) mají 
dodnes své oddané zastánce, zvlášť v ekologickém zemědělství např. při pěstování vinné révy, kdežto teorie 
o „vesmírném“ vlivu na úrodnost půdy je populární mezi zahrádkáři, kteří sejí, vysazují a sbírají úrodu podle 
biodynamického kalendáře, jehož základem jsou fáze Měsíce.

Díky hraběnce Johanně von Keyserlingkové (rozené Skene) a pobytu Rudolfa Steinera v Kobierzycích víme, 
jak vypadaly interiéry zámku ve 20. letech 20. století. Tehdejší majitelka se ve svých vzpomínkách snažila 
zachytit pro budoucí generace vše, co si zapamatovala z pobytu svého mistra. Zde je část popisující halu a 
hlavní schodiště:
„Dům měl asi šedesát pokojů. Ke prostřední části s terasou nad průjezdem přiléhalo levé a pravé křídlo, díky 
čemuž mohla vzadu vzniknout zahrada s krásně kvetoucími, barevnými keři […] z útulné haly se šlo po 
černo-bílých mramorových dlaždicích a točitém schodišti z tmavého buku nahoru, kolem mohutného, ulo-
veného pro mě v Norsku losa. Červené sametové záclony obklopovaly velké okno s vitráží. Staré gdaňské 
hodiny a vyřezávaný model lodí, visící v rohu nad kulatým stolem, činily místnost velmi útulnou.“


