
Rozdział 4    
ANDECHS, ETTAL, GARMISCH-PARTENKIRCHEN  
 

Andechs to przede wszystkim klasztor - Kloster Andechs – klasztor benedyktyński na wzgó-
rzu Heiliger Berg w Andechsie na wschodnim brzegu jeziora Ammersee w górnej  Bawarii. 
Zabudowania klasztorne postawiono w miejscu dawnego zamku Andechs, siedziby dynastii 
Andechs, z której pochodziła św. Jadwiga Śląska. Od 1850 roku klasztor podlega opactwu św. 
Bonifacego w Monachium. 
Przyklasztorny kościół św. Mikołaja, św. Elżbiety i św. Marii słynie z rokokowych wnętrz, 
sztukaterii i fresków autorstwa Johanna Baptisty Zimmermanna. W skarbcu klasztornym 
znajduje się wiele relikwii, m.in. kości czaszki św. Jadwigi. Obok Altötting, Andechs jest 
najważniejszym celem pielgrzymek w Bawarii. 

Historia Andechsu sięga X wieku 
kiedy, wedle legendy graf Rasso 
(880-954) przywiózł z wyprawy do 
Rzymu i Ziemi Świętej relikwie, 
dla których ufundował klasztor w 
Wörth (obecnie Grafrath). W obli-
czu najazdu Węgrów relikwie zo-
stały ewakuowane do kaplicy na 
wzgórzu zamkowym, w sąsiedz-
twie jeziora Ammersee, dając po-
czątek słynnemu świętemu skarbo-
wi (Heiliger Schatz). 
W 1068 roku pojawiła się po raz 
pierwszy nazwa Andehsa. W 1128 
roku graf Bertold II zarządził pier-
wszą pielgrzymkę do znajdujących 
się w Andechsie relikwii.  
W 1132 roku grafowie Andechs 
przekazali swoją siedzibę w Die-

ßen am Ammersee Stolicy Apostolskiej i przenieśli 
się na stałe do zamku Andechs. 

W 1176 roku przyszła tu na świat święta Jadwiga 
(1176 –1243), córka grafa Bertolda IV i jego żony 
Agnieszki z rodu Wettynów. W 1186 roku Jadwiga 
poślubiła na zamku Andechs piastowskiego księcia 
śląskiego Henryka I Brodatego. To nasza, śląska 
Jadwiga, zmarła w 1243 roku i pochowana w Trzeb-
nicy. W 1180 roku cesarz Fryderyk I Barbarossa po-
darował Bertoldowi IV księstwo Meranu (Istria).      
W 1189 roku Bertold IV wyruszył z Ratyzbony na 
wyprawę krzyżową. Na życzenie Barbarossy przewo-
dził jednemu z czterech hufców rycerskich. 
W XII wieku Andechs otrzymał w darze relikwie 
trzech świętych hostii (niem. Heilige Drei Hostien). 
Dwie z nich były konsekrowane przez papieża Grze-
gorza I a jedna przez Leona IX. 



W 1208 roku książęta Andechs-Meran zostali posądzeni o udział w zamordowaniu w Bam-
bergu króla Filipa Szwabskiego, ale już w latach 1211–1220 książęta zostali uniewinnieni i 
zrehabilitowani. W 1236 roku papież Grzegorz IX wyniósł na ołtarze Elżbietę Węgierską, 
córkę króla Węgier Andrzeja II z dynastii Arpadów i Gertrudy z Meranu, córki Bertolda IV. 

Wraz ze śmiercią Otto II z Meranu w 1248 wymarła męska linia książąt Andechsu-Meranu. 
Włości książę-ce zostały przejęte przez ród Wittelsbachów a zamek zniszczony w czasie walk 
z Wittelsbachami. Relikwie udało się ukryć, lecz miejsce ich ukrycia pozostawało nieznane. 

W 1270 książę Ludwik III rozpoczął odbudowę koś-
cioła w Andechsie. 26 maja 1388 roku pod ołtarzem 
św. Mikołaja w dawnej kaplicy zamkowej odnalazły 
się zagubione relikwie i zostały przeniesione do ka-
plicy dworskiej św. Laurentego w Monachium. W la-
tach 1391/92 zapadła decyzja o założeniu w Andech-
sie klasztoru, by roztoczyć opiekę nad relikwiami i 
pielgrzymami. Pierwsza wzmianka o klasztorze po-
chodzi z 1392 roku kiedy to biskup Johann z Ratyz-
bony informuje w liście o odpustach udzielonych dla 
miasta Monachium oraz klasztoru Andechs. W 1394 
roku powróciły do klasztoru z Monachium trzy święte 
hostie. W 1416 roku Andechs został podporządkowa-
ny zakonnikom z Dießen. W 1423 roku książę Ernest 
zlecił wybudowanie tu trójnawowego kościoła halo-
wego, a wzgórze nazwał Świętą Górą (Heiliger Berg). 
Do 1425 roku wróciły do Andechsu również pozosta-
łe relikwie. 

W 1438 roku wspomniano po raz pierwszy przyklasztorną gospodę. 17 marca 1455 roku ksią-
żę Albrecht III założył tu klasztor benedyktyński i sprowadził mnichów z klasztoru w Tegern-
see. W 1458 roku opatem klasztoru został Eberhard Stöckling a klasztor uniezależnił się od 
zakonników w Tegernsee. 

W 1669 roku klasztor wraz z zabudowaniami strawił wielki pożar wywołany uderzeniem pio-
runa. Odbudowę klasztoru ukończono w 1675 roku. Wtedy też wzniesiono słynną wieżę koś-
cioła przyklasztornego zwieńczoną barokowym dachem cebulastym. 
Z okazji trzechsetnej rocznicy powstania klasztoru w 1755 roku, opat Bernhard Schütz zlecił 
przebudowę kościoła w duchu rokoko malarzowi dworskiemu z Monachium Johannowi 
Zimmermannowi (1680-1758), który sporządził plany prac i nadzorował całe przedsięwzięcie. 
Ponadto osobiście wykonał m.in. sztukaterie sufitowe, ścienne i kolumnowe oraz freski na su-
fitach w nawie głównej, nawach bocznych i zakrystii. 



Obok Zimmermanna nad wystrojem kościoła 
pracowali również: rzeźbiarz dworski Johann 
Baptist Straub (1704–1784), rzeźbiarze szkoły 
weilheimskiej Franz Xaver Schmädl (1705–
1777) i Hans Degler, (ok. 1570–1634/35), 
malarz dworski Johann Andreas Wolff (1652–
1716), malarz Elias Greiter Młodszy (1595–
1641/42) oraz złotnik monachijski Johann 
Michael Roth (zm. ok. 1763). Rokokowe wnę-
trza zachowały się po dziś dzień. 

W procesie sekularyzacji w 1803 roku klasztor 
Andechs został rozwiązany. W 1846 roku król 
Bawarii Ludwik I Wittelsbach nabył Andechs a 
w 1850 roku przekazał go założonemu wcześ-
niej klasztorowi benedyktyńskiemu św. Boni-
facego w Monachium.  W 1929 roku wrocław-
ski kardynał Adolf Bertram przekazał klaszto-
rowi relikwie św. Jadwigi. 

W okresie II wojny światowej w klasztorze 
przechowywano dobra kultury. Od 1971 roku 

Andechs jest miejscem ostatniego spoczynku członków rodziny Wittelsbachów. W jednej z 
kaplic bocznych kościoła przyklasztornego, znajduje się grób kompozytora Carla Orffa. Od 
1992 w klasztorze odbywają się coroczne festiwale muzyczne „Orff w Andechsie“.  

Andechs znany jest także z produkcji piwa. Piwo warzono w Andechsie już w średniowieczu. 
W 1455 książę Albrecht III założył tu oficjalny browar przyklasztorny. Mnisi przez wieki pie-
lęgnowali tradycje browarnicze, stale udoskonalając swe receptury. Obecnie, przyklasztorny 
browar należy do opactwa św. Bonifacego w Monachium i Andechsie. Roczna produkcja pi-
wa wynosi 100.000 hl. Piwa Andechser można skosztować w przyklasztornej gospodzie. 
W latach 1763–1811 klasztor posiadał aptekę, która po sekularyzacji stała się apteką okręgo-
wą. Obecnie klasztor nie sporządza i nie sprzedaje żadnych leków samodzielnie. Medykamen-
ty według starych receptur klasztornych produkuje firma z zewnątrz, która otrzymała od kla-
sz toru licencję. Produkowane są ekstrakty roślinne m.in. z arniki, baldrianu i mirry. Klasztor 
nadal jest w posiadaniu historycznego spisu składników aptekarskich, tzw. Andechser Apothe-
kenliste, sporządzonego ok. 1392. Dokument zawiera listę leków powszechnie używanych w 
czasach średniowiecza, opisy chorób, rady odnośnie zbierania ziół oraz receptury mikstur 
leczniczych. 

Opuszczając Andechs skiero-
waliśmy się w stronę granicy 
z Austrią. Po drodze zatrzy-
maliśmy się jeszcze w innym, 
słynnym kompleksie klasztor-
nym – w klasztorze Ettal.  
Klasztor Ettal to piękny baro-
kowy kompleks budynków w 
niewielkiej miejscowości  po-
łożonej 10 km na północ od 
Garmisch-Partenkirchen i na 
południowy wschód od Ober-
ammergau.  



Opactwo powstało już w roku 1330 dla sprowadzonych tutaj benedyktynów, którzy do dnia 
dzisiejszego opiekują się opactwem. Klasztor ten zachował swoje historyczne zaplecze (m.in. 
budynek browaru). Ponadto znajduje się tu siedziba Bawarskiej Kongregacji Benedyktynów, 
dom gościnny i gimnazjum z internatem. 

Klasztor został założony przez  
cesarza Ludwika IV Bawarskie-
go 28 kwietnia 1330 roku, w 
dzień Świętego Witalisa. Zanim 
powstał klasztor na tym miejscu 
znajdowała się figura Marii, dar 
Ludwika Bawarskiego, która 
stała się obiektem kultu i celem 
pielgrzymek,  stąd też kościół o-
trzymał wezwanie Wniebowzię-
cia Marii Panny. 
Klasztor powstał na szlaku łą-
czącym Augsburg z Weroną - 
zarówno Bawaria jak i Italia by-
ły ważnymi miejscami w polity-
ce cesarza. Fundacja ta stanowi-
ła wypełnienie przysięgi cesarza 
po jego powrocie z Rzymu, 
gdzie w 1328 roku otrzymał ko-
ronę cesarską z rąk antypapieża 
Mikołaja V, powołanego po u-
sunięciu przez Ludwika IV z 
urzędu papieża Jana XXII, który 
nałożył na władcę klątwę. 
Budowa opactwa trwała w la-
tach 1330–1370. 

Kościół powstał na planie dwu-
nastoboku jako ideowa kopia 
Grobu Pańskiego w Jerozolimie. 
Była to gotycka budowla z na-
wą, której sklepienia wspierały 
się na położonym w centrum fi-
larze. Do dnia dzisiejszego za-
chował się gotycki portal z tym-
panonem fundacyjnym. 
Przedstawia on Grupę Ukrzyżo-
wania u stóp których klęczą po-
staci Ludwika IV Bawarskiego i 
jego żony Małgorzaty Holen-
derskiej. Kres świetności opac-
twa położyła reformacja, kiedy 
to pod klasztor najechały woj-
ska elektora Saksonii Mauryce-
go Wettyna. Zdobyte opactwo 
zostało poważnie zniszczone, a 
następnie odbudowane.            



W 1709 roku opat Placidus II Seiz, założył na terenie opactwa Akademię Rycerską, która się 
stała cenioną instytucją  i ośrodkiem edukacji w Bawarii. W 1744 roku pożar zniszczył opac-
two. Kompleks klasztorny odbudowano w duchu baroku.  

 

Zachowano pierwotny plan kościoła dodając od wschodu okrągłe w planie prezbiterium. 
Pracami kierował Enrico Zuccali, architekt związany z Włochami i Szwajcarią, znający twór-
czość Berniniego. Wnętrze otrzymało bogatą dekorację stiukową oraz malarską i nowy baro-
kowy wystrój. Dekoracja stiukowa jest dziełem przedstawicieli tzw. Szkoły z Wessobrunn. 
Freski namalowali artyści z Tyrolu –Johann Jakob Zeiller i Martin Knoller. Johann Baptist 
Straub wykonał ołtarz główny, zaś organy są dziełem Johanna Georga Hoerthricha ze 
Szwabii.  

W 1803 roku dokonano kasaty klasztoru. Od 1809 roku był własnością Josefa von Elbinga, w 
1859 roku majątek sprzedano księciu Pappenheim. Dokonano drobnych zmian i renowacji, 
przede wszystkim elewacji zewnętrznych. W 1898 roku klasztor nabył baron Theodor von 
Cramer-Klett, dwa lata później został zwrócony benedyktynom. Zakonników sprowadzono z 
bawarskiego opactwa w Scheyern. W 1920 roku kościół klasztorny otrzymał status bazyliki 
mniejszej. 

Kolejną miejscowością w drodze na połud-
nie było Garmisch-Partenkirchen –
uzdrowisko w rejencji Górna Bawaria, w re-
gionie Oberland. Leży u podnóża Alp. Jest 
to jeden z najsilniej rozwijających się ośrod-
ków w Bawarii, choć miejscowość nie ma 
statusu miasta. Położona na wysokości 708 
m n.p.m. jest znanym ośrodkiem narciar-
skim. 
Garmisch i Partenkirchen przez wieki były 
osobnymi miejscowościami rozdzielonymi 
rzeką Partnach a później stacją kolejową. 



Połączono je dopiero w 1935 roku, na rozkaz Hitlera, przed zimowymi igrzyskami olimpijski-
mi które rozgrywano tu rok później. Partenkirchen jest starsze –pierwsze zapisy na jego temat 
pochodzą z 15-tego roku naszej ery, kiedy było rzymskim miasteczkiem o nazwie Partanum. 

Jak już wspomniałem w 1936 roku w 
Garmisch-Partenkirchen odbyły się IV 
Zimowe Igrzyska Olimpijskie. 5 miejs-
ce w konkursie skoków narciarskich 
zajął wówczas reprezentant Polski 
Stanisław Marusarz. 
W 1978 i 2011 roku odbyły się tu Mi-
strzostwa Świata w Narciarstwie Alpej-
skim. Od 1953 roku, zawsze 1 stycznia, 
w Garmisch-Partenkirchen odbywają 
się zawody skoków narciarskich w ra-
mach Turnieju Czterech Skoczni na 
Große Olympiaschanze. W 2008 roku 
skocznia została przebudowana. 
 

W Garmisch-Partenkirchen znajduje się 
początkowa stacja kolejki zębatej, którą 
można dostać się na najwyższy szczyt 
Niemiec  – Zugspitze 2962 m n.p.m. 
(trasa częściowo wiedzie przez tunel 
wykuty w skale). Zugspitze należy do 
Korony Europy. 
Jest to szczyt w paśmie Wetterstein-
gebirge znajdującym się w Alpach Ba-
warskich (Tyrolsko-Bawarskich Alpach 
Wapiennych) na granicy niemiecko-
austriackiej. Nazwa góry pochodzi od 
częstych lawin (Lawinenzüge) schodzą-
cych w dół stromej północnej ściany. 
Na masywie Zugspitze spotykają się: 
grań główna Wetterstein (stanowiąca 
granicę pomiędzy Austrią i Niemcami), 
grań Blassen i grań Waxenstein. Tutaj 
też znajdują się dwa z kilku niemiec-
kich  lodowców–Schneeferner i Höllen-
talferner. 
Na wierzchołku góry znajduje się po-
nad stuletnie schronisko monachijskiej 
sekcji Niemieckiego Związku Alpej-
skiego - Münchener Haus. Również od 
ponad stu lat na szczycie góry stoi sta-
cja  meteorologiczna. Wierzchołek jest 
dostępny dla turystów, którzy mogą 

skorzystać z kolejki zębatej, której trasa prowadzi w wydrążonym wewnątrz góry tunelu (Ba-
yerische Zugspitzbahn) bądź kolejki linowej od strony niemieckiej (Eibsee-Seilbahn), lub też 
korzystając z tyrolskiej kolejki linowej (Tiroler Zugspitzbahn) od strony austriackiej. 



Pierwsze udokumentowane zdoby-
cie szczytu miało miejsce 27 sierp-
nia 1820 roku, w ramach działal-
ności Biura Topograficznego Kró-
lestwa Bawarii. Dokonali tego 
 podporucznik Josef Naus wraz ze 
służącym, niejakim Maierem, pro-
wadzeni przez przewodnika gór-
skiego Johanna Georga Tauschla. 
7 stycznia 1882 r. Ferdinand Kil-
ger, Heinrich Zametzer, Josef Za-
metzer, Heinrich Schwaiger oraz 
Alois Zott przeprowadzili pierw-
sze zimowe wejście na szczyt. 

Dość długo wysokość Zugspitze 
szacowano na 2960 do 2970 me-
trów. Najnowsze pomiary Bawar-
skiego Krajowego Urzędu Pomia-
rowego wskazują na dokładną 
wartość 2962,06 m. Na wierzchoł-
ku znajduje się około 4-metrowej 
wysokości pozłacany krzyż. 

Po przekroczeniu granicy niemiec-
ko-austriackiej zatrzymaliśmy się 
na nocleg w Lermoss, skąd następ-
nego dnia wyruszyliśmy kierując 
się na południe w stronę słonecz-
nej Italii.  

 

 

 

 

 


