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GC55Y3D
Ule figuralne we wsi Dworek
Placed by: SPLW

Placed Date: 2014-05-30
UTM: 33U E 546063 N 5661633

N 51° 06.260 E 015° 39.476
Difficulty:
Terrain:
Log Counts:

Size:

(Micro)

1 Publish Listing

Short Description

Ule figuralne we wsi Dworek

Long Description
Przed wojną za najciekawszą w Europie a także prawdopodobnie największą pasiekę składającą się z
uli figuralnych uchodziło tzw. 12 Apostołów z miejscowości Dworek (niem. Höfel) koło Lwówka
Śląskiego na Dolnym Śląsku. Składało się na nią jednak 20 uli przedstawiających prócz uczniów Jezusa
m.in. młodą parę, strażników, kobiety w strojach ludowych.
Pasieka nie była dziełem jednego rzeźbiarza, co łatwo rozpoznać po różnicach w przedstawianiu
poszczególnych postaci. Najstarsze z uli pochodzą ponoć z początku XVII w. Jednak przed wojną w
okolicach Lwówka Śl. powszechnie uważano, że jej twórcą był w XVIII w. miejscowy pszczelarz
Gottfried Ueberschär. Pasieka eksponowana była eksponowana w długiej, drewnianej wiacie chroniącej
ją przed deszczem.Figury były wydrążone w środku a otwór zasłonięty deską. Jeszcze przed wojną
hodowano w nich pszczoły. 12 Apostołów z Dworka szczęśliwie przetrwało zawieruchy wojen śląskich i
napoleońskich. Niestety, po II wojnie światowej, pasieka uległa rozproszeniu i częściowemu zniszczeniu.
Zachowane ule trafiły do zbiorów kilku polskich muzeów.
W czerwcu 2012 roku odtworzono cztery ule.
Skrytka mikro typu PET.

Additional Hints
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Attributes

Decryption Key [Decrypt]
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
------------------------N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

Co to są atrybuty?
stealth required, bikes allowed, motorcycles allowed
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