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Góra Dzikowiec na ca³y rok!
W 2009 r. w gminie Boguszów-Gorce powsta³ nowy produkt turystyczny pn. „Góra Dzikowiec”. Obiekt po³o¿ony jest w masywie
Dzikowca Wielkiego i Lesistej Wielkiej, w po³udniowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Œrodkowych, w pó³nocno-zachodniej czêœci
Gór Kamiennych, na obszarze Parku Krajobrazowego Sudetów Wa³brzyskich, w œrodkowo-pó³nocnej czêœci Gór Kamiennych, oko³o
3,4 km na po³udnie od centrum Boguszowa-Gorc. Ze zboczy roztaczaj¹ siê piêkne panoramy na okoliczne miejscowoœci i oddalone
pasma górskie.
Dla aktywnych
„Góra Dzikowiec” oferuje ca³oroczny aktywny wypoczynek i stanowi idealne miejsce do uprawiania sportów
lotniarskich, paralotniarskich, ekstremalnych, narciarstwa
biegowego i zjazdowego.
Na zboczach góry narciarze maj¹ do dyspozycji stok
narciarski o d³. 830 m, który jest jedn¹ z wiêkszych atrakcji
regionu ze wzglêdu na swój wysoki k¹t nachylenia u
wierzcho³ka, przekraczaj¹cy 40 stopni. Jego specyfika
czyni trasê zjazdow¹ doskona³¹ atrakcj¹ dla mi³oœników
zimowego szaleñstwa – zarówno narciarzy, jak i snowboardzistów. ,,Góra Dzikowiec” posiada kilka kilometrów
nowych tras do narciarstwa biegowego tradycyjnego i
tzw. „³y¿w¹”. Du¿ym zainteresowaniem cieszy siê kolej
linowa z dwuosobowymi kanapami, czynna przez ca³y
rok. Poza sezonem zimowym korzystaj¹ z niej turyœci,
rowerzyœci i paralotniarze. Nowoczesny ratrak zapewnia doskona³e utrzymanie trasom narciarskim. Do koñca
2010 r. powstanie wyci¹g orczykowy (400 m), uk³ad naœnie¿ania stoku ze zbiornikiem wody oraz wyci¹g orczykowy dla dzieci (150-200 m).
„Góra Dzikowiec” jest produktem ¿ywym, ca³orocznym
i rozwijaj¹cym siê. Oferuje ró¿norodne formy aktywnej
turystyki oraz wypoczynku wszystkim spragnionym bliskiego kontaktu z natur¹.
„Trasy narciarstwa biegowego na zboczu „Góry Dzikowiec” s¹ optymalne dla uprawiania tego typu sportu. Teren ten daje wiele mo¿liwoœci, aby uatrakcyjniæ istniej¹ce
trasy. U podnó¿a góry znajduje siê polana, która mog³aby
byæ idealnym miejscem startowym dla narciarzy. Trasy s¹
dobrze utrzymane, a walorów dodaje im wspania³e po³o¿enie w miejscu o niezwyk³ej historii. Kolejn¹ zalet¹ jest
fakt, ¿e przygotowane trasy narciarstwa biegowego s³u¿¹
turystom nie tylko w okresie zimowym, ale te¿ latem, jako
miejsce do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. „Góra
Dzikowiec” jest pod tym wzglêdem produktem „¿ywym”,
przez ca³y rok”
Grzegorz Or³owski, trener biathlonu UKN „Melafir” Czarny
Bór i AZS AWF Wroc³aw

Dojazd
Do „Góry Dzikowiec” dojechaæ mo¿na z dzielnicy Boguszowa-GorcKuŸnic. Jad¹c od strony Wa³brzycha po przejechaniu tunelu pod torami
na równorzêdnym skrzy¿owaniu skrêcamy w lewo. Jad¹c prosto, po ok.
300 metrach skrêcamy w drogê w prawo (bêdzie widoczny drogowskaz
na Dzikowiec).
Dalej po miniêciu zabudowañ jedziemy prosto leœn¹ drog¹ asfaltow¹
i za drugim przejazdem kolejowym skrêcamy w lewo na drogê z betonowych p³yt. Na jej koñcu znajduje siê Bacówka pod stokiem.
Na „Górê Dzikowiec” mo¿na dojechaæ równie¿ od drogi Wa³brzych Mieroszów. Po wyjeŸdzie z granic Wa³brzycha na oznaczonym skrzy¿owaniu w lesie skrêcamy w prawo. Po kilku minutach jazdy w dó³ docieramy do Boguszowskich KuŸnic. Kilkaset metrów za przejazdem kolejowym skrêcamy w lewo na skrzy¿owaniu oznaczonym drogowskazem
na Dzikowiec.
Doje¿d¿aj¹c tu poci¹giem osobowym relacji Wroc³aw G³ówny-Jelenia Góra nale¿y wysi¹œæ na stacji Boguszów-Gorce Wschód i zejœæ do
drogi. Udajemy siê ni¹ w prawo i po miniêciu tunelu idziemy tak, jak w
opisie wy¿ej.

„Stok na „Górze Dzikowiec” jest przeznaczony dla zaawansowanych narciarzy, mo¿na na nim organizowaæ
zawody w slalomie specjalnym i gigancie. Obiekt wzbudza du¿e zainteresowanie narciarzy i snowboardzistów.
Udostêpnienie nartostrady i postawienie drugiego wyci¹gu do po³owy góry umo¿liwi korzystanie ze stoku tak¿e
s³abiej je¿d¿¹cym narciarzom”
Zbigniew Lachowicz
instruktor narciarstwa zjazdowego
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Wszystkim Czytelnikom „Ziemi K³odzkiej”
¿yczymy b³ogos³awionych, pogodnych
i zdrowych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
spêdzonych w gronie najbli¿szych,
¿yczliwych ludzi, obfitoœci ³ask Bo¿ych
i wszelkiej pomyœlnoœci w Nowym 2011 Roku

U pøíle•itosti blí•ících se Vánoèních svátkù
pøejeme všem ètenáøùm
èasopisu „Ziemia K³odzka” vše nejlepší.
Blahoslavené, klidné a zdravé Vánoce,
strávené v kruhu nám nejbli•ších a milovaných lidí.
A do nového roku 2011 pøejeme spoustu
bo•í laskavosti a osobních úspìchù.

Redakcja czasopisma „Ziemia K³odzka
– Od Kladského pomezí – Glatzer Bergland” Redakce èasopisu „Ziemia K³odzka – Od Kladského pomezí
– Glatzer Bergland”
o. Franciszek Czarnowski

Wiersz wigilijny
Czekając, kiedy wzejdzie wigilijna gwiazda,
Do wpół zmarzniętej szyby przywarł chłopiec mały.
Patrzył - zimowe ptaki wracały do gniazda,
Jakby tego wieczoru też świętować chciały.
Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców prowadziła,
Dziś znak daje, by zasiąść do świętej wieczerzy,
By krucha biel opłatka skłóconych godziła,
A w sercu znów zamieszkał Ten, co „w żłobie leży”.
Dla tych, co żyli dawniej, co będą w przyszłości,
I dla nas, byśmy w każdym dostrzegali brata,
Odwieczny Bóg w Dziecięciu zesłał znak miłości,
Przemieniając oblicze człowieka i świata.

Allen Leser der Zeitschrift „Ziemia K³odzka”
wünschen wir zum Weihnachtsfest nur das Allerbeste.
Ein gesegnetes, schönes und gesundes Fest
im Kreise Ihrer Lieben.
Für das Neue Jahr 2011 wünschen
wir Gottes Segen und Wohlergehen.
Redaktion der Zeitschrift „Ziemia K³odzka
– Od Kladského pomezí – Glatzer Bergland”

Weihnachtswunder
von Theodor Strom
Von Himmel in die tiefsten Klüfte
ein milder Stern herniederlacht.
Vom Tannenwalde steigen Düfte
und hauchen durch die Winterlüfte,
und kerzenshelle is die Nacht.
Mir ist das Herz so froh erschrocken.
Das ist die liebe Weihnachtszeit!
Ich höre fernher Kirchenglocken
mich lieblich heimatlich verlocken
in märchenstille Herrlichkeit.
Ein frommer Zauber hält mich wieder.
Anbetend, staunend muss ich stehen.
Es sinkt auf meine Augenlieder
ein goldener Kindertraum hernieder.
Ich fühl’s: Ein Wunder ist geschehen.

Vánoční píseň
JAROSLAV SEIFERT
Rolničky slyším, slyším hlasy,
myslím si: Kdo to přijel asi?
Dlouho už neviděl jsem sáně,
a proto toužím dychtivě
podívat se zas jednou na ně,
pohladit koně po hřívě.
Však venku nikdo. Jenom vrána
do pola sněhem zasypána.
A slyším hudbu. Nechám všeho,
jdu přivítati neznámého.
Kdo je to? Slyším, někdo troubí,
housle se ozvou k tomu vráz
i basa, která zpívá zhloubi.
Nic, jenom tma a ticho v domě
opírají se silou o mě.
A v koši u psacího stolu
hryže si myška. My dva spolu
známe se dávno. Tiše vklouzla
tak jednou ke mně. Od těch dob
je pokoj stále plný kouzla.
Jen, prosím, neplaš, nerozzlob
tu přítelkyni malých dětí,
umí tak krásně vyprávěti.
Vždyť je to ona, myška malá,
jež s Kristem Pánem v seně spala
a viděla, jak Marie Panna
už dlouhou cestou umdlévá
a klesá k zemi uplakaná
na trochu slámy do chléva.
A viděla, jak s nebe rázem
andělé slétali se na zem.
A teď je u mne. Pode dveřmi
tou škvírou chodí ke mně, věř mi.
A od těch dob mi takhle hrají,
rolničky slýchám v tento čas,
okna mi květy rozkvétají
a s nebe slýchám krásný hlas.
Ne obyčejný, ale svatý,
když do tmy ráno vyjdu vraty
a spěchám sněhem na roráty.
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Leszek Majewski

NIE WOLNO PRZEOCZYÆ
TEGO JUBILEUSZU!
Jubileuszem tym będzie dwusetna rocznica nadania pierwszej
na świecie nominacji przewodnika turystycznego. Był nim Franz
Pabel, oberżysta i zarazem sołtys wsi Karłów, obecnie w gminie Radków, a rocznicowym będzie rok 2013. Chcąc jubileusz
należycie przygotować, uzyskać
wspaniałą promocję Ziemi
Kłodzkiej oraz usunięcie zaniedbań okolic Szczelińca i poprawić
wizerunek wsi Karłów, trzeba już
teraz rozpocząć przygotowania,
Przygotować taki program, żeby
impreza była wyjątkowo turystyczna, miała charakter międzynarodowy i obejmowała cały sezon wioseno-letnio-jesienny, zabezpieczyć ją finansowo przez
napisanie odpowiednich programów i zjednanie sponsorów.
Nie wolno nam przeoczyć,
nie wykorzystać tej nadzwyczajnej szansy, bowiem dotyczy to
naszego terenu, turystycznego
hrabstwa, w którym turystyka
ma być priorytetem. Przez wiele następnych lat może nie powtórzyć się taka szansa. W Karkonoszach nadano pierwsze nominacje w 1823 roku, a więc 10
lat później.
Dla lepszego, dokładniejszego
uzasadnienia i wykluczenia ewentualnych wątpliwości należy przypomnieć, że wcześniej, bo już w
1804 roku taką nominację otrzymał Josef Dinter – leśniczy Karłowa, ale z niej nie korzystał, jakby była dla niego tylko formalnością. Po jego śmierci w 1811 roku
oprowadzaniem zajęła się wdowa po nim, nie mająca nominacji. Kiedy w 1813 roku podniesiono leśnictwo w Karłowie do
rangi nadleśnictwa, pierwszy
nadleśniczy Nagel, tłumacząc, że
sam z racji nadmiaru obowiązków na oprowadzanie nie ma
czasu, powierzył to Franzowi
Pablowi, znając jego słabość do
Szczelińca i prezentowania go
ludziom. Zadbał też o nadanie
mu nominacji przewodnika i kasjera.
Ten, prosty człowiek okazał
się pasjonatem, oprowadzał turystów 71 lat, doprowadzając tę
działalność do perfekcji. Udo-

stępniał poszczególne części górotworu, wynajdując wygodne
przejścia, gdzie trzeba było, poszerzał je, kierował budową
schodów, kładek, przygotowywał lektyki, wypożyczał je, nazywał ciekawsze formy skalne, prowadził kronikę. Napisał nawet
niewielką książkę „Krótka historia uprzystępnienia Szczelińca
wspomniana przez przewodnika
po Szczelińcu sołtysa Franza Pabla”, która stała się wkrótce poczytną lekturą. Cieszyła się tak
wielkim zainteresowaniem, że w
XIX wieku wydawana była trzykrotnie. Obecnie jest tłumaczona na język polski. Franz Pabel
okazał się wspaniałym menadżerem. Nic więc dziwnego, że to
właśnie jego uznano pierwszym
przewodnikiem z urzędową nominacją, licencją, jak to obecnie
nazywamy.
I jak nie wykorzystać takiej
wspaniałej okazji? Toż to będzie
promocja! Będzie, jeżeli ją odpowiednio, należycie przygotujemy,
a z tym są kłopoty.
Znając opieszałość władz administracyjnych oraz ich niechęć
do realizowania cudzych pomysłów już w ubiegłym roku, wcale
nie za wcześnie zwrócono na to
uwagę. Najpierw w artykule napisanym z okazji Dnia Przewodnika, zamieszczonym w 8 numerze lokalnego tygodnika „Brama”, a później pismami do Urzędu Miasta i Gminy Radków, Rady
Powiatu i Starostwa w Kłodzku.
Obie jednostki administracyjne
nie ustosunkowały się do propozycji, a Rada Powiatu, jak widać
zdając sobie sprawę z tego, że
działalność turystyczna, bezpośrednio związana z rozwojem
krainy, nie jest odpowiednio traktowana, zaleciła realizację zgłoszonego przed laty wniosku,
utworzenia społecznej rady turystyki przy starostwie. Już wiosną
przystąpiono do realizacji wniosku, ale do dziś go nie zrealizowano.
To stało się główną przyczyną
odwołania się do opinii publicznej, licząc na większe zainteresowanie jubileuszem i włączenie
się do realizacji uroczystych ob-

chodów, szczególnie, że Szczeliniec nie jest tylko nasz. Jako obszar o wybitnych walorach krajobrazowych i turystycznych od
wieków jest odwiedzany przez
różnych ludzi, nie tylko z Europy
Środkowej i wszystkim powinno
zależeć na jego odpowiednim zagospodarowaniu, żeby był przyjazny turystom i godny dwudziestego pierwszego wieku, a nie
jest. Stąd prośba o zgłaszanie
swoich opinii, propozycji do programu, włączenie się do przygotowań i samych obchodów.
Rozpoczynając dyskusję, podam kilka propozycji. Całość imprezy począwszy od przygotowań, a na przeprowadzeniu
skończywszy powinni przejąć
starostwo powiatowe w Kłodzku oraz Urząd Miasta i Gminy w
Radkowie. Dla nadania jubileuszowi odpowiedniej, międzynarodowej rangi należy powołać
komitety: honorowy i organizacyjny z udziałem w nich przedstawicieli Polaków, Czechów,
Niemców i Austriaków. Ci ostatni nie są przez nas dowartościowani mimo, że administrowali tą
ziemią dłużej niż Prusy i Niemcy.
Koniecznym będzie opracowanie
dokładnego planu perspektywicznego rozwoju zagospodarowania Gór Stołowych, a przede
wszystkim najbliższych okolic
Szczelińca, w tym zabronienie
wznoszenia trwałych budowli
między główną jezdnią, a górotworem dla ratowania łąk z różą
kłodzką, stanowiącą przyrodniczy symbol krainy i wełnianki
pochwowatej i pięknego krajobrazu ze Szczelińcem w tle i ze
Szczelińca. Organizowanie konferencji i konkursów. Przytwierdzenie stałych tablic na widokowych punktach Szczelińca.
Utrzymanie w odpowiednim stanie używalności wejścia i zejścia,
a przede wszystkim wyrównanie
drogi na odcinku od asfaltu do
schodów. Budowanie stałych,
estetycznie wyglądających punktów sprzedaży przy drodze na
Szczeliniec, na podobieństwo
tych w Czechach, Austrii i wielu
innych krajach. Zbudowaniu węzła sanitarnego. Dokonanie prze-

cinek w drzewostanie na wybranych odcinkach Drogi Stu Zakrętów. Przywrócenie dawnej – czeskiej nazwy formie skalnej „Głowa Króla”. Ustawienie tablic z
nazwami zakrętów. Uporządkowanie szlaku przez Skalne Grzyby. Przygotowanie odpowiednich, okolicznościowych gadżetów i pamiątek. Zadbanie o okolicznościowy stempel pocztowy,
okolicznościową monetę, literaturę propagandową, foldery,
mapy, przewodniki, albumy. Organizowanie wielu wycieczek,
rajdów, plenerów z dbałością o
uczestniczeniu w nich turystów
z wyżej wymienionych i nie tylko tych krajów. Przeglądów filmów powstałych w Górach Stołowych. Spotkań ze znanymi turystami. Wygłaszaniem okolicznościowych prelekcji w bliższych,
a nawet dalszych miejscowościach, w szkołach, bibliotekach.
Ułożenie rozkładów jazdy pociągów i autobusów umożliwiających łatwy, wygodny dojazd do
poszczególnych części Gór Stołowych, rezerwatów po polskiej
i czeskiej stronie, nie tylko na czas
jubileuszu, ale na stałe. Prezentacja niektórych części imprezy
w wybranych miastach polskich,
czeskich, austriackich i niemieckich. Utworzenie w Karłowie
stałego punktu informacji, także
na czas obchodów jubileuszu.
Bądźmy menadżerami godnymi Franza Pabla. Wykorzystajmy
tę nadarzającą się, nadzwyczajną
okazję, która może się nie powtórzyć przez wiele następnych
lat.
Do chwili ustalenia adresu biura, zajmującego się jubileuszem,
wszelkiego rodzaju korespondencję można przysyłać na adres:
Leszek Majewski, ul. Św. Wojciecha 12, 57-300 Kłodzko, tel. 74
867 3825, 605 119 703. Adres
ewentualnego biura będzie podany do wiadomości.

1. „Park Narodowy Gór Stołowych.
10 lat”. Wydanie zbiorowe 2002 r.
2. „Pielgrzymy” Informator krajoznawczy XXXIII Ogólnopolskiego
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ÈESKÝ STÁT
ZA VLÁDY JAGELONCÙ (1471-1526)1
Volba krále Vladislava ( jako
český král Vladislav II.) z polského
královského rodu Jagelonců na
český trůn uskutečněná ve
Vlašském dvoře v Kutné Hoře
27. května 1471 na přání zesnulého krále Jiřího z Poděbrad
byla realizací plánu na českopolské sblížení, o kterém
uvažoval již Karel IV. při svém
sňatku s Eliškou Pomořanskou a
připravovaném, ale neuskutečněném, sňatku mladšího syna
Zikmunda s polskou princeznou
Hedvikou (Jadvigou).
O příchodu polského panovníka do Čech uvažovali i čelní
představitelé husitské revoluce v
čele s Janem Žižkou po sesazení
Zikmunda z českého trůnu na
Čáslavském sněmu v roce 1421,
žel tento plán zůstal nerealizovaný,neboť polskou stranou do
Čech vyslaný uchazeč o trůn
Zikmnd Korybutovič z Litvy,
zdejší situaci nezvládl. Stejně tak
zůstaly nerealizovány snahy dosadit na český trůn příslušníka
polského královského rodu po
smrti krále Zikmunda v roce
1437 a jeho zetě a dědice Albrechta Habsburského v roce
1439. Teprve kutnohorská volba
v roce 1471 více jak na půl století předala český královský trůn
příslušníkům polského královského rodu. Tak začalo období
Jagellonských Čech.2
Ve výkladu o jagellonském
období v českých dějinách se
zaměřím vzhledem k časovému
limitu přednášky jen na objasnění
nejdůležitějších událostí této
doby a to především:
– Na územní charakter
českého státu v tomto období
– Na mezinárodní postavení
českého státu, které ovlivnilo
polskou královskou volbu
– Na sociální a politickou charakteristiku tehdejší české společnosti a první kodifikaci
českého státního práva
– Na složitou problematiku
náboženských vztahů, které se
tehdy diametrálně odlišovaly od
situace v jiných evropských
zemích i v Polsku,
– Na charakteristiku české
kultury, především na problémy
s pronikáním renesance do Čech

a problematiku tzv. vladislavské
gotiky.
– Na problematiku nástupnických smluv Jagelonců a Habsburků.

Územní
charakteristika
èeského státu
České království v jagellonské
době to nebyly jen samotné
Čechy, ale jednalo se o konglomerát zemí, v nichž český král
pod různými tituly vládl,
nazývaný Česká či Svatováclavská
koruna vytvořený již ve 14. století za vlády Lucemburků.. Sem
kromě vlastních Čech, patřila
především Morava (český král byl
i markrabětem moravským),
slezská vévodství, Horní a Dolní
Lužice. Jen formální charakter v
této době měla příslušnost Lucemburska k České koruně, podobně i příslušnost tzv. českých
lén v Říši (území, která získal
hlavně Karel IV v Říši a vládl v nich
nikoli jako římský král či císař, ale
jako král český), která byla ztracena v době husitství, i když snaha o obnovení české vlády nad
nimi trvala i za Jagelonců. Integritní součástí Českého království
nikoli České koruny bylo Kladsko, i když v roce 1459 získalo
od krále Jiřího titul hrabství.
Příchodem krále Vladislava na
český trůn se opět, ale v rámci
zmíněné České koruny nikoli ve
vazbě na polský trůn, stal
příslušník polského královského
rodu vrchním pánem slezských
vévodství, která až do 14. století
byla příslušenstvím Polska. Jeho
postavení bylo v různých vévodstvích různé.
Tak ve Vratislavi byl přímo
místním vévodou, ve většině
slezských vévodství však český
král byl jen jejich vrchním lenním
pánem. V řadě těchto vévodství
místními vévody v této době byli
ještě příslušníci různých větví Piastovců. Nechci zde tuto problematiku, i když z polského hlediska samozřejmě velmi zajímavou,
podrobněji rozvádět, neboť je
tématem jiného referátu na této
konferenci.

Mezinárodní
souvislosti
nástupu
Jageloncù
na èeský trùn
V souvislosti s příchodem
příslušníka polské královské dynastie na český trůn je třeba si
uvědomit, že přání krále Jiřího z
Poděbrad, jehož realizací se stala kutnohorská volba krále, vyplynulo z tehdejšího složitého mezinárodním postavení českého
státu. Jiří z Poděbrad jako
důsledný obhájce kompaktát (o
tomto dokumentu, povolujícím
Čechům přijímání pod obojí, bude zmínka dále v souvislosti s
charakteristikou náboženské
problematiky českého státu),
když žádal papeže Pia II. o jejich
papežské uznání, byl odmítnut a
Pius II. v roce 1462 kompaktáta
zrušil, což vytvořilo předpoklad
pro označení krále Jiřího za
kacíře. Kacířem prohlásil Jiřího
nástupce Piův Pavel II. v roce
1465 a vyzval evropské vládce ke
křížové výpravě proti Čechám.
Nakonec jediným evropským
vládcem, který byl ochoten tuto
výpravu uskutečnit, se stal
uherský král Matyáš, kdysi Jiříkův
zeť a spojenec. Ten v roce 1468
vtrhl vojensky do Čech Tato Matyášova akce nebyla jen izolovanou protičeskou záležitostí, ale
souvisela s jeho snahami o vytvoření uhersko-česko-rakouského soustátí. Po neúspěchu
křižové výpravy, kdy v Železných
horách u Vilémova počátkem
roku 1469 byl Matyáš Korvín zajat Jiřím z Poděbrad a slíbil mu,
že do českých záležitostí nebude dále zasahovat, se však Korvín
v rozporu se zmíněnou dohodou
nechal za pomoci části moravských stavů v květnu 1469 l korunovat v Olomouci na českého
krále. Tím se vytvořila velmi
složitá situace, kdy Čechy měly
dva krále. Nyní český král Jiří z
Poděbrad potřeboval najít spojence proti Matyáši Korvínovi a
tím byl polský královský rod Jagelonců. Napětí mezi Jagelonci a
uherskými Hunyadovci, k nimž

náležel i Matyáš Korvín, trvalo v
souvislosti s boji o uherský trůn
od 40. let 15. století, v roce 1471
vedlo dokonce k polskému vpádu
do Uher. Tato mezinárodní konstelace výrazně ovlivnila jak přání
Jiřího z Poděbrad, aby se jeho
nástupcem stal příslušník
polského královského rodu, tak i
samotnou kutnohorskou volbu.
Boje mezi novým českým
králem Vladislavem II.,který slíbil
na počátku své vlády dodržování
kompaktát, ač byla papežem
zrušena, a uherským králem Matyášem Korvínem pokračovaly i
po nástupu Vladislava II. na český
trůn a trvaly až do roku 1478,
aniž jedna ze stran dosáhla rozhodujícího vítězství. Proto se v
roce 1478 v Olomouci uskutečnila mírová jednáni, jejichž výsledkem byla dohoda o legalizaci
dvou českých králů Vladislava a
Matyáše, kteří se vzájemně
uznávali. Současně bylo dohodnuto, že Vladislav II. bude jako
král vládnout jen v samotných
Čechách, a Matyáš rovněž jako
český král v ostatních zemích
Koruny české. Touto dohodou
byl celek České koruny na čas
rozbit. Olomoucká smlouva stanovovala i podmínky, jak je
možno Českou korunu znovu
scelit po smrti jednoho z králů.
Pokud by dříve zemřel Matyáš,
mohl český král Vladislav II. vykoupit za 400 000 zlatých vedlejší
země zpět k Českému království.
V případě, že by se Vladislav v
této situaci stal i uherským
králem, mělo dojít k navrácení
vedlejších zemí k Českému království bez těchto finančních
nároků. Tento článek olomoucké
dohody vedl k tomu, že Vladislav
II. v roce 1490 po Matyášově
smrti začal usilovat o uherský
trůn a nakonec se uherským
králem i stal. Příslušník polského
královského rodu se ve vazbě nikoli však na polské, ale na české
záležitosti (obnova integrity
České koruny) dostal do situace,
kdy musel řešit složité problémy
uherské politiky a především
před Evropou převzal odpovědnost za boj s Turky, kteří
tehdy již pronikali do jižních Uher.
Turecké války se nakonec staly
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Ludvíkovi, když v srpnu 1526 zahynul v bitvě u Moháče již na
území dnešního jižního Maďarska
a jím vymřela i česká větev
polského královského rodu.
Ani volba Vladislava II. definitivně nerozhodla o bezplatném
spojení všech částí České koruny. Vladislav se sice ujal vlády i ve
vedlejších zemích České koruny,
ale ze strany uherských stavů byly
i nadále vznášeny nároky na finanční vyrovnání. Teprve nástup
Habsburků na český i uherský
trůn tuto otázku definitivně
uzavřel a uherské nároky na vyplacení vedlejších zemí České
koruny přestaly být vznášeny.
Volba českého krále Vladislava II. do hodnosti uherského
krále, kterou byl realizován
požadavek objevující se již od
dob smrti krále Zikmunda v roce
1437 na obsazení uherského
trůny příslušníkem polského
královského rodu, výrazně ovlivnila i vývoj v samotném Českém
království.

Politická
a sociální
charakteristika
èeské
spoleènosti,
první kodifikace
èeského práva
V českém království existovaly v době vlády rodu Jagelonců
velmi složité politické, hospodářské a sociální poměry.
Husitská revoluce a následující
bezvládí velmi posílily stavovské
vědomí české šlechty a rovněž
význačnou politickou silou
především pod vlivem husitství se
stala i královská města. Stavy, k
nimž patřila vyšší šlechta, nižší
šlechta a královská města (nikoli
poddanská), získávaly stále větší
podíl na politické moci ve státě
na úkor panovníka. Stavovské
sněmy se stávaly rozhodující politickou silou v zemi, která značné
omezovala moc panovníka. Sebevědomí stavů a moc některých
stavovských úředníků (zvláště
nejvyšší purkrabí – zástupce krále
v době jeho nepřítomnosti v zemi
a nejvyšší kancléř, který
opatřoval pečetí královské listiny a mohl zpečetění listiny
odmítnout, čímž listina nenabyla
právní moci) velmi zesílila po roce
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1490, kdy král na základě
požadavků uherských stavů trvale pobýval v Budíně a do Čech
přijížděl jen občas na krátkou
dobu. Veškerá politická moc v
době královy nepřítomnosti byla
v rukou stavovských úředníků. V
Českém království se tak za vlády
Vladslava II. dotvořila politická
struktur označovaná jako stavovská monarchie O významu stavů
v tehdejší české společnosti
svědčí rovněž fakt, že to byl
právě stavovský sněm, který rozhodl o realizaci kandidatury
příslušníka polského královského
rodu Vladislava na český trůn
královský trůn.
Po získání rozsáhlé moci české
stavy začaly usilovat o kodifikaci
existujícího právního stavu, který
by jim toto postavení zajistil i v
případě příchodu panovníka,
který by chtěl jejich moc omezit.
Byla to zcela odlišná situace než
za vlády Karla IV., který se již
počátkem 50. let 14. století pokusil kodifikovat české právo, ale
pro odpor šlechty, která se tehdy obávala, že psané právo by
mohlo omezit její moc na úkor
panovníka, od tohoto záměru diplomaticky ustoupil tvrzením, že
připravený návrh kodifikace
práva (tzv. Maiestas Carolina)
shořel. Příprava kodifikace
českého zemského práva
probíhala již od roku 1487, tak,
že ze starších sněmovních usnesení byla vybírána, ta která měla
obecnější platnost, aby byla
zařazena do trvale platného
zákoníku. Intenzita práce komise zesílila po roce 1497, kdy na
zemském sněmu za přítomnosti
krále byla znovu zdůrazněna nutnost kodifikace zemského práva.
Komisi, která kodifikace práva
připravovala, vedl Albrecht Rendl
z Oušavy. Již při přípravě kodifikace práva se projevily první politické rozpory mezi stavy týkající
se podílu na moci. Jednou z okolností těchto sporů byl zřejmě
fakt, že až do náboženského míru
v roce 1485 (podrobněji bude
charakterizován níže) měly hlavní
rozpory mezi příslušníky jednotlivých stavů náboženských charakter, náboženské spory však
nyní ustoupily do pozadí a mohly
tak propuknout rozpory politické. Spory mezi vyšší a nižší
šlechtou byly nakonec vyřešeny
určitými dohodami o rozdělení
moci a úřadů ještě při přípravě
zákoníku, společně pak oba stavy usilovaly o omezení politické
moci královských měst. To vše

našlo vyjádření v konečné podobě prvního českého zákoníku
nazývaného Vladislavské zřízení
zemské, který byl schválen a vytištěn poprvé v roce 1500.
Popření práv měst se výrazně
projevilo v oddílu tohoto
zákoníku nazvaném O dokonalém svolení, kde je výslovně
právo rozhodovat o věcech celozemského významu spolu s
králem dáno jen pánům a
rytířům, „třetí hlas“ měst je tak
zcela popřen.3
Reakcí královských měst na
toto jejich „vytěsnění“ z politického života bylo vytvoření
městského svazku 32 královských měst v roce 1502, jehož
cílem byl obrana městských práv
i vojenskou silou (spolek disponoval vojenskou hotovostí o síle
8000 mužů). Hlavními představiteli spolku byli pražský měšťan
Jan Hlavsa z Liboslavě a vnukové
krále Jiřího minsterberská knížata
nejprve Bartoloměj a po jeho
smrti Karel, kteří měli na starost
hlavně vojenské záležitosti. Vedle
existence branného spolku měst
se rozvinula i „partyzánská válka“
vycházející ze starého práva
„opovědi“ (vyhlášení nepřátelství) mezi šlechtou a městy, ale
docházelo i ke konfliktům mezi
samotnými příslušníky šlechty. K
nejznámějším příkladům takovýchto konfliktů patří boj Jiří
Kopidlanského z Kopidla a jeho
družiny s pražskými měšťany
odehrávající se hlavně v severovýchodních Čechách. Tento
boj byl možný jen za podpory
šlechty. Přepadání pražských
měšťanů a jejich vraždění bylo
mstou za popravu Jiříkova bratra
Jana Kopidlanského v Praze. V
západních Čechách zase vyvolávali rozbroje někteří
příslušnici rodu z Gutštejna. Tyto
válečné události se dotýkaly jak
šlechty, tak i měst. To nakonec
vedlo k řadě jednání, která měla
sjednotit šlechtu i města k boji s
těmito „zemskými škůdci“. V
této situaci na „postním“ sněmu
v roce 1508 po bouřlivém jednání
byl městům opět pány a rytíři
přiznán „třetí“ hlas a měšťané již
jako plnoprávní účastnící sněmu
se zavázali podílet se na obnově
pořádku v zemi.4
Kromě základního sporu mezi
šlechtou a královskými městy o
politický podíl měst na správě
státu, existovaly v jagellonské
době mezi těmito stavy i další
spory ekonomického charakteru
vyplývající z rozvíjejícího se pod-

nikání šlechty. Toto podnikáni
narušovalo stará hospodářská
práva královských měst, která
byla důležitými zdroji jejich
příjmů. Šlo především o rozvoj
trhů v poddanských městech,
které narušovaly tržní právo měst
královských a vaření piva v době
jagellonské ještě nikoli přímo
vrchností, ale v poddanských
městech, které mělo zajištěno ve
formě „přímusu“ odbyt v hranicích příslušného panství bez
ohledu na území, kde byl dříve
zajištěn odběr piva z královských
měst.
Rozvoj podnikání šlechty vyvolával na některých panstvích i
napětí mez šlechtou a poddanými. Důvodem bylo obnovování roboty, kterou šlechta k
podnikání potřebovala. Tato forma poddanské závislosti po husitské revoluci v Čechách téměř
zanikla a proto její obnovování
vyvolávalo nespokojenost poddaných. Aby šlechta zabránila
odchodu poddaných z těch panství, kde robota byla obnovována, byl Vladislavským
zřízením zemským omezen volný
pohyb poddaných, tím, že poddaný, který chtěl opustit panství,
musel dostat od vrchnosti povolení – tzv. výhost.5 K největšímu
„protirobotnímu“ konfliktu došlo
na panství Zábřeh na Moravě v
roce 1494, kde se tehdejší majitel Jiří Tunkl z Brníčka věnoval
rybnikářství a v souvislosti s budováním rybníků zaváděl robotu.
To spolu s odnímáním pozemků
poddaným pro založení rybníků
vyvolalo jejich vystoupení proti
vrchnosti, při němž byl Tunkl zabit. V roce 1496 zase zavádění
roboty na panství Ploskovice u
Litoměřic v severních Čechách,
jehož majitelem byl Adam Ploskovský z Drahonic, vyvolalo
vzpouru, obležení ploskovské
tvrze a Adam byl donucen vydat
zápis, kterým své poddané propustil z poddanské závislosti. Ti
odešli na sousední panství Kozojedy rytíře Dalibora z Kozojed,
kde byly pro poddané přijatelnější podmínky. Dalibor byl za
tuto podporu poddaných Adama
z Ploskovic nakonec prohlášen za
rušitele zemských zákonů a v
roce 1498 popraven. Do Vladislavského zřízení zemského byl
na základě tohoto soudního rozhodnutí zařazen paragraf o tom,
že kdo se ujme poddaných, kteří
vystoupili proti svému pánovi,
„hrdlo propadl“.6 V roce 1517
zavádění roboty novým držite-

Ziemia Kłodzka nr 199

8
lem původně královského panství
Křivoklát Jiřím Bezdružicím z
Kolovrat vyvolalo další protirobotní povstání.
Další „třecí plochou“ mezi
šlechtou a městy bylo usazování
především zchudlé nižší šlechty
ve městech. Tito šlechtici
odmítali plnit finanční povinnost
ze svých ve městě získaných nemovitostí tvrzením, že jako šlechtici nemusí žádné daně a rovněž
při narušení městského pořádku,
což se stávalo často, šlechtici
odmítali souzení městským soudem a zdůrazňovali, že patří jen
před soud zemský. To komplikovalo možnost jejich potrestání.
Proto se města bránila usazování
šlechticů.
Uvedené spory ekonomického a právního sporu mezi
městy a šlechtou měl řešit zemský sněm, který se sešel po
nástupu nového jagellonského
krále, Vladislavova syna, Ludvíka
(1516-1526) v září a říjnu 1517
(kolem svátku sv. Václava, odtud
jeho název). Bylo to v situaci, kdy
moc šlechty a měst byla v rovnováze a to samozřejmě ovlivnilo výsledek složitých téměř měsíc
trvajících jednání. Tímto výsledkem byl další závažný právní dokument doby jagellonské tzv.
Svatováclavská smlouva vydaná
24. října 1517. 7 Ve prospěch
šlechty vyznělo především rozhodnutí o svobodě trhů ve
městech (podpořilo trhy v poddanských městech) a odložení
řešení problému vaření piva v
poddanských městech o šest let.
K řešení této otázky však již nikdy nedošlo. Ve prospěch měst
bylo především stanoveno, že
šlechtici vlastnící ve městech nemovitosti musí z nich plnit stejné
povinnosti jako měšťanů a že při
porušení městského práva šlechticem žijícím ve městě, patří tento šlechtic před městský soud.
Přijetím Svatováclavské smlouvy
byly pro dobu jagellonskou v
zásadě ukončeny spory mezi stavy o politickou moc.

Náboženské
spory
Vedle politických rozporů byly
hlavně pro první období vlády
Vladislava Jagellonského (léta
1471-1485) typické i velmi
závažné rozpory náboženské.
Tyto náboženské rozpory mohou
být nejen pro polského čtenáře
těžko pochopitelné, neboť šlo o

záležitosti pouze české, které v
uvedené době v jiných zemích
neměly obdobu.
Základním náboženským
zákonem v Českém království
byla kompaktáta vyhlášená po
dlouhých jednáních počátkem
července 1436 v Jihlavě. Kompaktáta byla dohodou českých
obhájců učení Jana Husa s bazilejským koncilem o tom, že
Čechům je povoleno přijímaní
pod obojí způsobou a je svobodná volba, jak kdo chce
přijímat.
Přitom
bylo
zdůrazněno, že jak pod jednou
tak pod obojí jsou příslušníky
universální církve (tedy katolické), není proto v této době
vhodné ještě mluvit o katolících
a nekatolících. Církev pod jednou
byla vzhledem k neobsazení
pražského arcibiskupství řízena
tzv. Konsistoří hořejší umístěné
na Pražském hradě, církev pod
obojí tzv. Konsistoří dolejší u
Týnského kostela na Starém
městě pražském. V roce 1462
však papež Pius l II. kompaktáta
zrušil a jeho nástupce Pavel II. na
základě toho českého krále jako
obhájce po zrušení kompaktát
nepovoleného přijímání pod
obojí prohlásil v roce 1465 za
kacíře, což nakonec vedlo k již
zmíněnému vojenskému konfliktu mezi českým králem Jiřím z
Poděbrad a uherským krále Matyášem Korvínem a nakonec i k
hledání nového českého krále
právě v polském královském
rodě..
Česká společnost se v této
složité situaci rozdělila na
odpůrce kompaktát a na jejich
stoupence, přesto, že byla papežem zrušena. Nástupem krále
Vladislava na český trůn, přesto
že před korunovací slíbil
dodržování kompaktát, se cítila
být posílena strana podporující
zrušení kompaktát a zákaz
přijímaní pod obojí, neboť nový
panovník byl příslušníkem tradiční katolické církve. Mezi
oběma stranami lišícími se názorem na způsob přijímání (eucharistii, zda má při přijímání svátosti řadový věřící přijímat jen chléb
jako symbol těla Kristova nebo i
víno jako symbol Kristovy krve,
což bylo a dodnes je v oficiální
katolické církvi vyhrazeno pouze
kněžím) vzrůstalo napětí, i když
docházelo rovněž k řadě jednání.
Strana pod jednou spoléhala
hlavně na získání rozhodujícího
vlivu v pražských městech (Staré
město, Nové Město, Malá strana

neboli Menší město). Na přelomu 70. a 80. let 15. století byli
do pražských měst panovníkem
dosazeni především konšelé strany pod jednou a ze strany pod
obojí konšelé, o nichž bylo
známo, že jsou ochotní podporovat stranu pod jednou. Za této
situace se do Prahy vrátili někteří
za husitské revoluce vyhnaní
kněží a rovněž některé klášterní
konventy. To vedlo k růstu napětí
ve městě, začaly se šířit pověsti,
že rady tří pražských měst připravují útok na stoupence strany pod
obojí, jejich vraždění a vyhnání
kněží poskytující svátost oltářní
formou pod obojí z města. To
vyvolalo akci strany pod obojí. Ve
středu 24. září 1483 zaútočili
Pražané – stoupenci přijímání
pod obojí na všechny tři pražské
radnice. Zvláště dramaticky
proběhly události na Starém
Městě, kde většina přítomných
konšelů byla povražděna, další
potom popraveni. Současně byly
z města vyhnány některé obnovené klášterní komunity (augustiniáni od sv. Ambrože a dominikáni od sv. Jakuba). Král byl Vladislav II. byl těmito událostmi velmi překvapen s snažil se situaci
nějak řešit. Celé napětí bylo
ukončeno na sněmu v Kutné
Hoře 1485, kde se stoupenci
obou stran zavázali uznávat kompaktáta (tedy možnost dvojí formy přijímání podle svobodné volby) , nezasahovat proti opačné
straně a rovněž kněžím bylo doporučeno, aby přestali s útoky na
příslušníky opačné strany. Výsledkem byl náboženský mír, který u
nás platil více jak čtyři desetiletí
a z českých zemí dlouho
zmítaných náboženskými rozpory udělal náboženský snášenlivou
a tolerantní zemi, což v této době
bylo něčím neobvyklým. 8 O
velké náboženské toleranci této
doby svědčí i sňatky mezi
příslušníky obou skupin nebo
přátelské vztahy i při řešení politických problémů. Tento
náboženský mír a jeho
dodržování je možno považovat
za jednu z význačných stránek
doby jagellonské vlády v
Čechách.
Určitým problémem strany
pod obojí bylo získat svěcení pro
své kněze (platila zde apoštolská
posloupnost, stejně jako u strany pod jednou). Podle kompaktát
měl i kněze pod obojí světit
pražský arcibiskup nebo biskup
olomoucký. Ale pražské arcibiskupství bylo od počátku husitské

revoluce neobsazené a olomoučtí biskupové svěcení kněží
pod obojí odmítali. Proto kněží
pod obojí hledali často svěcení u
titulárních biskupů v Italii, kteří
sice neměli svoji diecézi, ale z biskupského titulu měli právo
svěcení kněží. Nakonec byl v Itálii
získán Augustin Luciani, titulární
biskup sankturienský, který přišel
do Čech v roce 1482 a kněze pod
obojí světil až do své smrti v roce
1493, dalším italským biskupem
působícím v Čechách v letech
1504-1507 byl Filip do Nova Vila,
titulární biskup sidonský.
Vyřešení náboženských sporů
kutnohorským náboženským
mírem, který kladně ovlivnil
náboženské poměry v zemi,
zřejmě přispělo k tomu, že rozpory mezi stavy se přesunuly z
oblasti náboženské do oblasti
politické – do oblasti boje o podíl
na řízení státu, jak již bylo charakterizováno výše.
Pro dokreslení složitosti
náboženské situace v Čechách je
třeba se ještě zmínit, že zde existovala i další církev – Jednota
bratrská, která pod kompaktáta
nespadala, neboť volbou
vlastních kněží bez biskupského
svěcení v roce 1467 se zcela rozešla s katolickou církví a její zásadou apoštolské posloupnosti.
Tím se stala církví kacířskou a
byla za jagellonské vlády
pronásledována. Proti ní byl
namířen především tzv. Svatojakubský mandát z roku 1508 vydaný králem Vladislavem II., podle kterého měli být příslušníci Jednoty vyhnání ze země. Většina
vrchností (včetně stoupenců strany pod jednou) své poddané této
víry kryla, neboť byli dobrými a
pracovitými poddanými a navíc
nechtěla, aby panovník svými
výnosy zasahoval jakkoli do
poměrů na jejich panstvích. Tak
tento mandát proti Jednotě
výrazněji do života této církve, v
jagellonské době teprve se formující a hledající své místo ve
společnosti, výrazněji nezasáhl.
Hledání místa ve společnosti se
projevilo hlavně v tom, že tato
církev v době jagellonské ustupuje od svého původního odmítání
podílu na veřejném životě, kultuře a politice i odmítání přijímat
do svých řad šlechtu a začíná se
výrazně orientovat na rozvoj
vzdělanosti, podporu kultury a
postupně i na politický život. Tento přerod byl zahájen synodou
konanou v roce 1490 v Brandýse
nad Orlicí. Změna v náplni idejí
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Jednoty se však výrazněji projevila až v pozdějších desetiletích
16. století, kdy již v Čechách Jagelonci nevládli.

Èeská kultura
doby jagelonské
Na závěr charakteristiky jagellonského období v české historii
je třeba se ještě alespoň velmi
stručně zmínit o specifických
poměrech v české kultuře této
doby. 2. polovina 15. století byla
dobou, kdy se ve střední Evropě
šířila renesance. Ohniskem renesance se stal uherský královský
dvůr dík manželce Matyáše
Korvína Beatrice Neapolské,
která si z rodné Neapole na
uherský dvůr přivedla skupinu
italských renesančních umělců. V
Čechách však renesance,
poněvadž byla italského původu
a od husitství bylo v Čechách vše
italské přijímáno jako papežské a
Čechům nepřátelské, nebyla
obecně přijímána. V oblasti literární, kde se renesance projevovala orientací na pozemský
život člověka a jeho radosti, byla
nepřítelem renesance i morální
přísnost strany pod obojí a
především Jednoty bratrské,
která světskou literaturu
italského typu (např. Petrarca,
Boccacio) považovala za hříšnou.
Tak básnické dílo syna Jiřího z
Poděbrad Hynka zachycující i
milostný život bylo v Čechách
spíše výjimkou. Renesance v literatuře se projevovala hlavně vznikem odborných prací. Zde si
hlavně zaslouží pozornost
právnické dílo Viktorina Kornela
ze Všehrd (1460-1520) „O
práviech, súdiech i o dskách
země české knihy devatery
V oblasti architektury se
odmítání renesance projevuje
snahou zachovat a dále rozvíjet
gotický sloh. Tato specificky
česká forma závěrečného vývoje
gotiky označovaná jako Vladislavská či Jagelonská gotika se projevila hlavně na stavbách
vázaných na dvůr krále Vladislava II. Patří sem především pozoruhodný interiér Vladislavského
sálu na Pražském hradě, jehož
architektem byl Benedikt Ried.
Ten se podílel i na výstavbě
význačných kostelů v královských
městech Louny, Most a Kutná
Hora (chrám sv. Barbory). Jiným
význačným architektem této
doby byl Matouš Rejsek, jehož
nejvýznačnějším dílem je Prašná
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brána v Praze. I další oblasti
výtvarného umění (knižní a
nástěnná malba, sochařství) navazovaly na gotickou tradici.
Někteří historikové umění však
zastávají názor, že Vladislavská
gotika obsahuje již prvky rané
renesance, i když je tehdejší
tvůrci ještě plně nechápali. První
projevy již skutečně renesančního výtvarného umění,
ovlivněného budínským královským dvorem, jsou spjaty nikoli
s Čechami, ale s Moravou a Slezskem, kde vládl od roku 1478
uherský král Matyáš, což vytvořilo předpoklady pro kontakty moravské a slezské šlechty
s renesančním prostředím
Budína.9

Problematika
nástupnických
smluv Jageloncù
a Habsburkù
Na závěr výkladu o jagellonských Čechách je třeba připomenout, že stejně jako nástup
Jagelonců na český trůn byl
ovlivněn řadou mezinárodních
souvislostí, tak i v závěrečných
letech své české vlády přispěli
Jagelonci k zapojení Čech do
nově vytvářených mezinárodních
vztahů daných především politikou tehdy nejmocnějšího panovnického rodu Evropy Habsburků. Tyto vztahy však ovlivnily
vývoj v Českém království až po
tragickém úmrtí Ludvíka Jagelonského v bitvě u Moháče v roce
1526. Jednalo se uzavření dvou
nástupnických smluv mezi Jagelonci a Habsburky, přičemž Habsburkové učinili obdobné smlouvy
s různými evropskými vládci odrazovým můstkem svého
nebývalého mocenského vzestupu (především ovládnutí Nizozemí a Španělska) v 2. polovině
15. století. První smlouvu uzavřel
Vladislav II. v roce 1491 v Bratislavě (Prešpurku, odtud její název
prešpurská) se synem tehdejšího
císaře římského Fridricha III. Maxmiliánem, který se již v roce
1493 po smrti svého otce stal
sám císařem. Toto nástupnictví se
však týkalo jen Uher a české stavy, které nebyly pozvány k
jednání, tuto smlouvu nepovažovaly pro sebe za závaznou.
V roce 1515 potom nedlouho
před svou smrtí uzavřel Vladislav
II. další nástupnickou smlouvu již
s císařem Maxmiliánem I. týkající

se nástupnictví v českých zemích,
jejíž součástí byla i dohoda o sňatku Vladislavova syna Ludvíka s
Marií Habsburskou a Maxmiliánova syna Ferdinanda s dcerou
Vladislavovou Annou Jagelonskou. I jednání o této smlouvě
proběhlo bez účasti českých
stavů, i když se smlouva se týkala již bezprostředně Čech.
Tyto smlouvy po Ludvíkově
smrti v roce 1526 přispěly k
tomu, že Ferdinand Habsburský
se stal jedním z uchazečů o
uprázdněný český trůn. Ferdinand byl nakonec českým králem
zvolen, ale opominutí českých
stavů při jednání o nástupnických
smlouvách se projevilo v tom, že
české stavy odmítly uznat
dědické nároky Habsburků a Ferdinand byl v Čechách přijat jen
jako volený nikoli dědičný král,
zatímco ve vedlejších zemích, jejichž stavy byly dotčeny tím, že
nebyly pozvány k volbě českého
krále, byly dědické nároky Habsburka Ferdinanda I. uznány.
Habsburkové přinesli do Čech
zcela nové názory na státoprávní
uspořádání země diametrálně se
lišící od státoprávního uspořádání
doby jagelonské. Ale to již není
předmětem této studie.
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Text je upraveným textem
přednášky, kterou autor přednesl
dne 23. 9. 2010 na Mezinárodní
vědecko-populární konferenci
Slezsko a Čechy za Jagelonců ve
Wrocławi pořádanou sdružením
Civitas Christiana.
2
V české historiografii se poprvé podrobně zabýval tímto
obdobím českých dějin zakladatel moderní české historiografie
František Palacký v V. díle svých
Dějin národu českého v Čechách a
v Moravě, který vyšel poprvé ve
dvou částech v letech 1865 a
1867 v české i německé verzi.
Později však česká historiografie
tomuto období nevěnovala větší
pozornost. Teprve v posledním
dvacetiletí se jagellonskou dobou
v českých dějinách zabývali dva
přední čeští historikové Josef
Macek a Petr Čornej. Josef Macek (1922-1991) věnoval této
době čtyřdílnou práci Jagelonský
věk v českých zemích 1471-1526
(I-Hospodářská základna a královská moc, II-Šlechta, III– Města, IVVenkovský lid, národnostní otázka),
která vyšla ve dvou vydáních Praha 1992-1999 a 2001-2002 v nakladatelství Akademia. Z

pozůstalosti byla dodatečně
vydána jeho práce Víra a zbožnost
jagelonského věku, Praha 2001
(nakladatelství Argo) zabývající se
složitými
náboženským
problémy jagelonského období.
Populární charakter má jeho
práce Tři ženy krále Vladislava,
Praha vydaná v roce 1991 (nakl.
Mladá fronta). Petr Čornej (1951)
věnoval jagelonské době část VI.
dílu Velkých dějin zemí Koruny
české,(1437-1526) Praha-Litomyšl 2007 (nakladatelství Paseka), s. 403-704. Spoluautorkou
této knihy je Milena Bartlová,
která se zabývá kulturními dějinami, které jsou součástí hlavních
kapitol.. V uvedených publikacích najde případný zájemce o
toto období podrobné údaje o
všech problémech, které v
přednášce mohly být jen stručně
naznačeny.
3
Tento důležitý dokument
české právní historie z jagellonské doby je nyní dostupný v
moderní edici Petra Kreuze a Ivana Martinovského, Vladislavské
zřízení zemské a navazující prameny, Hradec králové (Univerzita),
Dolní Břežany (Scriptorium)
2007. Součástí edice je odborné
pojednání o vzniku tohoto
právního dokumentu. Citovaný
oddíl O dokonalém svolení (v
edici označený číslem 492 a
493)je na s. 244 citované edice.
4
K otázce „třetího“ hlasu
srov. v předchozí poznámce citovanou edici s. 61 a 355.
5
V edici citované v pozn č. 3
oddíl 289, s. 189 a oddíl 303, s.
192.
6
V edici citované v pozn č.3,
oddíl č. 435, s. 224.
7
Nejnovější edice této smlouvy je v publikaci citované v pozn.
č. 3, s. 267-284.
8
Růstem náboženského
napětí v Čechách kolem roku
1480, událostmi v Praze v roce
1483 a další cestou k
náboženskému míru v roce 1485
se nejnověji zabýval František
šmahel, Husitské Čechy. Struktury, procesy, ideje, Praha 2008
(2.vyd), s. 114-140.
9
K podrobnější charakteristice české kultury v jagellonském
období srov. publikaci Petra Čorneje a Mileny Bartlové citovanou
v pozn. č. 2, především s. 622670. . Poprvé se podrobněji
problémy prvních projevů renesance v prostředí vladislavské
gotiky zabývala Eva Šamánková,
Architektura české renesance, Praha 1961, s. 7-25.
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NOWE W£ADZE SAMORZ¥DOWE
NA DOLNYM ŒL¥SKU
(red.) W listopadzie i grudniu
2010 roku odbyły się w Polsce
wybory samorządowe. Mieszkańcy wybierali władze w gminach, powiatach oraz 36 radnych
województwa. Do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego weszli: Jarosław Charłampowicz,
Dorota Czudowska, Marek Dyduch, Elżbieta Gaszyńska, Julian
Golak, Dorota Gromadzka,
Anna Horodyska, Paweł Hreniak,
Michał Huzarski, Andrzej Jaroch,
Jozef Kozłowski, Iwona Krawczyk, Tadeusz Lewandowski,
Marek Łapiński, Andrzej Łoś,
Grażyna Malczuk, Janusz Marszałek, Janusz Mikulicz, Agnieszka
Muszyńska, Jacek Pilawa, Jerzy
Pokój, Ewa Rzewuska, Krzysztof

Skóra, Piotr Sosiński, Dariusz
Stasiak, Zbigniew Szczygieł, Jadwiga Szeląg, Jerzy Tutaj, Patryk
Wild, Paweł Wróblewski, Barbara Zdrojewska, Piotr Żuk.
Przewodniczącym Sejmiku
wybrano ponownie Jerzego Pokoja. Nowym marszałkiem województwa został Rafał Jurkowlaniec.
Wybrano także nowych wójtów i burmistrzów w miastach i
gminach przygranicznych: Kłodzko (miasto) – B. Szpytma, Kłodzko (gmina) St. Longawa, Szczytna – M. Szpanier, Bystrzyca
Kłodzka – R. Surma, Nowa Ruda
(miasto) T. Kiliński, Nowa Ruda
(gmina) S. Karwowski, Radków
– J. Bednarczyk, Stronie Śląskie

– Zb. Łopusiewicz, Kudowa
Zdrój – Cz. Kręcichwost.
W drugiej turze 5. 12. 2010
roku wybrano prezydentów i
burmistrzów. Prezydenci miast
przygranicznych: Jelenia Góra –
Marcin Zawiła, Wałbrzych – Piotr
Kruczkowski, Świdnica – Wojciech Murdzek; burmistrzowie
miast i gmin: Dzierżoniów – Marek Piorun, Bielawa – Ryszard
Dźwiniel, Pieszyce – Mirosław
Obal, Piława Górna – Zuzanna
Bielawska, Duszniki Zdrój – Andrzej Rymarczyk, Polanica Zdrój
– Jerzy Terlecki, Lubań – Arkadiusz Słowiński, Szczawno Zdrój
– Tadeusz Wlaźlak, Zgorzelec –
Rafał Gronicz, Zawidów – Józef
Sontowski, Złotoryja – Ireneusz

Żurawski, Ząbkowice Śląskie –
Marcin Orzeszek, Ziębice – Antoni Herbowski, Lubawka – Tomasz Kulon, Lądek Zdrój – Kazimierz Szkudlarek, Głuszyca – Alicja Ogorzelec, Mieroszów – Andrzej Laszkiewicz, Strzegom –
Zbigniew Suchyta, Złoty Stok –
Stanisław Gołębiewski.
Nowym starostą kłodzkim
(największy powiat przygraniczny) został wybrany Maciej Awiżeń.
W małej gminie Złoty Stok
Stanisław Gołębiewski pokonał
rywala Waldemara Wieję różnicą
zaledwie 18 głosów i to on będzie po raz trzeci pełnił funkcję
burmistrza Złotego Stoku.

NOVÉ ORGÁNY MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY
NA DOLNÍM SLEZSKU
(red.) V listopadu a prosinci
2010 se v Polsku konaly komunální volby. Občané si volili své
zastupitele do obecních a
okresních úřadů a regionální rady
Sejmiku. Do regionální rady
Dolního Slezska bylo zvoleno 36
zástupců: Jarosław Charłampowicz, Dorota Czudowska, Marek
Dyduch, Elżbieta Gaszyńska, Julian Golak, Dorota Gromadzka,
Anna Horodyska, Paweł Hreniak,
Michał Huzarski, Andrzej Jaroch,
Jozef Kozłowski, Iwona Krawczyk, Tadeusz Lewandowski,
Marek Łapiński, Andrzej Łoś,
Grażyna Malczuk, Janusz Marszałek, Janusz Mikulicz, Agnieszka
Muszyńska, Jacek Pilawa, Jerzy
Pokój, Ewa Rzewuska, Krzysztof

Skóra, Piotr Sosiński, Dariusz
Stasiak, Zbigniew Szczygieł, Jadwiga Szeląg, Jerzy Tutaj, Patryk
Wild, Paweł Wróblewski, Barbara Zdrojewska, Piotr Żuk.
Předsedou regionální rady byl
znovu zvolen Jerzy Pokoj, novým
maršálkem vojvodství se stal Rafal Jurkowlaniec. Byli také zvoleni noví guvernéři a starostové
měst a obcí na pohraničí: Kladsko (město) – B. Szpytma, Kłodzko (obec) – St. Longawa, Szczytna – M. Szpanier, Bystrzyca
Kłodzka – R. Surma, Nowa Ruda
(město) – T. Kilinski, Nowa Ruda
(obec) – S. Karwowski, Radków
– J. Bednarczyk, Stronie Śląskie
– Zb. Łopusiewicz, Kudowa
Zdrój – Cz . Kręcichwost.

V prodloužení (ve druhém
kole z 05. 12.2010) byli zvoleni
nový primátoři a starostové.
Primátoři měst na pohraničí: Jelenia Góra – Marcin Zawiła, Wałbrzych – Piotr Kruczkowski,
Świdnica – Wojciech Murdzek;
starostové měst a obcí: Dzierżoniów – Marek Piorun, Bielawa –
Ryszard Dźwiniel, Pieszyce –
Mirosław Obal, Piława Górna –
Zuzanna Bielawska, Duszniki
Zdrój – Andrzej Rymarczyk, Polanica Zdrój – Jerzy Terlecki, Lubań – Arkadiusz Słowiński,
Szczawno Zdrój – Tadeusz Wlaźlak, Zgorzelec – Rafał Gronicz,
Zawidów – Józef Sontowski, Złotoryja – Ireneusz Żurawski, Ząbkowice Śląskie – Marcin Orze-

szek, Ziębice – Antoni Herbowski, Lubawka – Tomasz Kulon,
Lądek Zdrój – Kazimierz Szkudlarek, Głuszyca – Alicja Ogorzelec, Mieroszów – Andrzej Laszkiewicz, Strzegom – Zbigniew
Suchyta, Złoty Stok – Stanisław
Gołębiewski.
Novým starostou Kladska
(největšího okresu v pohraničí)
byl zvolen Maciej Awiżeń.
Jako zajímavost můžeme dodat, že v malé obci Złoty Stok,
Stanislaw Golebiewski porazil
svého soupeře (Waldemara Wieju) rozdílem pouhých 18 hlasů, a
právě Stanislaw Golebiewski
bude zastávat funkci starosty
Złoteho Stoku již potřetí.

MAG. DER GERMANISCHEN PHILOLOGIE

magister filologii germańskiej

IRENA ROGOWSKA

Irena Rogowska

Vereidigte Dolmetscherin
und Übersetzerin der deutschen Sprache

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Tel. (00-48) 74 8726091

telefon
(0-74)
8726091

Wyjazdy Au-pair
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XXI Polsko-Czeskie
Dni Kultury Chrzeœcijañskiej
„B¹dŸmy Rodzin¹”
XXI Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy
Rodziną” zostały zorganizowane
w dniach 15 VIII – 30 X 2010
roku, odbywały się w 16 miejscowościach w Polsce i 6 ośrodkach po czeskiej stronie granicy.
W ramach „Dni” zorganizowano
60 wydarzeń o charakterze społeczno-kulturalnym, edukacyjnym i sportowym.
Uroczysta inauguracja miała
miejsce 5 IX w Żarowie i uświetniła obchody 100-lecia tamtejszego kościoła. Uroczystości inauguracji towarzyszył bogaty tygodniowy program imprez polskoczeskich.
W trakcie trwania imprezy
otwarto 16 wystaw, którym towarzyszyły koncerty i spotkania
z artystami z pogranicza polskoczeskiego. Tegoroczny Międzynarodowy Interdyscyplinarny
Plener Artystyczny odbył się w
dniach 10-19 IX w Świnoujściu.
Zorganizowano 14 koncertów chórów i zespołów muzycznych , w tym Przegląd Chórów
Pogranicza w Pieszycach, w którym wzięło udział 15 polskich i
czeskich chórów, dla których
zorganizowano także warsztaty.
„Dniom” jak co roku towarzyszyły konkursy dla dzieci i młodzieży promujące znajomość
obydwu krajów oraz pogranicza.
Finał międzynarodowy konkursu
„Co wiesz o pograniczu polsko-

czeskim?” odbył się w Nowej Rudzie, a eliminacje w Machovie.
Tegoroczny Konkurs Wiedzy
o Polsce i Czechach organizowany przez Bibliotekę w Ząbkowicach poświęcony był zagospodarowaniu turystycznemu i atrakcjom turystycznym pogranicza
polsko-czeskiego od Gór Izerskich do Gór Opawskich i Hrubeho Jesenika. W uroczystości
wręczenia nagród wzięli udział
Konsulowie z Pragi i Wrocławia.
Odbyły się też eliminacje
gminne do konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej w Nowej
Rudzie, Pieszycach, Ząbkowicach
i Sokołowsku.
Zorganizowano 4 konferencje
i sesje: „Zabytek techniki w gospodarce, polityce społecznej i
kulturze w Nowej Rudzie, Dzierżoniowie, Świdnicy”, „Śląsk i
Czechy pod panowaniem Jagiellonów”, „Historyczne i współczesne problemy Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku, „Zabytki techniki Nowej Rudy”. Organizatorzy z poszczególnych ośrodków
włączyli się w organizację Europejskich Dni Dziedzictwa, przygotowując wystawy i prelekcje.
Odbył się też benefis poświęcony twórcom Polsko-Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej w
Boguszowie-Gorcach.
Polacy i Czesi rozmawiali na
zorganizowanych spotkaniach
Solidarności Polsko-Czesko-Sło-

wackiej, a także podczas 9 imprez sportowych, w tym PolskoCzeskiej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych, biegach przełajowych i ulicznych, mityngach
lekkoatletycznych, Noworudzkiej Jesieni Ekologicznej 24 IX, na
uroczystości „Miłosierdzie istotą
chrześcijańskiej doskonałości”
5 X w Starym Lesieńcu, imprezie
turystyczno-autokarowej „Poznajmy się” 25 X, polsko-czeskiej
mszy świętej i spotkaniu w Złotym Stoku 18 IX, nabożeństwach
ekumenicznych w Żarowie, na
imprezie „Wspólne góry” 22 X,
wycieczce do Wrocławia dla finalistów Konkursu „Co wiesz o
pograniczu polsko-czeskim?”,
Spotkaniu Solidarności PolskoCzesko-Słowackiej (z okazji
przygotowania nowej książki).
Przygotowano objazdową wystawę pn. „Polsko-Czeskie Dni
Kultury Chrześcijańskiej”, która
była zaprezentowana w Broumovie, Mieroszowie, Żarowie.
Odbyła się także ekspozycja
wystawy pn. „Szlak do Wolności”
w Żarowie i Ząbkowicach Śląskich. Z tej okazji były także wygłoszone prelekcje o historycznej działalności SPCz-S.
Organizatorzy „Dni” od kilku
lat aktywnie wspierali proces
beatyfikacyjny ks. Gerharda Hirschfeldera, byłego mieszkańca
Kudowy-Czermnej, W dniu 19
IX zorganizowano pielgrzymkę

Polaków i Czechów do katedry
w Münster, gdzie odbyła się uroczystość beatyfikacji.
Również w dniu 10 X 2010
roku w Kudowie-Zdroju odbyła
się polsko-czesko-niemiecka
uroczystość przedstawiająca postać pierwszego błogosławionego z pogranicza.
W dniach 9-10 X 2010 roku
w Kudowie zorganizowano sympozjum o życiu i działalności błogosławionego Gerharda Hirschfeldera. W sympozjum wzięli
udział Polacy, Czesi i Niemcy
oraz młodzież szkół z Kudowy
Zdroju. Wydano również książkę „Gerhard Hirschfelder wychowawca młodzieży”.
W organizację XXI PolskoCzeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną” włączyły się 43 różne podmioty, takie jak organizacje pozarządowe,
domy kultury, parafie, fundacje,
kluby sportowe oraz szkoły.
Oficjalne Zakończenie odbyło się 17 X w Neratovie w Republice Czeskiej, gdzie koncertowali polscy i czescy artyści.
Julian Golak
Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego Polsko-Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej

Věra Kopecká

XI Dni poezji w Broumovie
W dniach 22-24.10 przyjechali do Broumova już po raz jedenasty poeci z Czech,
Moraw i Polski, których zgłosiło się ponad
pięćdziesięciu. Program tegorocznego spotkania rozpoczął się już 22.10. o godz. 10.00
w kreślarni klasztornego gimnazjum w Broumovie, który był skierowany przede wszystkim do szkół, ale także publiczności i autorów. Na program spotkania złożyły się wiersze trzech autorek – Anny Elżbiety Zalewskiej – przewodniczącej Wielkopolskiego oddziału Związku Pisarzy Polskich z Poznania,
Jekateriny Polijanske – członkini Związku Pisarzy Rosyjskich, lekarki z Petersburga i Věry

Kopeckiej – autorki i organizatorki Dni, członkini Stowarzyszenia Pisarzy. Uczestnicy usłyszeli wiersze w oryginale jak i w przekładach
na język czeski. Dla czytelników przygotowane były także tomiki wierszy obu autorek
w przekładzie i pod redakcją Věry Kopeckiej:
Jekaterina Polijanska – Holubí Hejno nad Petrohradem, Anna Elżbieta Zalewska – Mlhovina osudu.
Tradycyjne spotkanie autorskie uczestników Dni odbyło się o godz. 17 również w
kreślarni klasztornego gimnazjum, tym razem
pod nazwą Na dnie morza – wiersz. Pod tym
tytułem wydany był tomik prac autorów z

ilustracjami Jany Wienerovej, który słuchacze
mogli zakupić.
Warsztaty twórcze, biesiady i dyskusje
uczestników odbywały się w siedzibie Aeroklubu Broumov na lotnisku. Tam też większa cześć uczestników była zakwaterowana.
„Dni Poezji w Broumovie” są częścią
Wschodnio-Czeskiego Jesiennego Maratonu
Artystycznego, organizowanego przez
Wschodnio-Czeskie Stowarzyszenie Gmin
Pisarzy.
Organizatorzy Dni Poezji dziękują za dofinansowanie miastu Broumov, Agencji Rozwoju Regionu Broumovskiego i serdecznie
zapraszają wszystkich, których interesuje i
cieszy poezja.
tłum. Joanna Golak
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XXI Polsko-Èeske
Dnù Køest’anské Kultury
„Zùstaòme Rodinou”
XXI Polsko-České Křesťanské Dny Kultury „Zůstaňme Rodinou” se konaly 15. srpna – 30.
října 2010, v 16 městech v Polsku a 6 střediscích na české
straně hranice. V rámci Dnů se
konalo 60 společensko-kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí.
Oficiální slavnostní inaugurace
se konala dne 5 IX v Żarowie a
přispěla k oslavám 100. výročí
místního kostela. Slavnostní
otevření doprovázel bohatý
týdenní polsko-český kulturní
program.
Během celé akce bylo otevřeno 16 výstav, které doprovázely koncerty a setkání s umělci z
polsko-českého pohraničí. Letošní mezinárodní interdisciplinární umělecký plenér se konal
ve dnech 10-19 IX v Świnoujściu.
Bylo zorganizováno 14 koncertů sborů a kapel, včetně Přehledu sborů pohraničí v Pieszycích,
kterého se zúčastnilo 15 polských
a českých pěveckých sborů, a pro
které byly také uspořádány
workshopy.
„Dny,” jako každý rok, doprovázely soutěže pro děti a mládež
podporující znalost obou zemí a
pohraničí. Mezinárodní finále soutěže „Co víš o česko-polském
pohraničí,” se konalo v Nové
Rudě, a semifinále v Machově.

Letošní soutěž znalostí o Polsku a České republice, pořádána
knihovnou v Zabkowicích, byla
věnována rozvoji cestovního ruchu a turistickým zajímavostem
polsko-českého pohraničí od Jizerských hor až po Opavské hory
a Hrubý Jeseník. Slavnostního
předávání cen se zúčastnili konzulové z Prahy a Vratislavi.
Proběhly také obecní kvalifikační kola Recitační soutěže
náboženské poezie v Nové Rudě,
Pieszycích, Zabkowicích a Sokolowsku.
Proběhly 4 konference a setkání: „Technická památka v ekonomice, sociální politice a kultuře
v Nové Rudě, Dzierzoniowie,
Swidnicy,” „Slezsko a Čechy pod
vládou Jagelonců,” „Historické a současné problémy Kladska,” „Technické památky v Nové Rudě.”
Organizátoři z jednotlivých center se zapojili do organizování
Dnů evropského dědictví, a
připravovali výstavy a přednášky.
Konalo se také benefiční vystoupení věnované tvůrcům PolskoČeských Dnů Křesťanské Kultury v Boguszowie – Gorcích.
Poláci a Češi diskutovali na
setkáních organizovaných Polsko-česko-slovenskou Solidaritou, a také během 9 sportovních
akcí, včetně Polsko-české spartakiády pro osoby se zdravotním

postižením, terénních a pouličních závodů, atletických meetingů, Novorudského ekologického podzimu 24 IX, oslav
„Milosrdenství podstatou křesťanské dokonalosti” 5 X ve
Starém Lesieńcu, a turisticko-autobusové akce „Seznamme se”
25 X, polsko-české svaté mše a
setkání ve Zlatém Stoku 18 IX,
ekumenické bohoslužby v
Żarowě, na akci „Společné hory”
22 X, výletě do Vratislavi pro finalisty soutěže „Co víš o polskočeském pohraničí?”, setkání Polsko-česko-slovenské Solidarity (u
příležitosti přípravy nové knihy.)
Byla připravena putovní výstava s názvem „Polsko-České Dny
Křesťanské Kultury,” která byla
představena v Broumově, Mieroszowě, Żarowě.
Proběhla také expozice výstavy s názvem „Stezka ke svobodě”
v Żarowě a Zabkowicích Slaskich. Při této příležitosti se také
konaly přednášky o historické
činnosti Polsko-česko-slovenské
Solidarity.
Organizátoři „Dnů” aktivně
podporovali proces blahořečení
Fr. Gerharda Hirschfeldera,
bývalého obyvatele Czermné.
Dne 19 IX, byla organizována
pouť Poláků a Čechů do katedrály v Münsteru, kde proběhlo
slavnostní blahořečení.

Také dne 10 X 2010 se v Kudowě-Zdroji konala velká Polsko-česko-německá slavnost
prezentující postavu prvního blahoslaveného v pohraničí.
9-10 X 2010 bylo v Kudowě
uspořádáno sympozium o životě
a díle blahoslaveného Gerharda
Hirschfeldera. Symposia se
zúčastnili Poláci, Češi a Němci a
mládež ze škol v Kudowě-Zdroji. Vyšla také kniha „Gerhard Hirschfelder vychovatel mládeže.”
Na organizaci XXI PolskoČeských Dnů Křesťanské Kultury „Zůstaňme Rodinou” se
podílelo 43 různých subjektů,
jako jsou nevládní organizace,
kulturní centra, farnosti, nadace,
sportovní kluby a školy.
Oficiální zakončení se konalo
dne 17 X v Neratově v České
republice, kde koncertovali polští
a čeští umělci.
Julian Golak
Předseda organizačního výboru
Polsko-Českých Dnů Křesťanské Kultury
Překlad: Joanna Golak
a Kataryzna Rima Katbeh

Agnieszka Rządca

Prosimy o pomoc dla Mateusza i jego Rodziny!
Szanowny Czytelniku,
Kilka tygodni temu otrzymałam e-mail z prośbą o pomoc dla rodziny, która przyjechała do Warszawy
ze względu na ciężką chorobę syna Mateusza. Mateusz miał w lipcu poważną operację neurochirurgiczną,
która niestety wiązała się z różnymi komplikacjami. Syn Państwa Mrozków leżał w śpiączce pooperacyjnej i przeszedł różne choroby infekcyjne. Chłopiec jest bardzo osłabiony i potrzebuje stałej opieki swojej
mamy. Musi przebywać ciągle w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, a to wymaga od rodziny kilkumiesięcznego pobytu w stolicy, co powoduje przede wszystkim duże trudności finansowe. Pani Joanna
Mrozek nie może pracować w tym ciężkim okresie, ponieważ opiekuje się synem w szpitalu. Mateusz jest
teraz na oddziale rehabilitacji neurochirurgicznej. Czeka go długa droga rehabilitacji, a ja mam gorącą
prośbę do Państwa jako polsko-niemiecki pośrednik o pomoc dla tego chłopca – pomóżmy tej rodzinie!
Mam świadomość, że prawie każdy Czytelnik poradził już sobie z niejedną ciężką sytuacją w swoim życiu - między innymi dzięki pomocy
dobrych ludzi. Oto mój apel: nie przechodźmy obok tego obojętnie, tylko pójdźmy razem tą drogą. A to jest proste: tej rodzinie
możemy bardzo pomóc zainteresowaniem się ich problemem finansowym. Każdy grosz będzie pomocą w sfinansowaniu niezbędnego
pobytu w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Dlatego prosimy tych, którzy mogą pomóc o kontakt z Mamą Mateusza - panią
Joanną Mrozek, pod numerem telefonu: 0048511602513 lub adresem mailowym: agnieszka2812@gmx.de.
Liczymy na wsparcie i z góry dziękujemy!
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WEGE ZUM DEUTSCHEN ORDEN (2)
Im zweiten Teil des Artikels werden die Reden des zweiten und
dritten Konferenztages vorgestellt, die die Neuzeit, das 20. Jahrhundert und die Gegenwart betreffen
Den zweiten Konferenztag eröffnete Herr Dr. Klaus Klein (Marburg), der sich intensiv mit der Apokalypse Heinrichs von Heslerbeschäftigte und seine aktuellen Untersuchungen zum facettenreichen Werk vorstellte. Das Werk soll auch ins Zentrum meines Dissertationsvorhabens gerückt werden. Klaus Klein sprach über die
verschiedenen Handschriften und Fragmente des Werks, die vor allem in Augsburg, Berlin, Danzig, Thorn, Königsberg, München, Stuttgart, Darmstadt und in Brandenburg gefunden worden sind. Herr
Klein korrigierte die bisherigen Datierungsversuche und Einträge zu
Hesler im Verfasserlexikon. Heinrich von Hessler wurde bisher als
Deutschordensritter gehandelt, nun muss man ihn als einen freien
Autor ansehen, dessen Werk vom Deutschen Orden rezipiert wurde. Interessant ist die Wirkungsgeschichte des umfangreichen und
oft mit Illustrationen versehenen Werks Apokalypse. Heinrich von
Hesler setzte sich wahrscheinlich mit der (a) BibleMoraliséeoder (b)
AlexandriMinoritaeApocalypsisexplicatioauseinander, beide Fassungen
waren illustriert und gelten alsPrototypen seinerApokalypse:

Die Apokalypse von Hesler ist ein Werk in deutscher Sprache, und
durch die Sprache kann man zum Teil nachweisen, dass der Autor
aus dem nordthüringischen Raum stammte.
Nicht alle Handschriften sind bebildert, doch die Fassung aus der
Thorner Bibliothek, die eindeutig im Deutschen Orden bearbeitet
wurde, enthält bemerkenswerte Illustrationen:

(Quelle: http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=32545&dirids=1)

(a: Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=
Datei:BibleMoralisee.jpg&filetimestamp=20080401151019)

(b:Quelle: Cambridge, Universitätsbibliothek.
In: ZestudiównadApokalips¹wroc³awsk¹, Teresa Mroczko, S. 103.)

Hier wird ein Pfad in die Untersuchung der Text-Bild-Beziehungen erkennbar, denn anhand der Illustrationen kann man z.B. in der
Thorner Handschrift nachweisen, dass die Bilder im Auftrag des
Deutschen Ordens mit dem kennzeichnenden weißen Mantel und
schwarzen Kreuz hergestellt worden sind. Man nimmt an, der Auftraggeber war Luder von Braunschweig, ein Hochmeister des Deutschen Ordens in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Herr Dr.
Klaus Klein machte noch in seinem Vortrag darauf aufmerksam, dass
die Überlieferung des Werkes eigenartigerweise nach dem 14. Jahrhundert bricht. Für mich gewinnt an dieser Stelle das breite Feld der
Rezeptionsgeschichte der Apokalypse in den folgenden Epochen an
Bedeutung. Heinrichs von Hesler Werk ist höchstwahrscheinlich die
erste eigenständige Apokalypse-Fassung in deutscher Sprache, und
man findet in der Bibliothek nicht gerade wenige Titel mit dem Stichwort Apokalypse, dennoch wäre hier schon die erste Grenze erreicht, denn im eingegrenzten Territorium meiner Untersuchung soll
es primär um die Titel gehen, die tatsächlich in Verbindung mit dem
Werk von Heinrich von Hesler oder zumindest mit dem Deutschen
Orden stehen. Erfreulich wäre es, wenn man die Rezeption des Werks
in Deutschland und Polen aufzeigen könnte, damit ich mit Hilfe von
Herr Prof. JarosławWenta und Herr Prof. Rudolf Bentzinger wieder
einen Beitrag zum deutsch-polnischen Dialog dank des Dissertationsvorhabens und der schon in Angriff genommenen deutsch-polnischen populärwissenschaftlichen Publikation im Verlag Anagram leisten kann. Für weitere Anregungen oder Warnungen wäre ich sehr
dankbar.
Im Referat von Herr Dr. Martin Schubert (Berlin), das durch Herrn
Prof. Rudolf Bentzinger (Berlin) vorgetragen wurde, wurde das Pas-
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sional und Väterbuch im Deutschen Orden nach einer kurzen Kaffepause beleuchtet. Das Passional entstand Anfang des 14. Jahrhunderts. Die Legendaaurea und andere Legenden waren die Quelle dieses umfangreichen, anonymen und in der Volkssprache verfassten
Werks mit der darin enthaltenen und berühmten Sammlung von
Marienmirakeln. Das Passional I bis III wird von Herrn Dr. Schubert
neben dem Väterbuch gestellt mit dem Verweis, dass man nicht immer die Werkanalysen zusammenbringen kann, da es sich immer
noch um getrennte Einheiten handelt. Man blickt auf eine schnelle
handschriftliche Verbreitung und Rezeption der Werkkomplexe
zurück. Das Verhältnis zwischen den Werkkomplexen des Passionals
und dem Väterbuch könnte durch die konzeptuelle Untersuchung
entschlüsselt werden. Die Lyrik hat eine epische Werkkonzeption,
und man findet in allen Werken unterschiedliche Stilhöhen. Der
Wortschatz gibt sogar Auskunft über die Mundartenregion. Da man
in den Werken keine eindeutigen inhaltlichen Hinweise auf den Deutschen Orden findet, könnte man versuchen, den Werkkomplex in
die Nähe eines anderen Ordens wie z.B. den Franziskanerorden zu
stellen. Die Werke erfüllen so wie die Apokalypse ein biblisches Anliegen mit heilsgeschichtlichem Prinzip.
Mit der Verbreitung solcher Werke durch den Deutschen Orden
fällt eindeutig ein anderes Licht auf den Orden, den man oft nur in
Verbindung mit einer autonomen Machtstrategie sieht und dabei leicht übersieht, dass auch dieser Orden in einer größeren Gemeinschaft wirkte. Vielleicht müsste man sich auch die Frage nun stellen,
ob das Wirken mit einem Dienen übersetzt werden kann. Wem dienten eigentlich Ordensbrüder, nur dem Orden oder hatten sie höhere Ziele in einer Gemeinschaft? Nachhaltige Fragen und neue Ansätze
hinterlässt Herr Martin Schubert auf seinem Pfad, den es sich lohnt
weiterzugehen.
Herr Prof. Kurt Gärtner (Trier/Marburg) sprach anschließend über
die Prologvarianten zu Philipps Marienleben, er machte schon im
einführenden Teil seiner Rede darauf aufmerksam, dass eben der
Deutsche Orden ein großes Interesse an der geistlichen Literatur
hatte, die oft von außerhalb kam. Thüringen wurde dabei als Zentrum des Marienlebens ausgemacht, das man u. a. aufgrund der Konzentration auf die ostmitteldeutsche Sprache festlegen kann. Wie
wichtig jedoch die Marienverehrung für den Deutschen Orden war,
das geht eindeutig aus dem lateinischen Namen des Ordens hervor:
FratesDomushospitalisSanctaeMariaeTheutonicorum in Ierusalem. Das
Marienleben des BrudersPhilipp istneben anderen biblischen Werken
ein wichtiges Zeugnis für die Darstellungen der heiligen Maria in der
Deutschordensliteratur. Die Darstellung der Maria im Marienleben
beruht auf den kanonischen Evangelien und den neutestamentlichen
Apokryphen sowie den Spuren des Nikodemus-Evangeliums.
Das Werk Philipps entstand in den ersten Jahren des 14. Jahrhunderts und die Hauptquelle des Textes ist die Vita beataeMariaevirginisrhythmica nach Kurt Gärtner. Es gibt viele Handschriften, die als ein
Zeichen für die intensive Auseinandersetzung mit dem Maria-Werk
betrachtet werden können.
Die Beziehung zum Orden lässt sich u.a. durch den Epilog dank
der Widmung Philipps und den Prolog mit dem Copyright des Deutschen Ordens herausarbeiten. In den unterschiedlichen handschriftlichen Zeugnissen gibt es jedoch Veränderungen im Prologteil, so
dass solche Indizien mal stärker und mal weniger stark auf den Deutschen Orden verweisen. Es gab noch zu Lebzeiten des Autors neue
Überlieferungen des Marienlebens, wobei auch Werkverschmelzungen entstanden sind. Die Epilog- und Prologversionen belegen zudem die verschiedenen Bearbeitungen des Textes vom Bruder Philipp.
Herr Prof. Jürgen Wolf (Berlin) leitete auf eine interessante Weise
seinen Vortrag König Artus im Preußenland – Merkwürdigkeiten einer
Überlieferung ein, indem er das Nichts in den Raum platzierte und
etwas ähnliches äußerte wie: man kann nichts nachweisen. Herr Wolf
suchte nach Spuren der ursprünglich keltischen Artussagen und fand
nichts. Er hatte die Hoffnung, einen preußischen König Artus an winzigen Merkmalen in den Deutschordensquellen zu finden, doch auch
hierbei fehlte der materielle Fund. Hatte der Deutsche Orden keinen Gral? Und was ist mit der Rose? Wenn es kein Interesse an den
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Figuren des Artushofes gab, so könnte es einen Zukunftspfad in die
Untersuchung einer gemeinsamen Symbolik oder Motivik geben. Die
Idee des Kampfes für die Christenheit ist verankert in der Deutschordensliteratur, und sicherlich finden wir solche Züge auch bei
Chrétien de Troyes. Bestimmt wird man nicht das französische Vorbild eines Artushofes mit dem Modell der hierarchischen Ordnung
im Deutschen Orden auf einen Nenner bringen können, allerdings
lohnt sich vielleicht die Suche nach anderen Merkmalen der Marienritter. Herr Professor Jürgen Wolf hat doch nicht-literarische Spuren
von König Artus in Preußen gefunden, indem er in seiner Publikation
Auf der Suche nach König Artus –Mythos und Wahrheit (WB 6, Darmstadt 2009) z. B. auf die gegründeten Artushöfe in Elbing, Danzig,
Thorn, Kulm und Königsberg aufmerksam macht. Das Ergebnis ist
demzufolge nicht ein Nichts, sondern vielmehr die indirekte Empfehlung einen anderen Weg zu gehen.
Herr Dr. Axel Walter (Memel/Klaipëda) beschäftigte sich mit einem
Schriftsteller der Barockzeit. Das Thema lautete Konfessionspolitik
im Medium der Kausalpoesie – Die synkritischen Streitigkeiten im Spiegel der Gelegenheitsgedichte Simon Dachs. Simon Dach wurde 1605
in Memel geboren, er lebte in Königsberg, Wittenberg und Magdeburg. In Königsberg studierte Dach Theologie und Philosophie, er
promovierte dort und wurde anschließend Rektor der Universität.
Er wurde als Professor der Dichtkunst bezeichnet. Dach hinterließ
mehrere Poesiebände. Durch die Amtspflichten schuf Dach Gebrauchslyrik, die mit dem jeweiligen festlichen Anlass korrespondierte. Herr Walter präsentierte ein Gedicht in 47 Strophen, das dem
Vorbild der in memoriam folgte. Das lyrische Subjekt zweifelte an
seinen eigenen Überzeugungen als Prediger, nachdem die eigenen
theologischen Lehren nach einem Todesfall im privaten Kreis drohten zu versagen.
Statt eines starken Glaubens an Gott, so wie es der Appell an die
Gemeinde verlangen würde, kam die Finsternis. Die Rolle des Predigers in der Konfessionspolitik steht dadurch einer dramatischen Rolle nahe, die poetische Komposition und ihre Auflösung sprechen
wiederum für das Dilemma, in dem sich der Prediger als private und
zugleich öffentliche Person befindet. Die einzige Lösung scheint der
Glaube zu sein. Lyrik wird zum religionspolitischen Medium. Die
Kausallyrik hat nach Herr Walter auch eine identitätsstiftende Funktion bei Simon Dach. Gedichte waren auch im Barock für den Vortrag geeignet, allerdings nicht unbedingt durch den Dichter selbst.
Wir wissen, dass Dachs Auftragsgedichte von Komponisten vertont
und in kleinen Kreisen vor allem in Ostpreußen vorgetragen wurden.
Anschließend durften die Konferenzbesucher einen amüsanten
Vortrag über Johann Michael Hamann – Der Sohn des ,Magus‘von Herr
Prof. Dr. Joseph Kohnen (Luxenburg) hören. Johann Michael Hamann
war der Sohn des Magus Johann Georg Hamann (1730-1788), der
als namhafter Lyriker an den verschieden Phasen der Aufklärung
vorbeizog und in den Sturm und Drang einzog.
Sein Sohn Michael (1769-1813) ging zwar in Königsberg den Spuren des Vaters nach, jedoch auf eine andere Art und Weise, wodurch
es zwischen Vater und Sohn schon früh zu Meinungsverschiedenheiten kam. Der kleine Michael schrieb bereits im Alter von zehn Jahren Gedichte, die Literaturwelt war das zweite Haus des Dichters.
Der Magus war sehr bemüht um die Erziehung seines Sohns, und so
musste dieser zum guten Schüler mit der Kenntnis mehrere Sprachen werden. So wurde Johann Michael Hamann Schulleiter, der über
200 Schularbeiten in einer Woche schaffte zu korrigieren sowie sich
für unterschiedliche Schulreformen einsetzte, gibt Herr Joseph Kohnen an. Literatur und Sprache begeisterten den Schulmeister.
Das Leben von Junior Hamann war intensiv und kurz, so dass die
Spannweite seiner durch eine regionale Schwermut geprägten Dichtung nicht gerade eine lange Schaffensphase markiert. Seine Arbeit
wurde begleitet von der Hypochondrie, merkte Kohnen an. Heute
erinnert ein Denkmal an den herausragenden Einsatz von Johann
Michael Hamann im Bildungswesen Preußens. Die Ruhestätte wurde dank der Schüler von Hamann zu einer Erinnerungsstätte.
Ein Gedicht von Johann Michael Hamann aus der Zusammenstellung von Hr. Prof. Joseph Kohnen:
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Meiner Freundin Auge
Melancholisch, wie die Felsenquelle,
Von dem Buchenhain umnachtet,
Mit der glänzendblauen Welle,
Blickt dein Auge, wenn es schmachtet.
Schelmisch freundlich, gleich verschämten Rosen,
Von des Lenzes Hauch umfächelt,
Bei der Weste Schmeichelkosen,
Blickt dein Auge, wenn es lächelt.

15
Allgewaltig, wie die Morgensonne
Den erborgten Glanz verdunkelt,
Läßt dein Auge Licht und Wonne
Uns umstömen, wenn es funkelt.
Düster wie der Todtenlampe Flimmer,
Durch Gewölbe, wo’s von Grabluft schauert;
Wie verloschener Sterne Schimmer
Blickt dein Auge, wenn es trauert.

Die Überleitung von der Familie Hamann zum nächsten Vortrag
über Die Ambivalenz der Heimat in der Lyrik Johannes Bobrowski von
Frau Dr. Dagmar Scherf (Friedrichsdorf) könnte nicht passender sein
als: Beeinflusst von den poetologisch-weltanschaulichen Positionen Johann Georg Hamanns, dessen Vernunftskepsis er folgte, dessen Glaubensgewissheit und heilsgeschichtliche Zukunftserwartung er aber auch
als Christ nicht mehr teilen konnte, griff Bobrowski zurück auf die Idee
einer magischen Natursprache, die wieder mehr Beschwörungsformel
werden müsste, schreibt Christine Knobloch.
(In: Kindlers Literatur Lexikon, Bd. 2, Stuttgart 2009, S. 681-682)
Im Titel des Vortrags finden wir diese Worte Legen wir Holz zu
den Feuern der Fremde aus dem Gedicht:
Die Daubas
(…)
Folgend der Bitternis, legen
wir Holz zu den Feuern der Fremde,
wissen ein Lied noch: einst
blühte der Apfelbaum.
(Aus: Sarmatische Zeit von Johannes Bobrowski, Stuttgart [1961],
S. 80-81.)
Wie sieht das Charakteristikum der sarmatischen Natursprache
aus? Welchersarmatische Ebene bedient Bobrowski in Gedichten wie
Die Daubas? Poetische Antworten präsentierte Frau Dagmar Scherf
beim Abendvortrag. Sie löste vor allem mit der Auswahl der sarmatischen Topographie eine interessante Diskussion aus. Bobrowski
gehörte der Gruppe 47 an; sein Band Sarmatische Zeit erschien 1961.
Die Lyrik des in Tilsit geborenen ostpreußischen Autors lässt sich
vor allem durch die sarmatische Naturverbundenheit charakterisieren, die ihren finalen Punkt in der mythischen Naturdarstellung erreicht. Die Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit vollzieht sich zum
Teil durch eine Verwendung der aus der slawischen Kulturlandschaft
entlehnten sarmatischen Motive und Symbole, die Bobrowski u. a.
bei einer Heimatreise fand: Unter Sarmatien verstehe ich nach Ptolemäus das Gebiet zwischen Schwarzem Meer und der Ostsee, zwischen
Weichsel und der Linie Don-Mittlere Wolga. Ein Gebiet, aus dem ich
stamme und in dem ich herumgekommen bin, bemerkt Bobrowski bei
einer Tagung der Gruppe 47. (In: Sarmatische Zeit, Erinnerung und
Zukunft, Dokumentation des Johannes Bobrowski Colloquiums 1989,
hrsg. von Alfred Kelletat, S. 24.)
Wie vielschichtig diese Topographie erscheint, das geht u. a. aus
den folgenden lyrischen Versen des Bandes Sarmatische Zeit hervor:
Aus: Joseph Conrad (S. 47)
Einmal, im hellen Abend, Wilna, Eiche
wie der Habicht der Berge um Tschernigow,
blick ich hinaus, weißblühende
Städchen, am Dnjester gesungen,
hör ich, ich rufe den polnischen
Zimmermann. Dort,
sag ich, die Boote sind schwarz.
Das hab ich vergessen.

Aus: Anruf (S. 5)

Aus: Dorfstrasse(S. 54)
Mikula,wunderbarer
du Pflügler im hölzernen Rußland,
meine Birke,
heiteren Munde s komm
Nowgorod an die Tränke, wir werden singen,
einst in Wäldern aufflog StrophensingenausnichtsalsWind.
meiner Frühlinge Schrei, meiner Tage Einmal abends die Stimme
Schritt erscholl überm Fluß tönt, Tschaadajews Stimme,
atmend in der Verzweiflung,
ein Vogelschrei.

In den zitierten Versen kommt Johannes Bobrowskis Sprache über
die Natur und den Menschen zur Geltung. Es wird z.B. auf Polnisch
gerufen, auf Russisch gesungen und schließlich im hohen Ton der
Sprache des Frühlings oder des Vogels geschrien. Sicherlich ist das
Schreien ein Ruf nach der verlorenen Heimat, die verschiedene my-

thische Figurationen annimmt. Im Gedicht Die Spuren im Sand wird
über solch eine Suche nach dem Vergangenen geflüstert. Frau Scherf
merkte an, dass der Schriftsteller sich auch der pruzzischen Sprache
bediente und sich selbst auch als Romantiker bezeichnete. Bobrowskis Lyrik zeichnet sich zudem durch sensualistische Akzente aus,
weshalb seine poetischen Bilder mit der Poesie von Klopstock oder
Goethe verglichen werden. Am Ende des Abends wurde schließlich
über die Herkunft der sarmatischen Bilder diskutiert, die eindeutig
nicht nur auf den polnischen Raum bezogen werden kann, wenn es
auch im polnischen Barock die Strömung des Sarmatismus gab. Der
breitere nordosteuropäische Landschaftsraum war für Johannes Bobrowski interessant. Ein schöner Abschluss des Konferenztages.
Am nächsten Tag, dem Abreisetag der meisten Teilnehmerinnen
und Teilnehmer, hörten wir zwei Vorträge. Herr Dr. Arno MentzelReusters (München), der bei der Versammlung zum Vorsitzenden
der Historischen Kommission ernannt wurde, referierte über Das
soll der Treue Insel sein. Skandza-Saga und Preußenland bei Felix Dahn.
Felix Dahn wurde in Hamburg 1834 geboren und lebte in mehreren
Städten. Als Professor lehrte er Deutsches Recht, und als Geschichtsforscher schrieb er unterschiedliche Werke wie Die Könige der Germanen.Dahn schrieb auch historische Romane, und das mehrbändige Werk Ein Kampf um Rom wurde schnell sehr bekannt. Dem Schriftsteller kann eine Reihe von Romanen über die Völkerwanderungen
zugeschrieben werden. Die prosaischen Werke nannte Felix Dahn
Historische Romane aus der Völkerwanderung.
Der Sammelband hatte ein charakteristisches Titelblatt:
Die Sichtweise der Völker interessierte den Schriftsteller, und so
beschäftigte er sich mit einer literarischen Beschreibung mehrerer
ethnischen Gruppen wie zum Beispiel den Preußen und den Skandinaviern, die, wie Herr Arno Metzel-Reuters anmerkte, nicht gerade
sehr entwickelt dargestellt werden. Das Preußenland sei z.B. kulturell unterentwickelt. Die
Germanen hingegen
kämpfen oft in „edler Ritterlichkeit”. Die herausgearbeiteten nationalen
Unterschiede in Dahns
Werken lassen den Schriftsteller in der Autorenlandschaft als einen „Patrioten” erscheinen.
Die Tagung wurde
mit dem Beitrag Spuren
ost- und westpreußischer
Sprache in der niederdeutschen Literatur nach dem
Zweiten Weltkrieg von
Herr Dr. Reinhard Goltz
(Bremen) geschlossen.
Das vorgestellte Analysematerial umfasst die
Zeitspanne von 1945 bis
zur Gegenwart und reicht von der Literatur der
Landschaftsbeschreibung bis zu fiktionalen Texten. Herr Goltz zeigte an unterschiedlichen Bespielen, welche Funktionen die in der niederdeutschen Sprache eingebundene baltische oder ostpreußische
Sprachverbindung erfüllen konnte. Einige Textverfasser haben z. B.
mit der Spur einer anderen Sprache die Andersartigkeit markiert.
Andere Autoren gaben durch den Titel eines Werks oder einen „fremdartigen” Namen einer Novellenfigur eine bestimmte Deutungsrichtung an. Der Leser assoziierte die preußische Kultur manchmal negativ, manchmal positiv. Die Darstellung der Sehnsucht nach der verlassenen Heimat konnte durch den preußischen Emotionsträger positiv gewertet werden vom Leser, während die niedrigere Herkunft
einer ostpreußischen Figur in der Literatur als negatives Phänomen
im niederdeutschen Raum erscheinen konnte. Die fremden Sprachelemente kann man als Verweise auf die in der Literatur vorgestellten Problematik der Flucht, der Vertreibung und der sozialen
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Unterschiede sehen oder in anderen Fällen als Zeichen einer Annäherung der Menschen verschiedener Kulturen in Europa.
Nach den interessanten und lehrreichen Vorträgen gingen die
Wege der meisten Konferenzteilnehmer auseinander, einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer besichtigten jedoch noch gemeinsam den
Mariendom und bildeten ein letztes Mal eine Runde beim Mittagessen.
An dieser Stelle möchte ich mich noch bei Herr Dr. Martin Schubert,

Herr Prof. Dr. Rudolf Bentzinger und bei der Historischen Kommission bedanken dafür, dass sie mir die Reise nach Erfurt ermöglichten
und mich so freundlich aufgenommen haben. Zuallerletzt danke ich
der Redaktion des Glatzer Berglandes für die Möglichkeit der Publikation dieses Textes und für den beständigen Glauben an mich!
Eine Reise nach Erfurt empfehle ich vom ganzen Herzen auch den
polnischen und tschechischen Lesern.

Agnieszka Rządca

DROGI DO ZAKONU NIEMIECKIEGO (2)
Drugi dzień konferencji otworzył dr Klaus Klein (Marburg), który
zajmował się apokalipsą Heinricha von Heslera i przedstawił swoje
aktualne badania dotyczące tego dzieła. Dzieło to będzie zajmować
też centralną część mojego przewodu doktorskiego. Klaus Klein
mówił o rękopisach i o fragmentach tego dzieła, na które natrafiono
głównie w Augsburgu, Berlinie, Gdańsku, Toruniu, Kaliningradzie,
Monachium, Stuttgarcie, Darmstadt i w Brandenburgu. Skorygował
dotychczasowe próby datowania i wpisy w leksykonie autorów dotyczące Heslera. Heinrich von Hesler traktowany był do tej pory
jako rycerz Zakonu Krzyżackiego, należy go jednak postrzegać jako
wolnego autora, którego dzieło zostało przyjęte przez Zakon Krzyżacki. Interesująca jest historia oddziaływania tego obszernego i opatrzonego ilustracjami dzieła, jakim jest Apokalipsa. Heinrich von Hesler zgłębił prawdopodobnie (a) Bible Moralisee lub (b) Alexandri
Monoritae Apocalypsis explicati, obie wersje były ilustrowane i uważane są za prototypy Apokalipsy:

Apokalipsa Heslera jest dziełem w języku niemieckim i po języku
można w pewnej mierze stwierdzić, że autor pochodził z okręgu
północnej Turyngii. Nie wszystkie rękopisy są ilustrowane, jednak
wersja z biblioteki toruńskiej, która bezsprzecznie opracowana była
w Zakonie Krzyżackim, zawiera ilustracje zasługujące na uwagę:

(Ÿród³o: http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=32545&dirids=1)
(a: Ÿród³o: http://de.wikipedia.org/w/
index.php?title=Datei:BibleMoralisee.jpg&filetimestamp=20080401151019)

(b: Ÿród³o: Cambridge, Universitätsbibliothek. In: Ze studiów nad Apokalips¹
wroc³awsk¹, Teresa Mroczko, S. 103.)

Tutaj rozpoznawalna staje się ścieżka badań nad powiązaniami
pomiędzy tekstem a obrazem, ponieważ na podstawie ilustracji
można np. udowodnić w toruńskim rękopisie, że obrazy powstały
na zlecenie Zakonu Krzyżackiego, charakteryzującego się białym
płaszczem z czarnym krzyżem. Przypuszcza się, że zleceniodawcą
był Luder von Braunschweig, Wielki Mistrz Zakonu w I. poł. XIV w.
Dr Klaus Klein zwrócił w swoim wykładzie uwagę na to, że po XIV
w. przekaz tego dzieła w dziwny sposób urywa się. Według mnie,
szeroki zakres historii recepcji Apokalipsy, zyskuje w następnych epokach na znaczeniu. Dzieło Heinricha Heslera jest najprawdopodobniej pierwszą, niezależną wersją Apokalipsy w języku niemieckim. W
bibliotece jest niemało tytułów z hasłem apokalipsa, ale tutaj dotarlibyśmy już do pierwszej granicy, ponieważ na ograniczonym terytorium moich badań w pierwszej kolejności chodzi o tytuły, które mają
związek z dziełem Heinricha von Heslera, albo przynajmniej z Zakonem Krzyżackim. Byłoby dobrze, gdyby można było pokazać recepcję tego dzieła w Niemczech i w Polsce, żebym przy pomocy pana
prof. Jarosława Wenty i pana prof. Rudolfa Bentzingera ponownie
mogła wnieść wkład do polsko-niemieckiego dialogu, dzięki prze-

Ziemia Kłodzka nr 199
wodowi doktorskiemu i polsko-niemieckiej publikacji popularnonaukowej, która ukaże się w wydawnictwie Anagram. Byłabym bardzo wdzięczna za dalsze inspiracje i ostrzeżenia.
W referacie pana dr Martina Schuberta (Berlin), wygłoszonym po
krótkiej przerwie na kawę przez prof. Rudolfa Bentzingera (Berlin),
naświetlono Passional und Väterbuch im Deutschen Orden. Passional
powstał na początku XIV w. Legenda aurea i inne legendy były źródłem tego obszernego, anonimowego dzieła, napisanego w języku
ludu, z zawartym w nim słynnym zbiorem cudów Maryjnych. Dr
Schubert stawia Passional I do III obok Väterbuch ze wskazaniem, że
nie zawsze można sprowadzić analizę dzieł do jednego punktu, jako
że ciągle jeszcze chodzi o odrębne jednostki. Spostrzec można szybkie
rozprzestrzenienie się rękopisów i recepcję kompleksów dzieł.
Związek pomiędzy kompleksami dzieł Passional i Väterbuch możnaby rozszyfrować poprzez badanie koncepcyjne. Liryka posiada epicką
koncepcję dzieła i we wszystkich znajdujemy zróżnicowane style.
Słownictwo daje nam nawet informację na temat poszczególnych
regionów gwarowych. Ponieważ w dziełach nie ma jednoznacznych
wskazań, które pod względem treści odnosiłyby się do Zakonu Krzyżackiego, można by spróbować przesunąć kompleks dzieł w pobliże
innego zakonu, np. franciszkańskiego. Dzieła spełniają, podobnie jak
Apokalipsa, biblijną intencję o historyczno-uzdrawiającej zasadzie.
Dzięki rozpowszechnieniu przez Zakon Krzyżacki takich dzieł, pada
na niego zdecydowanie inne światło. Zakon postrzegany jest często
tylko w kontekście autonomicznej strategii władzy i często nie dostrzega się faktu, że ten zakon działał także w większej społeczności.
Może należałoby zadać sobie pytanie, czy działanie można by zastąpić słowem służenie. Komu służyli właściwie bracia zakonni, tylko
zakonowi, czy też mieli wyższe cele w jakiejś społeczności? Martin
Schubert zadaje wiele pytań i pozostawia na swej drodze, którą warto
podążać, wiele nowych inspiracji.
Pan prof Kurt Gärtner (Trier/Marburg) mówił następnie o Wariantach prologu życia maryjnego Philippa. Już na wstępie swojego przemówienia zwrócił uwagę na to, że Zakon Niemiecki wykazywał duże
zainteresowanie literaturą sakralną (duchową), która często napływała z zewnątrz. Ustalono, że Turyngia jest centrum życia maryjnego, co można potwierdzić na podstawie koncentracji języka wschodnio-średnio- niemieckiego. Jak ważne dla Zakonu Krzyżackiego było
oddawanie czci Marii, wynika jednoznacznie z łacińskiej nazwy zakonu: Frates Domus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum in Jerusalem. Życie Maryjne brata Philippa jest obok innych dzieł biblijnych
ważnym świadectwem dla przedstawienia Najświętszej Marii Panny
w literaturze Zakonu Krzyżackiego. Przedstawienie Najświętszej
Marii Panny w Życiu Maryjnym opiera się na ewangeliach kanonicznych
i na apokryfach z Nowego Testamentu, jak i na śladach ewangelii
Nikodema. Dzieło Philippa powstało w pierwszych latach XIV w., a
głównym źródłem tekstu jest Vita beatae Mariae virginis rhytmica
według Kurta Gärtnera. Jest wiele rękopisów, które można potraktować jako znak intensywnego zajmowania się dziełem maryjnym.
Odniesienie do Zakonu dało się wypracować m.in. poprzez epilog,
dzięki dedykacji Philippa i poprzez prolog z prawem autorskim Zakonu Krzyżackiego. W poszczególnych świadectwach rękopiśmienniczych jest jednak wiele zmian w części prologowej, tak że takie
poszlaki wskazują na Zakon Krzyżacki raz silniej, raz słabiej. Jeszcze
za czasów życia autora były nowe przekazy Życia Maryjnego, co powodowało również przenikanie się dzieł. Wersje epilogu i prologu
dokumentują ponadto różne opracowania tekstu brata Philippa.
W interesujący sposób rozpoczął swój wykład pan profesor Jürgen
Wolf (Berlin), pt. Król Artur w Prusach – osobliwości pewnego przekazu,
umiejscawiając w pomieszczeniu Nicość i powiedział coś w tym stylu: niczego nie można udowodnić. Pan prof. Wolf szukał śladów celtyckiej początkowo legendy o królu Arturze i niczego nie znalazł. Miał
nadzieję, że znajdzie pruskiego króla Artura w źródłach Zakonu Krzyżackiego na podstawie drobnych cech, ale zabrakło tego materialnego odkrycia. Czyżby Zakon Krzyżacki nie miał swojego Graala? A co
z różą? Jeżeli nie było zainteresowania postaciami dworu króla Artura, to nie mogłoby być drogi skierowanej w przyszłość w poszukiwaniu wspólnej symboliki czy też motywów. Idea walki o chrześcijaństwo jest umieszczona w literaturze Zakonu Krzyżackiego i takie
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cechy znajdziemy z pewnością również u Chretien de Troyes. Z pewnością nie sprowadzi się do wspólnego mianownika francuskiego
wzoru dworu króla Artura z modelem hierarchicznego porządku w
Zakonie Krzyżackim, ale może warto by było poszukać innych cech
rycerzy Zakonu Niemieckiego. Profesor Jürgen Wolf znalazł jednak
nieliterackie ślady króla Artura w Prusach, wskazując w swojej publikacji W poszukiwaniu króla Artura – mit a prawda (WB 6 Darmstadt
2009) np. na wybudowane dworu króla Artura w Elblągu, Gdańsku,
Toruniu, Chełmnie czy Kaliningradzie. Wynik tych poszukiwań nie
jest więc Niczym, lecz raczej pośrednią wskazówką, aby iść inną drogą.
Doktor Axel Walter (Kłajpeda) zajmował się pisarzem z okresu
baroku. Jego temat brzmiał Polityka wyznaniowa w środowisku poezji
przyczynowej – Synkretyczne spory w zwierciadle wierszy okolicznościowych Simona Dacha. Simon Dach urodził się w 1605 r. w Kłajpedzie,
mieszkał w Kaliningradzie, Wittenbergii i Magdeburgu. W Kaliningradzie Dach studiował teologię i filozofię, doktoryzował się tam i
został rektorem uniwersytetu. Nazywano go profesorem poezji.
Dach napisał kilka tomów poezji. W związku ze swoimi obowiązkami służbowymi Dach pisał lirykę użytkową, która korespondowała z
aktualnymi uroczystościami. Dr Walter zaprezentował jeden z wierszy o 47 zwrotkach na wzór wierszy in memoriam. Podmiot liryczny
wątpił w swoje własne przekonania jako kaznodzieja, po tym, jak
własne nauki teologiczne wydawały się zawodzić, gdy w najbliższym
kręgu doszło do wypadku śmiertelnego. Zamiast silnej wiary w Boga,
czego oczekiwałoby się od wiernych, nadeszła ciemność. Rola kaznodziei w polityce wyznaniowej stoi przez to blisko dramatycznej
roli, natomiast kompozycja poetycka i jej rozwiązanie opowiadają
się znowu za dylematem, w którym znajduje się kaznodzieja jako
osoba prywatna i publiczna jednocześnie. Jedynym rozwiązaniem
wydaje się być wiara. Liryka staje się medium religijno-politycznym.
Według dr. Waltera liryka przyczynowa ma u Simona Dacha też funkcję tworzącą tożsamość. W okresie baroku wiersze nadawały się
też na wykład, jednak niekoniecznie wygłaszanego przez samego
poetę. Wiemy, że do wierszy Dacha napisanych na zlecenie, kompozytorzy pisali muzykę i wiersze wygłaszane były przed niewielkimi
gremiami, przede wszystkim w Prusach Wschodnich.
Następnie uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchać interesującego wykładu prof. dr Josepha Kohnena (Luksemburg) o Johannie Michaelu Hamannie – Synu ‘Magusa’. Johann Michael Hamann
był synem Magusa Johanna Georga Hamanna (1730-1788), który miał
kontakt z poszczególnymi fazami oświecenia i wkroczył w okres
Burzy i Naporu. Jego syn Michael (1769-1813) w Kaliningradzie szedł
wprawdzie śladami ojca, jednak w inny sposób, przez co między
ojcem i synem już wcześnie doszło do różnicy zdań. Mały Michael
pisał już w wieku 10 lat wiersze. Świat literacki był dla tego poety
drugim domem. Magus bardzo dbał o wychowanie swojego syna i
dlatego też chłopiec musiał być dobrym uczniem i znać kilka języków.
W ten sposób Johann Michael Hamann został dyrektorem szkoły,
który w ciągu jednego tygodnia był w stanie sprawdzić ponad 200
prac domowych, jak i poświęcić czas na różnego rodzaju reformy
szkolne, podaje Joseph Kohnen. Tego nauczyciela zachwycała literatura i języki. Życie Hamanna juniora było intensywne i krótkie, tak
że rozpiętość jego twórczości poetyckiej, naznaczonej regionalną
melancholią, nie zaznacza zbyt długich okresów twórczych. Jego pracy
towarzyszyła hipochondria, zaznacza Kohnen. O tym wybitnym
wkładzie Johanna Michaela Hamanna w rozwój szkolnictwa Prus
przypomina dzisiaj pomnik. Dzięki uczniom Hamanna miejsce jego
spoczynku stało się miejscem pamięci.
Oto wiersz Johanna Michaela Hamanna ze zbioru prof. Josepha
Kohnena:
Oczy mojej przyjaciółki
Melancholijnie, jak źródła skalne,
Wszechpotężne, jak poranne słońce,
otoczone gajem bukowym,
przyciemniają ukryty połysk,
w lśniącej niebieskiej fali
z Twoich oczu płynie światło i rozkosz
patrzą Twe oczy, gdy usychają z tęsknoty. dla nas, gdy się iskrzą.
Figlarne miłe, równe zawstydzonym różom,
Mroczne, jak migotanie
lampy śmierci,
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rozwiane wiosennym podmuchem, drżą przez sklepienia z powietrzem
grobów,
z moim uwielbieniem dla sukni,
jak gasnący błysk gwiazd,
patrzą Twe oczy, gdy się śmieją.
patrzą Twe oczy, gdy opłakują stratę.
Nie mogłoby być lepszego przejścia od rodziny Hamannów do
następnego wykładu o Ambiwalencji stron rodzinnych w liryce Johannesa Bobrowskiego dr Dagmary Scherf (Friedrichsdorf), niżWpływ poetologiczno-światopoglądowych pozycji Johanna Georga Hamanna, za
którego rozsądkowym sceptycyzmem podążał, którego pewności wiary i
historyczno-pozytywnych oczekiwań wobec przyszłości nawet jako chrześcijanin nie mógł już podzielać, sięgnął Bobrowski po pomysł magicznego języka przyrody, który znowu musiałby raczej stać się formułą zaklęcia, pisze Christiane Knobloch (W: Kindlers Literatur Lexikon, t. 2,
Stuttgart 2009, str. 681-682).
W tytule tego wykładu znajdujemy te oto słowa Dołóżmy drewien
do ognia obcości z wiersza:
Daubas
(...)
Idąc za goryczą, dołóżmy
drewien do ognia obcości,
pamiętamy jeszcze jedną piosenkę: dawniej
kwitło drzewo jabłkowe.
(Z: Johannes Bobrowski, Sarmancji czas, Stuttgart [1961], str. 80-81)
Jak wygląda charakterystyka sarmackiego języka przyrody? Z której sarmackiej płaszczyzny korzysta Bobrowski w takich wierszach
jak Daubas? Dr Dagmar Scherf prezentuje poetyckie odpowiedzi
podczas wieczornego wykładu. Przede wszystkich wywołała interesującą dyskusję wyborem sarmackiej topografii. Johannes Bobrowski należał do Grupy 47; jego tomik Sarmancji czas ukazał się w 1961
r. Lirykę tego autora, urodzonego w Tylży w Prusach Wschodnich,
charakteryzuje przede wszystkim sarmacki związek z przyrodą, która
swój finalny punkt osiąga w mitycznym przedstawieniu przyrody.
Rozliczenia z własną przeszłością dokonuje częściowo poprzez
wykorzystanie sarmackich motywów i symboli, pochodzących ze
słowiańskiego krajobrazu kultury, na które Bobrowski natknął się
podczas podróży w strony rodzinne: Pod pojęciem Sarmacji rozumiem
– wg Ptolemeusza – obszar pomiędzy Morzem Czarnym a Bałtykiem,
pomiędzy Wisłą a linią Donu – Środkowej Wołgi, z którego pochodzę i
który znam, zauważa Bobrowski podczas jednego z posiedzeń Grupy 47. (W: Sarmacji czas, Wspomnienia i Przyszłość, Dokumentacja
Colloquium Johannesa Bobrowskiego 1989, wyd. przez Alfreda Kelletata. Str. 24).
Jak wielowarstwowa jest ta topografia, widać to po następujących lirycznych wersach tomiku Sarmacji czas:
Z: Józef Konrad (str. 47)
Z: Wezwanie (str. 5
Z: Ulica wiejska (str. 54)
Jeden raz, w jasny wieczór,
Wilno, dębie,
Mikuła, cudony
jak jastrząb w górach Czernigowa, ty pług drewnianej Rosji,
wyglądam, miasteczka kwitnące na biało,moja brzozo,
z wesołymi ustami choć
śpiewają nad Dniestr,
Nowogród pod wodopój, zaśpiewamy
słyszę, wołam polskiego
dawniej w lasach wznosiły zwrotki z niczego innego niż wiatr.
cieślę. Tam,
się wiosenne krzyki, moich dni Jeden raz wieczorem głos
mówię, statki są czarne.
kroki rozbrzmiewały nad rzeką. rozbrzmiewa, głos Czadajewa,
Tego zapomniałem.
oddycha w rozpaczy,
krzyk ptaka.
W zacytowanych wersach prezentuje się język Johannesa Bobrowskiego, gdy chodzi o przyrodę i człowieka. Tutaj woła się po polsku,
śpiewa po rosyjsku i w końcu krzyczy się w wysokich tonach języka
wiosny czy ptaka. Z pewnością jest ten krzyk wołaniem utraconej
ojczyzny, która przyjmuje różnorakie mityczne konfiguracje. W wierszu Ślady na piasku szepcze się o takim poszukiwaniu przeszłości. Dr
Scherf zaznacza, że pisarz posługiwał się również staropruskim językiem i świadomie określał się romantykiem. Lirykę Bobrowkiego
charakteryzują też akcenty sensualne, dlatego też porównuje się jego
obrazy poetyckie z poezją Klopstocka czy Goethego. Wieczór zakończono dyskusją na temat pochodzenia sarmackich obrazów, któ-
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rych nie można jednoznacznie odnieść tylko do polskiego obszaru,
jeżeli nawet w polskim baroku był nurt zwany sarmatyzmem. Dla
Bobrowskiego interesującym był szerszy, północno-wschodni obszar.
Piękne zakończenie tego dnia konferencji.
W następnym dniu, dniu odjazdu większości uczestników, wysłuchaliśmy dwóch wykładów. Dr Arno Mentzel-Reusters (Monachium),
który został wybrany przewodniczącym Komisji Historycznej, referował o Dla wierności wyspy to ma być. Saga skandzy i kraj pruski u
Felixa Dahna. Felix Dahn urodził się w Hamburgu w 1834 r. i mieszkał w wielu miastach. Jako profesor wykładał niemieckie prawo, a
jako badacz historyczny pisał różne dzieła, jak np. Królowie Germanów. Dahn pisał również powieści historyczne, a także napisał wielotomowe dzieło zatytułowane Walka o Rzym, które bardzo szybko
zyskało sobie popularność. Pisarzowi temu może być przypisanych
szereg powieści o wędrówce ludów. Dzieła pisane prozą Felix Dahn
nazywał Historycznymi powieściami z wędrówki ludów.
Tomik ten miał charakterystyczną stronę tytułową:
Pisarza interesował sposób postrzegania narodów
i w związku z tym zajmował się literackim opisem
kilku grup etnicznych, jak
np. Prusów i Skandynawów, którzy – jak zauważył Arno Mentzel-Reuters –
przedstawiani byli właśnie
jako grupy niezbyt rozwinięte. Prusy były np. pod
względem kulturalnym słabo rozwinięte. Germanie
natomiast walczyli często
„w szlachetnej rycerskości”. Dahn, dzięki wypracowanym różnicom narodowym, które zawarł w swoich działach, postrzegany
był jako „patriota”.
Na koniec konferencji
wykład wygłosił pan dr Reinhard Goltz (Brema) pt. Ślady języka wschodnio- i zachodniopruskiego w literaturze dolnoniemieckiej po II Wojnie Światowej. Zaprezentowany materiał, który był poddany analizie, obejmował okres od 1945
r. do teraźniejszości i sięgał od opisu krajobrazu po teksty fikcyjne.
Dr Goltz pokazał na różnych przykładach, jaką funkcję mogły spełniać w języku dolnoniemieckim bałtyckie lub wschodniopruskie
związki językowe. Niektórzy autorzy oznaczali śladami innego języka inność. Inni autorzy poprzez tytuł dzieła lub „obcą” nazwę nadawali postaci z noweli określoną interpretację. Czytelnik miał z pruską
kulturą raz negatywne, raz pozytywne skojarzenia. Przedstawienie
tęsknoty za opuszczoną ojczyzną mogło być przez pruski podmiot
emocjonalny oceniane pozytywnie, podczas gdy niższe pochodzenie wschodniopruskiej postaci w literaturze mogło pojawić się na
obszarze dolnoniemieckim jako fenomen negatywny. Obce elementy językowe można postrzegać jako odnośniki do przedstawionej w
literaturze problematyki ucieczki, wypędzenia, różnic społecznych
lub w innych przypadkach jako znak zbliżenia ludzi z poszczególnych
kultur w Europie.
Po interesujących i pouczających wykładach drogi większości
uczestników rozeszły się, jednak część z nich zwiedziła jeszcze wspólnie katedrę Najświętszej Marii Panny i po raz ostatni spotkała się
przy obiedzie.
W tym miejscu chciałabym podziękować panu dr Martinowi Schubertowi, panu prof. dr Rudolfowi Bentzingerowi i Komisji Historycznej
za to, że umożliwili mi podróż do Erfurtu i że mnie tak mile przyjęli.
Na koniec chciałabym podziękować redakcji Ziemi Kłodzkiej za
możliwość publikacji tego tekstu i za stałą wiarę we mnie!
Z całego serca polecam podróż do Erfurtu także polskim i czeskim czytelnikom.
Tłumaczenie: Agnieszka Rządca i Irena Rogowska
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Ks. prof. Tadeusz Fitych

AUSTRIACKI ETAP WYSTAWY
GOTTES MÜHLEN – BO¯E M£YNY
Nordwald w kraju zwi¹zkowym Dolna Austria
To przede wszystkim w sferze religii człowiek każdej epoki
formułuje najważniejsze pytania
osobiste i poszukuje ostatecznych odpowiedzi egzystencjalnych. Dochodzenie człowieka do
osobowej wiary w Boga i Jego
zbawczą obecność w świecie
oraz historii, a później trwanie w
wierze, umacnianie jej jako
żywotnej przyjaźni z Trójjedynym
Bogiem Miłością, to jeden z najważniejszych tematów obecnych
na kartach Biblii. Drogi dochodzenia do wiary są bardzo różne. Można jednak powiedzieć, iż
w świetle doświadczeń zawartych w Biblii wiara, która bierze
się z patrzenia na dzieła mocy
Bożej Miłości, jest wcześniejsza
od wiary zrodzonej na podstawie
przepowiadanego słowa. Stąd to
już od czasów papieża Grzegorza Wielkiego (a więc nie tylko
w epoce kontrreformacji) obraz

i rzeźba były traktowane jako
swego rodzaju narzędzie misyjne, czyli nie tyle jako przysłowiowa sztuka dla sztuki, ale przede
wszystkim według zasady „fides
ex visu” (tzn. wiara z oglądania i
medytacji sztuki religijnej), czyli
w funkcji przekazu doświadczenia i świadectwa wiary, od symbolu apostolskiego poczynając.
Pomimo prądów ikonoklastycznych i jednostronnych tendencji
obrazoburczych, medytacja obrazu od wieków była i jest w Kościele Katolickim oraz Prawosławnym traktowana jako istotne, wręcz priorytetowe i niezastąpione źródło i narzędzie wiary.
Pamiętając o rozróżnieniu
pomiędzy sztuką religijną a
sztuką sakralną, nie wolno nam
pomijać prawdy, iż w minionych
stuleciach sztuka sakralna była
traktowana zarówno jako: sakralna przestrzeń obecności Boga;

przestrzeń liturgii, modlitwy i
wyciszenia oraz jako środowisko
przekazu zrealizowanej świętości, duchowości, kształtowania
syntezy teologicznej, zdrowej
wyobraźni i kultury religijnej
wiernych (a w niektórych wiekach i środowiskach, także jako
„pouczenie nieumiejących czytać”). Z tego względu m.in. język architektury romańskiej, gotyckiej i barokowej (w dużej mierze także i współczesnej) był i jest
nadal czytelnym komunikatem
„Niewidzialnego” oraz ważkim
przesłaniem – „szukajcie tego co
w górze”, dążcie tam gdzie przebywa Chrystus (zob. Kol 3, 1-4).
Po znaczącej duszpasterskoteoretycznej refleksji na temat
roli sztuki w Kościele, zwłaszcza
w wydaniu potrydenckich biskupów, Sobór Watykański II w Konstytucji O Liturgii (rozdz. VII; 4
XII 1963 r.) jako pierwszy zajął
się sztuką (nie zaś tylko obrazami), dokonując rozróżnienia pomiędzy sztuką sakralną, a sztuką
religijną. Zadaniem sztuki sakralnej jest służba kultowi, zbudowanie wiernych oraz ich religijne
kształcenie – ta świadomość
ugruntowana była wielowiekową, tradycyjnie pojmowaną
funkcją obrazów. Dzieła tego
typu sztuki zostały uznane za znaczące znaki i symbole najwyższych spraw wiary i kultury duszy.
Wypowiedzi Pawła VI, Jana
Pawła II, Benedykta XVI, nadal z
mocą i nową intelektualno-duchową świeżością podkreślają że
„Kościół potrzebuje sztuki” i doceniają wyjątkową rolę artystów
(także ludowych). Jest to konsekwencją wielkiej wizji, jaką zarysował Paweł VI, a następnie dopełnił Jan Paweł II dostrzegając
właśnie w sztuce jeden z podstawowych obszarów odrodzenia
człowieka. Jego list adresowany
do artystów (2000 r.) ma szczególne przesłanie. Jest nim prorocza intuicja, że „piękno [będące
kształtem Miłości] zbawi świat”.
„Sztuka ze swej natury jest swoistym wezwaniem do otwarcia
się na Tajemnicę” – napisał Jan

Paweł II. Sztuka tylko wtedy ma
sens, jeżeli jest drogą do prawdy. Jest wtedy prawdą zarówno
o twórcy, o samym artyście, ale
przede wszystkim o świecie, ale
głównie o Stwórcy”, o Trójjedynym Bogu Miłości Największej.

Kraj zwi¹zkowy
Dolna Austria
Przypomnijmy, Austria czyli
Republika Austrii, to średniej
wielkości państwo w Europie
Środkowej, które sąsiaduje i bezpośrednio rozwija samorzutną
wymianę w zakresie szeroko
pojętej kultury z aż ośmioma
ościennymi krajami. Na północy
graniczy bowiem z Niemcami
(784 km) i Czechami (362 km),
na wschodzie ze Słowacją (91
km) i Węgrami (366 km), na południu ze Słowenią (330 km) i
Włochami (340 km), a na zachodzie ze Szwajcarią (164 km) i
Lichtensteinem (35 km). Najwięcej ludności zamieszkuje w stolicy kraju – Wiedniu i Dolnej Austrii (po ok. 1,6 mln osób), a najmniej w górzystym Tyrolu. Przy
czym Dolna Austria jest po Wiedniu jako stolicy kraju, najliczniej
zamieszkałym krajem związkowym.
Austria była i jest krajem ludzi
wierzących. Ta niekwestionowana prawda odzwierciedla się w
wiejskim i miejskim, a nawet
wielkomiejskim (Wiedeń), krajobrazie kulturowym poszczególnych krajów związkowych i regionów. Przybywających turystów uderza nie tylko niezwykły
rozmach tutejszej architektury
sakralnej, liczba opactw i klasztorów pełniących od wielu wieków rolę ważnych centrów kultury (zwłaszcza w Dolnej Austrii
są to m.in.: Melk – 1089 r.; Klosterneuburg – 1114 r.; Heiligenkreuz – 1133 r. oraz Dürnstein,
Seitenstetten, Göttweig, Lilienfeld i Zwettl), ale także częste
występowanie zróżnicowanych
form małej architektury sakralnej
(pokłosia wysokiej kultury monastycznej).
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Nordwald bogaty
w malownicze
pejza¿e
oraz nasycenie
krajobrazu
przez sacrum
Pomiędzy dwoma malowniczo położonymi nadunajskimi
miastami Ybbs i Krems, tylko nieliczne drogi wiodą od Dunaju w
górę poprzez wąskie doliny i
strome zakosy na północ, do regionu tzw. Waldviertel – części
Dolnej Austrii. Rozciągają się tu
liczne wzgórza, których wysokość przekracza nawet 1000 m.
W zachodniej części tego regionu znajduje się największy w całej Austrii zamknięty kompleks
lasów – Nordwald, „Weinsberger
Forst”. Wioski są tu niewielkie,
często zaledwie kolonie, które
zamieszkują zahartowani ludzie.
Liczba miast i gęstość zaludnienia
jest tu niewielka. Zimy są tutaj długie i obfitują w śniegi. Natomiast
lato – to pora roku, która jeśli ją
tutaj przeżyło, to nie da się jej zapomnieć, posiada bowiem wyjątkowo urokliwe piękno, które
trudno opisać słowami.

I stacja
na austriackim
szlaku GM:
31 VIII – 10 IX 2010 r. –
cysterskie opactwo Zwettl:
ok. 700 odwiedzin
W miesiącu wrześniu 2010 r.
niemiecka wersja wystawy BM
„Gottes Mühlen” (dalej – GM)
miała swój „austriacki” etap.
Otworzyła go ekspozycja w „Katedrze Lasu Północnego” (Nordwald-Kathedrale), tzn. w kompleksie pocysterskiego opactwa cysterskiego Zwettl z
1138 r. (Dolna Austria), erygowanego jeszcze w epoce św. Bernarda z Clairvaux. Powstała tu w
XVIII w. wieża opackiego kościoła należy do najpiękniejszych fasad wieżowych doby baroku, w
krajach języka niemieckiego. Ponadto do dzisiaj opactwo Zwettl,
jako jedyne w całej Austrii, posiada najlepiej zachowany romański kompleks klasztorny. Z kolei
jego „perłą” jest najstarsza w całym zakonie cystersów romańska
sala kapitulna, z piękną kolumną
w centrum.
To właśnie w tym miejscu w
okresie 31 VIII – 10 IX 2010

r. – w cysterskim kapitularzu,
obok gotyckich krużganków, została zaprezentowana wystawa
GM, która obejrzało ponad 700
osób. Nota bene każdego roku w
okresie od maja do końca września opactwo nawiedza ok. 2427 tys. turystów.
Cysterskie Opactwo Zwettl
(od słowiańskiego: svetla – świetlana dolina; zniemczone: Zwet
Tal) – istniejące do dzisiaj w Dolnej Austrii (w regionie Waldviertel) zostało erygowane w 1138 r.
przez Hadmara I von Kuenring (o
3 km oddalone miasto Zwettl, było centrum jego królewskiego lenna). Od pierwszej chwili uderza
zbieżność nazwy z zaledwie przed
22 laty erygowanym we Francji
cysterskim opactwem Clairvaux
– Claravallis. Legenda głosi, że
wskazany na budowniczego opat
podczas modlitwy miał wizję
Matki Bożej, która poleciła mu
znalezienie w zimowym lesie zielonego drzewa, jako miejsca, w
którym należało wznieść klasztor. Na pamiątkę tego przekazu,
w klasztornym kościele w latach
1731-1733 wzniesiono ołtarz Josefa Matthiasa Goetza, który w
centrum ma zielony dąb – Jezusa
– „Drzewo Życia”.
Od momentu powstania,
opactwo stanowiło w klasyczny

dla Austrii sposób, z jednej strony kuenringowski „Hauskloster”,
a z drugiej religijne, duchowe i
kulturalne centrum (w XII w.
działała tu znacząca szkoła rękopiśmiennych kodeksów). Cesarskie i papieskie prawa chroniły
opactwo aż do chwili eksempcji.
Z dniem 5 kwietnia 1859 r. należy ono do kongregacji austriackich cystersów.
Historycznie, było ono trzecim cysterskim opactwem Austrii
(po opactwie Rein – łac. Runa, z
1129 r. oraz Heiligenkreuz z 1133
r., określane mianem „mistycznego serca Lasu Wiedeńskiego”), a

jako filia opactwa Heiligenkreuz
(eryg. przez św. Leopolda III z
rodu Babenbergergów) – drugim
w Dolnej Austrii.
W 1159 r. konsekrowano tu
pierwszy romański kościół, a już
w 1190 r. przykryto sklepieniem
istniejące do dzisiaj obiekty klasztornego kompleksu: dormitorium, latrynę i budynek kapitulny. W latach 1128-1130 wzniesiono gotyckie krużganki z absydą fontanny. Przez cztery dziesięciolecia w okresie 1343-1383,
w miejsce pierwszego romańskiego kościoła wznoszono gotycki wysoki chór syntezę francuskiego planu (chóru i wieńca
kaplic) z rodzimym chórem halowym. Opactwo nie uchroniło
się przed żadną z plag, klęsk,
wojen. W 1427 r. w następstwie
najazdu husytów opactwo zostało spustoszone, a w wieku XVI
nastąpił jego duchowy upadek.
Zasługą szeregu wybitnych
opatów jest konsekwentne przywracanie opactwu jego dawnej
świetności. Za kadencji opata
Melchiora Zaunagga (1706-1747)
można mówić już o ponownym
rozkwicie. W tym czasie wiele
obiektów przebudowano w stylu późnego baroku: kościół (wraz
z wystrojem i wyposażeniem
wnętrza); fasadę wieży (1727 r.),
a także bibliotekę (barokowa z
1733 r., która posiada 250 kodeksów z XII-XIII w. i 420 średniowiecznych bezcennych pomników dla historii austriackiej kultury).
W następstwie józefinizmu i
narodowego socjalizmu opactwo
zostało zniesione i dodatkowo
obciążone wysokimi kontrybucjami. W 1964 r. konwent opactwa tworzyło 46 mnichów. W
zakres ich służby wchodziła m.in.
modlitwa chórowa (Liturgia Go-
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dzin, czyli brewiarz trwający
dziennie ok. 2,5 godziny), troska
o konwikt chłopców, uczniów
szkoły muzycznej oraz duszpasterstwo 13-tu parafii inkorporowanych do klasztoru jeszcze w
średniowieczu oraz tzw. domu
rekolekcyjnego i formacyjnego
(1924 r.) Bildungshaus (szkoła
prywatna, z 1990 r.) dla osób
duchownych i świeckich. Obecnie opactwo liczy 22 ojców i
dwóch kleryków, a obsługuje 19
parafii (w tym 13 inkorporowanych), w których żyje ok. 16 tys.
wiernych.
Do dzisiaj opactwo Zwettl,
jako jedyne w całej Austrii, posiada najlepiej zachowany romański kompleks klasztorny. Z kolei
jego „perłą” jest najstarsza w całym zakonie cystersów romańska
sala kapitulna, z piękną kolumną
w centrum. W efekcie dynamicznej rozbudowy opactwa w XVIII
w. powstała wieża opackiego
kościoła (dzieło architektów
Matthiasa i Josefa Munggenast z
17772-1727 r.). Należy ona do
najpiękniejszych fasad wieżowych doby baroku, w krajach języka niemieckiego. Do dzisiaj stanowi ona o blasku wyjątkowej
„Katedry Lasu Północnego”
(Nordwald-Kathedrale), w kompleksie pocysterskiego opactwa
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powstałego w epoce św. Bernarda z Clairvaux.

II stacja
na austriackim
szlaku GM:
10 -23 IX 2010 – Allentsgschwendt (Waldviertel, Dolna
Austria; parafia i gmina Lichtenau)
Miejsce – modernizowana sala
wystawowa dawnej szkoły: ok.
140 odwiedzin.
Lichtenau (tzw. Marktgemeinde) leży w południowej
części regionu Waldviertel oraz
w odległości ok. 30-35 km od
większych miast: Zwettl i Krems,
otoczone licznymi wzgórzami od
542 do 718 m npm. Strukturę
administracyjną gminy tworzy 18
miejscowości.
Na program uroczystego
otwarcia złożyły się: oprowadzenie zebranych wzdłuż plansz z
blokami tematycznymi GM; wykład ks. prof. Tadeusza Fitycha
połączony z prezentacją multimedialną nt. „Was Bildststöcke,
Martel und Wegkeuze
künden? Alte Glaubenszeu-

gnisse neu endeckt”; odpowiedzi na pytania uczestników wernisażu.
Tutejsza społeczność charakteryzuje się dużą aktywnością
społeczno-religijną i stopniem
zrzeszenia. Działa tu szereg stowarzyszeń, a osoby pasjonujące
się małą architekturą sakralną
zinwentaryzowały i w prosty
sposób wydały broszurkę nt. tutejszych krzyży i kaplic przydrożnych.
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III stacja
na austriackim
szlaku GM:
23-28 IX 2010– Großreinprechts (Waldviertel, Dolna Austria; parafia Grainbrunn; gmina
Lichtenau)
Miejsce – nowoczesna sala
Gasthofu Katterbauer: ponad 60
odwiedzin.
Na program uroczystego
otwarcia złożyły się m.in.: a) wykład ks. prof. Tadeusza Fitycha
połączony z prezentacją multimedialną nt.: „Was Bildststöcke, Martel und Wegkeuze künden? Alte Glaubenszeugnisse neu endeckt”; b)

oprowadzenie zebranych wzdłuż
plansz z blokami tematycznymi
GM; c) odpowiedzi na pytania
uczestników wernisażu.
Miejscowość niemalże sąsiaduje (poprzez wieś Großnondorf) z gminą Sallingberg (Marktgemeinde) – 1.385 mieszkańców
(stan 1 I 2010) w powiecie
Zwettl. Co więcej, tutaj nie tylko znajdują się słupowe kapliczki przydrożne (w j. niem. Bildststöcke) z I połowy XVII w. oraz
powstają nowe, ale jest to prawdopodobnie jedyna w Austrii, lub
jedna z nielicznych gmin, która w
swoim herbie ma właśnie jedną
z tego typu kapliczek – Bildststöck, z poł. XVII w.

NEUE SELBSTVERWALTUNGSBEHÖRDEN
IN NIEDERSCHLESIEN
Im November und Dezember
2010 fanden in Polen Kommunalwahlen statt. Die Einwohner
wählten ihre Behörden in Gemeinden, Kreisen, wie auch die Ratsmitglieder des Wojewodschaftsparlaments. Zum Wojewodschaftsparlament wurden 36 Ratsmitglieder gewählt: Jarosław
Charłampowicz, Dorota Czudowska, Marek Dyduch, Elżbieta Gaszyńska, Julian Golak, Dorota Gromadzka, Anna Horodyska, Paweł Hreniak, Michał Huzarski, Andrzej Jaroch, Jozef Kozłowski, Iwona Krawczyk, Tadeusz Lewandowski, Marek Łapiński, Andrzej Łoś, Grażyna Malczuk, Janusz Marszałek, Janusz
Mikulicz, Agnieszka Muszyńska,
Jacek Pilawa, Jerzy Pokój, Ewa
Rzewuska, Krzysztof Skóra, Piotr
Sosiński, Dariusz Stasiak, Zbigniew Szczygieł, Jadwiga Szeląg,

Jerzy Tutaj, Patryk Wild, Paweł
Wróblewski, Barbara Zdrojewska, Piotr Żuk.
Zum Vorsitzenden wurde
wieder Jerzy Pokój gewählt und
zum Marschall der Wojewodschaft Rafał Jurkowlaniec.
In den grenznahen Städten
und Gemeinden wurden auch
neue Gemeindevorsteher und
Bürgermeister gewählt: Kłodzko
/ Glatz (Stadt) – B. Szpytma,
Kłodzko / Glatz (Gemeinde) – St.
Longawa, Szczytna / Rückers –
M. Szpanier, Bystrzyca Kłodzka /
Habelschwerdt – R. Surma,
Nowa Ruda / Neurode (Stadt) T.
Kiliński, Nowa Ruda / Neurode
(Gemeinde) – S. Karwowski,
Radków / Wünschelburg – J. Bednarczyk, Stronie Śląskie / Seitenberg – Zb. Łopusiewicz, Kudowa Zdrój / Bad Kudowa – Cz.
Kręcichwost.

Infolge des 2. Wahlganges am
15.12.2010 wurden neue Präsidenten und Bürgermeister gewählt.
Präsidenten der grenznahen
Städte: Jelenia Góra / Hirschberg
– Marcin Zawiła, Wałbrzych /
Waldenburg – Piotr Kruczkowski, Świdnica / Schweidnitz –
Wojciech Murdzek; Bürgermeistwer der Städte und Gemeinden: Dzierżoniów /Reichenbach
– Marek Piorun, Bielawa / Langenbiekau – Ryszard Dźwiniel,
Pieszyce / Peterswaldau – Mirosław
Obal, Piława Górna / Gnadenfrei
– Zuzanna Bielawska, Duszniki
Zdrój / Bad Reinerz – Andrzej
Rymarczyk, Polanica Zdrój / Bad
Altheide – Jerzy Terlecki, Lubań
/ Lauban – Arkadiusz Słowiński,
Szczawno Zdrój / Bad Salzbrunn
– Tadeusz Wlaźlak, Zgorzelec /
Görlitz – Rafał Gronicz, Zawidów
/ Seidenberg – Józef Sontowski,

Złotoryja / Goldberg – Ireneusz
Żurawski, Ząbkowice Śląskie /
Frankenstein – Marcin Orzeszek,
Ziębice / Münsterberg – Antoni
Herbowski, Lubawka / Liebau –
Tomasz Kulon, Lądek Zdrój / Bad
Landeck – Kazimierz Szkudlarek,
Głuszyca / Wüstegiersdorf– Alicja Ogorzelec, Mieroszów / Friedland – Andrzej Laszkiewicz,
Strzegom /Striegaau – Zbigniew
Suchyta, Złoty Stok / Reichenstein – Stanisław Gołębiewski.
Zum neuen Glatzer Landrat
(des größten grenznahen Kreises)
wurde Maciej Awiżeń gewählt.
Interessant ist, dass in der kleinen Gemeinde Reichenstein Stanisław Gołębiewski gegen Waldemar Wieja nur mit 18 Stimmen
siegte und so wird Stanisław Gołębiewski zum dritten Mal das
Amt des Bürgermeisters von Reichenstein ausüben.
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Dawid Łuczak, Bartłomiej Długosz

SZLAKIEM DZIEDZICTWA GÓRNICZEGO
We wtorek, 23 listopada wraz
z uczniami noworudzkich szkół
biorących udział w projekcie
„Akademia Dziedzictwa i Tradycji” dofinansowanym przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, a
realizowanym przez Fundację
Odnowy Ziemi Noworudzkiej

wzięliśmy udział w wycieczce do
Kutnej Hory. To miasto nazywane jest skarbem i klejnotem ziemi, a także perłą architektury.
Zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego
i Przyrodniczego Ludzkości
UNESCO.

Uczestnicy wycieczki do Kutnej Hory (fot. T. Baza³a)

Kutnohorskie kopalnie już
pod koniec XIII wieku dostarczały około 1/3 europejskiego wydobycia srebra. Miasto było też
centrum bicia tzw. praskich groszy, należących do najbardziej
stabilnych walut europejskich.
Na bogactwie miejscowych
kopalń opierała się potęga średniowiecznych królów czeskich,
co umożliwiło powstanie wielu
cennych zabytków.
Górnicy kutnohorscy rozpoczęli w 1380 r. budowę katedry
ku czci swojej patronki św. Barbary, która miała dorównać praskiej. Przepiękny, przykryty trzema niezwykłymi kopułami kościół zalicza się do najwspanialszych przykładów architektury
gotyckiej w Europie. Wizerunek
św. Barbary znajduje się w prawym skrzydle ołtarza. Natomiast
posąg górnika przypomina, kto
był fundatorem katedry.
Kutna Hora ma też związki z
Polską. Król czeski Wacław II wydał nowoczesną jak na owe czasy

ordynację górniczą „Jus regale
montanorum”, na której wzorowało się prawo górnicze w Polsce.
Wacław II był także władcą
Polski. W Kutnej Horze miała
miejsce koronacja na króla Czech
polskiego królewicza Władysława Jagiellończyka. Chociaż miasto nie jest dzisiaj tak potężne jak
w średniowieczu, to można w
nim spotkać turystów z całego
świata.
Świetnie funkcjonuje informacja turystyczna, oferująca materiały w wielu językach. Turysta
odwiedzający Kutną Horę może
też bardzo mile spędzić czas w
wielu małych kawiarenkach i restauracjach.

Dofinansowano z Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich w ramach projektu
„Akademia dziedzictwa i tradycji”

Henryk Hnatiuk

MIÊDZYNARODOWY PLENER MALARSKI
Wystawa poplenerowa prezentuje 63
prace inspirowane urokiem ziemi tarnogórskiej, w tym obrazy olejne, akwarele, pastele i fotografie – będące efektem
trwającego 12 Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w dniach 23 sierpnia
do 3 września 2010 roku.
Wzięło w nim udział 22 artystów z
Polski, Ukrainy, Czech, Belgii i Luksemburga. Komisarzem Pleneru był artystaplastyk Mirosław Ogiński, na co dzień
pracownik Wydziału Sportu, Turystyki,
Promocji i Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
W grupie uczestników znaleźli się
twórcy – członkowie Polsko-Czeskiego
Klubu Artystycznego „ART.STUDIO” w
Mieroszowie: Věra Kopecka z Broumova, Andrzej Niżewski i Zdzisław Szpak z
Boguszowa-Gorc, Jerzy Mach z Wałbrzycha i Edward Kostka z Wrocławia.
Wałbrzyskie Muzeum jest jedną z
15 placówek, w których prezentowana jest
wystawa. Następna wystawa zostanie
zaprezentowana w Galerii Barbórka w
Boguszowie-Gorcach w dniu 14 stycznia 2011 roku. Ostatnia z cyklu piętnastu odbędzie się w Liverpoolu w Anglii.

– POWIAT TARNOGÓRSKI 2010
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X MIÊDZYNARODOWY PRZEGL¥D CHÓRÓW
POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO

Chór koœcielny z Vyprachtic

Burmistrz Pieszyc Miros³aw Obal wrêcza Nagrodê Publicznoœci”

11 października 2010 roku
tradycyjnie w kościele pw. św.
Antoniego odbył się X Międzynarodowy Przegląd Chórów Pogranicza Polsko-Czeskiego.
Wszyscy uczestniczy prezentowali utwory zarówno czeskie jak
i polskie. Przyjechały zespoły z
Dzierżoniowa, Dusznik-Zdroju,
Piławy, Wrocławia, BoguszowaGorc, Czech i Niemiec .W tegorocznej edycji wystąpiło 15 chórów.
Przegląd pieszycki z założenia
nie jest konkursem. Prezentowane programy artystyczne nie są
oceniane, nie przyznaje się żadnych miejsc, ale żywa impreza
wciąż ewoluuje, zatem organizatorzy wprowadzili nowy element
– nagrodę publiczności. W tym
roku po raz pierwszy wręczano
nagrodę rzeczową – komputer,
którą ufundował burmistrz Pieszyc Mirosław Obal. Publiczność
w plebiscycie uznała za najlepszy
chór z Czech Chramovy Sbor reprezentujący Vyprachtice, który
reprezentował bardzo wysoki
poziom. Wykonał dwie pieśni:
polską i czeską, a słuchający, w
tym potencjalni konkurenci, wypełniając kupony nagrodzili ich za
perfekcyjne przygotowanie i artystyczną prezentację.
Na drugim miejscu uplasował
się chór Makrotumia z Dusznik
Zdroju. Pieszycki chór PETRI SILVA apelował do mieszkańców,
by na nich nie głosowali, ale i tak
uzyskali również dużą liczbę głosów, bo z roku na rok doskonalą
swój kunszt muzyczny i osiągnęli
znakomity poziom.
Zatem nagroda publiczności
po raz pierwszy przyznawana na
Przeglądzie pieszyckim powędrowała do Czech, z czego tym
bardziej cieszymy się mając nadzieję, że nasi sąsiedzi tym chętniej będą nas odwiedzać, a w pełni zasłużona nagroda przyznana
w demokratycznym plebiscycie
przyniosła im zaszczyt i służyć
będzie ich artystycznej społeczności.
Międzynarodowy Przegląd
Chórów Pogranicza Polsko-Czeskiego od trzech lat organizowany jest bardzo profesjonalnie.
Wyodrębnione zostały trzy segmenty wzajemnie zsynchronizowane; głównym trzonem są pre-
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zentacje chórów (regulaminowe)
odbywające się we wnętrzach
kościoła Św. Antoniego, podczas
których wszystkie zespoły prezentują się w określonej kolejności budującej napięcie i atmosferę, przestrzegając założenia organizacyjne i regulaminu. Na koniec tej części są wspólne śpiewy i dużo serdeczności. Druga
część, równie ważna choć bez
udziału publiczności, to świetnie
prowadzone warsztaty, w któ-
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rych uczestniczą dyrygenci, kapelmistrzowie, soliści i prowadzący owe chóry. Warsztaty, które odbywają się po prezentacjach
prowadzą Grażyna Szczerek-Rogala i Tadeusz Płaza – wybitni fachowcy i muzycy, toteż zajęcia
przedłużają się do późnych godzin wieczornych. W tym czasie
członkowie zespołów biesiadują
i bawią się wspólnie. Tegoroczny
przegląd dostarczył mieszkańcom Pieszyc ogromnych emocji.

Kacper Klich, Gracjan Szkwarek

WA¯NA WYSTAWA
Uczniowie noworudzkich
szkół mają okazję zapoznać się z
ciekawą wystawą o zabytkach
techniki Gór Sowich, w której aż
4 plansze poświęcone są Nowej
Rudzie.
Wystawę we współpracy z
Fundacją Otwartego Muzeum
Techniki we Wrocławiu przygotowała Fundacja Odnowy Ziemi
Noworudzkiej, która pozyskała
na ten cel środki z Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu „Akademia Dziedzictwa i Tradycji”.
Już na planszy tytułowej „Zabytki techniki Gór Sowich” wi-

dzimy noworudzkie piece szybowe dawnej prażalni łupku ogniotrwałego, które, jak mieliśmy
okazję przekonać się naocznie,
nadal niszczeją, chociaż stanowią
unikat w skali światowej.
Jest również widoczna górnicza architektura Nowej Rudy,
która także powoli znika.
Wystawa prezentuje noworudzką linię kolejową, jedną z najpiękniejszych w Polsce, ze wspaniałymi obiektami inżynierskimi.
Linią tą zajęli się uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w
Nowej Rudzie, którzy przez kilka miesięcy fotografowali obiek-

Prof. Stanis³aw Januszewski podczas spotkania z m³odzie¿¹ (fot. T. Baza³a)
ty, wykonali prezentację, a następnie przedstawili ją na konferencji w Centrum Biznesu.
Jest też plansza przedstawiająca inny ciekawy zabytek techniki, jakim jest noworudzki wodociąg grawitacyjny.
W świat zabytków techniki
wprowadzał nas prof. Stanisław
Januszewski, który z pasją zachęca uczniów do fotografowania,
opieki i ocalania ich w pamięci dla
przyszłych pokoleń.
W dyskusjach z profesorem
zastanawialiśmy się jak pomóc
noworudzkim zabytkom techniki, aby nie zniknęły lub zostały tak
zmienione, że nie przypominają
już swojego dawnego wyglądu
(np. niektóre obiekty na Polu
„Piast” dawnej kopalni węgla kamiennego).

Bardzo lubimy spotkania z profesorem, podczas których zarażamy się jego pasją, podziwiamy
jego wiedzę i wytrwałość w ratowaniu dziedzictwa przeszłości.
Chętnie też odwiedzamy Sowiogórskie Muzeum Techniki,
gdzie możemy się nauczyć jak
ratować, opisywać, a nawet restaurować dziedzictwo przemysłowe, które jest bardzo potrzebne dla naszej edukacji.

Dofinansowano z Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich w ramach projektu
„Akademia dziedzictwa i tradycji”
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WST¥¯K¥ MALOWANE
Rêkodzie³o artystyczne Sekcji Haftu Mieroszowskiego Centrum Kultury
w Ma³ej Galerii Towarzystwa Przyjació³ Bielawy w Bielawie
Człowiek współczesny, zmęczony hałasem, pośpiechem, spalinami, poddany lawinie informacji i narażony na stresy, szuka wytchnienia w pięknie krajobrazu,
w kontakcie z ziemią, przyrodą,
sztuką. Miasta, wielkie bloki,
dzielnice, przytłaczają swą monotonią, skalą, w której gubi się
człowiek. Zacierają się więzy
międzyludzkie, często sąsiad nie
zna sąsiada, jednostka gubi się w
„mrowisku”. A przecież człowiek ma dwie cechy tylko pozornie sprzeczne ze sobą – jest istotą
społeczną, która szuka więzi z
otoczeniem, a jednocześnie
chciałby w tym otoczeniu zaznaczyć swą obecność.
Człowiek, poddany procesom
unifikującym, wyrwany ze swego macierzystego środowiska,
odczuwa potrzebę, którą można by nazwać potrzebą zakorze-

nienia. Zakorzenienie w historii
swej ojczyzny, w krajobrazie rodzinnym, w literaturze, w sztuce. Nie przypadkiem obserwujemy dziś w wielu krajach świata i
to przede wszystkim wysoko
uprzemysłowionych, nawrót do
zainteresowania sztuką ludową,
a ściśle mówiąc rękodzieła artystycznego.
Trzeba też pamiętać, że nasze
zainteresowanie sztuką ludową
ma miejsce już w czasie, gdy ginie ona w swym własnym środowisku. Kiedy była obok, na co
dzień – któż zwracał na nią uwagę? Była, bo tak widocznie miało
być. Dlatego nie mieszkańcy wsi,
którzy przywykli do niej od
dziecka, ale inteligenci z miast
pierwsi dostrzegli jej urodę. Przypomnijmy chociażby okres Młodej Polski, ówczesne fascynacje
kulturą chłopską – Kasprowicza,

Orkana, Rydla, Tetmajera, Wyspiańskiego, Witkiewicza.
Wiele wartości – do niedawna jeszcze żywych i zdawałoby
się, głęboko osadzonych w tradycji wiejskiej – zanika. Wiele jednak udaje się ocalić. Ginące piękno niekoniecznie musi zaginąć.
Przeciwnie – trzeba czynić
wszystko, co można, aby je zachować, aby impulsy płynące ze
sztuki ludowej wzmacniać, aby
utalentowani ludzie mieli możność rozwoju swych umiejętności już w innych, nowych warunkach, dla nowego odbiorcy. Od
nas samych zależy, czy zdołamy
uchronić jej ginące piękno, czy
stworzymy warunki do jej dalszego istnienia, a nawet rozwoju.
Najogólniej mówiąc, takie rozumienie rzeczy spowodowało,
że w Mieroszowie zaczęto poszukiwania osób zajmujących się

Wystawy w Bielawie sekcji mieroszowskiej. W œrodku (z kwiatami) Ewa Kokoszka, instruktor sekcji rêkodzie³a w MCK

amatorsko tzw. Rękodziełem artystycznym, co zaowocowało
powstaniem przy Mieroszowskim Centrum Kultury Sekcji
Haftu. Dodatkowym impulsem
do takich poszukiwań było zainteresowanie ludzi przeszłością i
tradycją.
Wystawę rękodzieła artystycznego, którą nazwałem
Wstążką Malowane warto polecić i zobaczyć z kilku powodów.
Po pierwsze – informuje o skali
zjawiska oraz pokazuje dorobek
grupy nieprofesjonalnej twórców
z Mieroszowa. Po drugie – jest
organizacyjnie zamierzoną manifestacją tego rodzaju sztuki amatorskiej, która w ostatnich latach
cieszy się wśród mieszkańców
Gminy Mieroszów ogromnym
powodzeniem. Nasi artyści nader obficie sięgają do minionej
tradycji, czerpią z jej dorobku,
nawiązują do swoich wspaniałych
poprzedników. Artystyczna spuścizna przeszłości wywiera znaczący wpływ na upodobania mistrzów rękodzieła z Mieroszowa,
inspiruje ich wyobraźnię oraz
poszukiwania w sferze materiału, techniki, kompozycji, tematów, stylu.
Sekcja haftu skupia 12 pań,
które pod okiem instruktorki
Pani Ewy Kokoszki z Wałbrzycha
wykonują prace metodą haftu
wstążeczkowego, matematycznego, pergamano, a ostatnio filcowanie.
Otwarcie wystawy wraz z
wernisażem miało miejsce 8
grudnia 2010 roku w Małej Galerii Towarzystwa Przyjaciół Bielawy w Bielawie. Prezentowana
wystawa jest optymistycznym
świadectwem aktywności twórczej grupy mieszkańców Mieroszowa oraz żywotności tradycji
rękodzielniczej i potrwa do 10
stycznia 2011 roku.
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„ZIEMIA K£ODZKA” MARKA PERZYÑSKIEGO
Książki autorstwa Marka Perzyńskiego
mają jedną wspólną cechę – czyta się je
jednym tchem. Reklamy nie wymagają,
jednak grzechem byłoby nie odnotować
ukazania się jednej z najnowszych jego
pozycji zatytułowanej „Ziemia kłodzka.
Kod sztuki, wody życia, sanktuaria, zamki, skalne osobliwości”.
– Piszę takie książki, jakie sam chciałby
mczytać – mówi autor. – Pisane „do
spodu”, czyli odpowiadające na najbardziej
nurtujące pytania.
Czasami wymaga to przeprowadzenia
drobiazgowego dziennikarskiego śledztwa. I w przypadku „Ziemi kłodzkiej” autor wchodził do podziemi, wspinał się na
szczyty, przepytał setki osób. – Ziemia
kłodzka jest tego warta – uważa.
Czym skończył się skok starego wiarusa w przepaść koło Polanicy-Zdroju? Jaką
tajemnicę skrywa słynna Kaplica Czaszek
w Kudowie-Czermnej? Jakie niezwykłe
wydarzenie towarzyszyło we Wrocławiu
koronacji figurki Matki Boskiej z Iglicznej?
Dlaczego rodzinie komesa z zamku
Szczerba przyszło pokutować? Co spotkało pasterzy koło Idzikowa, gdy wzgardzili
chlebem? Dlaczego strach chodzić po lesie w Miłkowie koło Ludwikowic Kłodz-

kich? To kilka z serii wielu pytań, na które
odpowiedzi znajdziecie w tej publikacji.
Pierwszy rozdział opowiada o fenomenie ziemi kłodzkiej. Tu powołuje się na publikacje m.in. z „Ziemi Kłodzkiej”, czyli naszego czasopisma, które nie waha się poruszać też tematów trudnych – do takich
należy stosunek przedwojennych mieszkańców ziemi kłodzkiej do faszyzmu. Ten temat przywołujemy dlatego, że zajął się nim
w książce Marek Perzyński.
O budownictwie ludowym ziemi kłodzkiej traktuje rozdział „Chaty-klejnoty”. Z
kolei o niezwykłych dzwonnicach, których
celem było odpędzanie burz, autor pisze
w tekście „Dzwony kontra pioruny”.
Szczególnie jednak zadowolony jest z opowieści o tzw. czeskim zakątku w rejonie
Kudowy-Zdroju, bo opowiada o tym m.in.
potomek rodziny, która mieszka w tym rejonie od... XVI wieku!
Książka liczy grubo ponad 300 stron,
jest bogato ilustrowana – zdjęciami archiwalnymi i współczesnymi.
Wysoki patronat nad książką objął Jego
Ekscelencja ks. prof. dr hab. Ignacy Dec,
biskup świdnicki, kanoniczny zwierzchnik
m.in. ziemi kłodzkiej.
AKP

Mietek Dučin Piotrowski

Konièek/Kobyla Kopa (851 m n.p.m.)
Witaj na Koničku (lub na Kobylej Kopie, jak wolisz). To właśnie tutaj, 25 czerwca 1989 roku
odbyło się ostatnie duże spotkanie przedstawicieli opozycji demokratycznej z Czechosłowacji
z ich polskimi przyjaciółmi. Celowo używam eufemizmu, bo w
trzy tygodnie po wyborach do
„sejmu kontraktowego” trudno
było rozstrzygnąć czy „my” to
jeszcze „my”, czy już „oni”. Liczebność polskiej delegacji (trzy
osoby plus trzech dziennikarzy)
potwierdziła słuszność twierdzenia, że znacznie łatwiejsza jest
solidarność bitych i więzionych
niż rządzących. Być może ta właśnie myśl spowodowała, że na
zdjęciu, wykonanym przez Heńka Prykiela z NAF Dementi, Vaclav Havel wygląda na szczególnie
zafrasowanego. Wszak rok
wcześniej Adam Michnik wieszczył mu posadę Głowy Państwa,
a tu się okazało, że Adam poszedł
w „deputaty” zamiast w… góry,
a Vaclavovi wciąż bliżej do więzienia niż prezydentury.
Czarne myśli „Pierwszego
Turysty” rozwiał dopiero entuzjazm Mirka Jasińskiego, który
zaproponował zorganizowanie
we Wrocławiu jesienią 1989 roku

seminarium „Europa Środkowa.
Kultura na rozdrożu – między
totalitaryzmem a komercjalizmem”, któremu towarzyszyłby
„Przegląd Czeskiej i Słowackiej
Kultury Niezależnej”. Te słowa
przywróciły pożądany klimat
spotkania. Wszyscy uczestnicy
skoncentrowali się na tym co zawsze było istotą funkcjonowania
„Solidarności Polsko-Czechosłowackiej” – konkretnym zadaniu
do wykonania. Miejsce przedsięwzięcia nie budziło wątpliwości.
Wrocław – najbardziej czeskie z
polskich miast, leżący od granicy
w takiej samej odległości, jak Praga. SPCzS, która z racji swoich
działań nie mogło być organizacja masową, zyskało znakomitego partnera do prac organizacyjnych w strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. W
budynku głównym Uniwersytetu zorganizowano recepcję a najgodniejszym miejscem dla
uczestników seminarium była
Aula Leopoldina. Właśnie w „leopoldince” w trzy lata później
Vaclav Havel, ponownie jako
„osoba prywatna”, odbierał godność doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, a

wspominając Seminarium i Festiwal zorganizowane w dniach 35 listopada 1989 roku nazwał je
„uwerturą do aksamitnej rewolucji”. Wierzcie, że w tych ważnych
dla Wrocławia słowach nie było
przesady. Trzeba było w tych
dniach być razem z tysiącami
młodych Czechów i Słowaków,
którzy mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z emigracyjnymi twórcami i artystami. Trzeba było widzieć entuzjazm wrocławian, którzy zgłaszali się do
organizatorów oferując swoje
mieszkania dla naszych gości.
Trzeba było widzieć wzruszenie
i łzy rodzin, mających pierwszy
od wielu lat bezpośredni kontakt
z bliskimi, którzy wyemigrowali
z Czechosłowacji. Za każdym
razem, kiedy przechadzam się po
hali Dworca Głównego przypominam sobie tę niepowtarzalną
atmosferę z pierwszych dni listopada ostatniego roku komunizmu w naszej części Europy. Widzę te tysiące młodych ludzi, którzy przez te trzy wrocławskie dni
poczuli się wolni, a festiwalowe
znaczki nosili przy kurtkach, tak
we Wrocławiu, jak i w Pradze,
Bratysławie, Brnie… To właśnie
one w pierwszych dniach aksa-

mitnej rewolucji były szczególnym
powodem do dumy i stanowiły
swoisty identyfikator awangardy
przemian.
Te trzy listopadowe dni były
równie wielkim przeżyciem, jak
dla naszych gości, tak i dla nas.
Nikt z organizatorów nie był nawet w stanie policzyć, ile osób
zza południowej granicy przewinęło się wtedy przez Wrocław.
Znacznie łatwiej jest podać liczbę tych, którzy zostali zawróceni z granicy. Wystarczy tylko odnaleźć… stosowne raporty w
archiwach MSW Republiki Czeskiej i Słowacji.
Po dziesięciu latach zorganizowaliśmy we Wrocławiu Festiwal Kultury Czeskiej. Wiedzieliśmy, że atmosfery sprzed dekady nie da się powtórzyć, ale naprawdę cieszyła nas obecność
czołówki czeskich wykonawców,
kilkuset młodych fanów i zainteresowanie ze strony mediów,
których redaktorzy mogli się
przekonać, że Wrocław faktycznie jest najbardziej czeskim z
polskich miast. A my mieliśmy to
szczęście, że mogliśmy wysłuchać The Plastik People of The
Universe. Jeszcze z Milanem Hlavsou…
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ZIEMIA K£ODZKA NA STARYCH WIDOKÓWKACH
Mało znane, zapomniane miejscowości okolicy Dusznik Zdroju Hordis Tal – Wapienniki z tajemnicą starej kanapy w tle.
Rolnicy tutejsi, wykorzystywali potok Jastrzębiec do hodowli ryb. Wykopano kilka stawów kaskadowych, ich ślady,
uważny turysta zobaczyć może
jeszcze dziś. Po II wojnie światowej Wapienniki częściowo się
wyludniły, obecnie sytuacja ludnościowa jest ustabilizowana.
Położenie przy bardzo ruchliwej
trasie, mimo formalnego włączenia w granicę uzdrowiska, nie
sprzyjało funkcji wypoczynkowej. Dopiero w ostatnich dwu
dekadach XX stulecia na południe od szosy na Jamrozowej
Polanie zbudowano duży, dobrze
wyposażony ośrodek narciarstwa klasycznego i zaplecze hotelowo-treningowe. Ośrodek
jest nadal rozbudowywany i doczekał się zaistnienia tu Centrum
Polskiego Biathlonu. To energiczne działanie stało się areną Mistrzostw Świata w Biathlonie Letnim w 2010 roku.
Po krótkiej charakterystyce
doliny Hordis Tal – Wapienniki,
pora wyjawić tajemnice starej
kanapy. Wydarzenie to miało
miejsce ponad 16 lat temu. Otóż
jadący esteci z Dusznik Zdroju do
Kudowy i z powrotem, zauważyli, że przy ścianie jednej z po-

sesji widnieje okazała kanapa,
która psuje wizerunek zacnego,
liczącego ponad sześćset lat miasta i uzdrowiska. Ten poczciwy
wielce użyteczny mebel, stał na
słońcu, deszczu i śniegu kilka lat.
Może rzeczywiście nie dodawał
uroku posesji. Przyszło polecenie
od władz, aby szpetny przedmiot
usunąć w czasie najbliższych wiosennych porządków. Okazało się,
że kanapa była mocno zniszczona przez drewnojady, czas i
zmienne pory roku, wszystko
nadawało się tylko do spalenia.
Dwaj młodzieńcy, którym polecono rozbiórkę mebla, w trakcie
zdzierania obicia zobaczyli nagle
posta świętego Piotra z kluczem,
księgą i kogutem stojącym na
ceglanym murze. Wizerunki te
otaczał misternie haftowany
czerwonymi jedwabnymi nićmi,
gotycki napis z datą 1580. To co
zobaczyli mocno ich zaintrygowało: co może znaczyć ten tekst?
Tajemnicze obce słowa - może
mówi o ukrytym skarbie na Homolskim zamku? Rozbierali jeszcze szybciej, warstw materiału
było kilka po chwili następne odkrycie: bieluteńki baranek z chorągiewką – tu również piękne
obce litery, dostali rumieńców z
emocji. Po krótkiej rodzinnej naradzie i życzliwej podpowiedzi
znajomych, odkrywcy postanowili powiadomić Towarzystwo

Miłośników Dusznik Zdroju. Tam
tajemnicze napisy zostały rozszyfrowane „Wolne Bractwo Rzeźników w Reinerz” (na pierwszym
płacie), i „Boże błogosław czcigodnym rzeźnikom” (na drugim).
Okazało się, że zbędny mebel
krył w środku dwa płaty jednego
sztandaru cechu dusznickich
rzeźników, istniejącego w mieście od XVI wieku. Obie połowy
sztandaru były bardzo zniszczone, większość materiału rozpadała się w palcach, dawne barwy
wyblakły. Towarzystwo Miłośników Dusznik przez wiele lat starało się dowiedzieć „kto, kiedy i
w jakich okolicznościach ukrył
znak cechowy. Pytano dawnych
mieszkańców Reinerz. Nikt nie
odpowiedział na apele! Liczymy,
że jednak może, ktoś odczyta ten
tekst i pomoże wyjawić szczęśliwe zakończenie zagadki. Dwa
lata temu dzięki czasopismu „Ziemia Kłodzka” dowiedzieliśmy się,
kto był autorem rzeźby „Piety”
na dusznickim cmentarzu. Enigmą było to przez 50 lat.
Pragnę przypomnieć jaką rolę
pełniły ongiś cechy. Otóż, była to
organizacja rzemieślników miejskich, powstała w okresie średniowiecza (w Polsce w XV wieku) w związku z dążeniem do
przejęcia wąskiego jeszcze rynku feudalnego. Spełniała też funkcje w sferze kultury, wojskowo-

Widok górnej czêœci Wapiennik (widokówkê wyda³ Klingsporn, fotograf z Dusznik Zdroju w 1931 r.

ści i religii. Jak w większości miast
europejskich, w Dusznikach
również cechy rzemieślnicze odgrywały ważną rolę. Na ich czele stali starsi cechu, czyli tzw.
cechmistrze, wybierani spośród
mistrzów danego rzemiosła.
Sprawy dotyczące określonego
zawodu załatwiano na zebraniu
cechowym, zwanym także
schadzką cechową. Do cechu
należeli mistrzowie i czeladnicy.
Droga do tytułu mistrzowskiego
była trudna i długa. Najpierw
młody adept danego rękodzieła
musiał kilka lat (najczęściej 3 lub
4) terminować w warsztacie mistrza, pod czujnym okiem czeladnika. Aby zostać czeladnikiem
należało wykonać odpowiedni
majstersztyk, czyli wykazać się
umiejętnością zrobienia samodzielnie zleconego dzieła, odpowiedniego do fachu. Szewc na
przykład musiał wykonać parę
butów, krawiec uszyć ubranie.
Czeladnicy przez kilka lat musieli pracować u boku mistrza, potem często odbywali podróże
czeladnicze, pracując w innych
miastach, u innych mistrzów. Nie
zawsze też udawało się wyzwolić na mistrza i założyć własny
warsztat, gdyż liczba mistrzówrzemieślników w dawnych miasteczkach była ściśle określana i
nieraz trzeba było czekać wiele
lat, aż śmierć któregoś z nich
zwolni miejsce. Pewne ulgi mieli
synowie mistrzów. Cech roztaczał opiekę nad terminatorami i
czeladnikami, majstrowie podlegali surowej kontroli. Cechy dbały o jakość produkcji i starały się
tak regulować produkcję poszczególnych warsztatów, aby
jeden drugiemu nie szkodził.
Określały liczbę uczniów w danym warsztacie i liczbę czeladników. Regulowały życie rzemieślników, dbały, by każdy miał zapewniony zbyt i możliwość godziwego zarobku. Każdy z cechów posiadał swój własny statut, którym się kierował, drobiazgowo opisujący także życie prywatne swoich członków. Rozwój
rzemiosła był ściśle powiązany z
życiem miasta. W małych miasteczkach takich jak Duszniki,
rzemiosło zaspakajało główne
potrzeby mieszczan i chłopów z
najbliższych okolic, jedynie niewielkie nadwyżki produkcji mo-
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gły być sprzedawane w innych
miastach. Duszniki położone blisko Kłodzka, znajdowały się w
strefie jego wpływów, często artykuły przemysłowe docierały i
stamtąd. W Dusznikach, ongiś
miasteczku rzemieślniczo-rolniczym, handel był raczej słaby i
ograniczał się do prostej wymiany jednych artykułów na drugie.
Sprowadzano jedynie to, czego
brakowało. Zapis w kronikach
miasta informuje, że oficjalną
zgodę rady miejskiej na powstanie cechów: krawców, rzeźników, piekarzy, szewców, ślusarzy
i drzewiarzy wydano w 1578
roku.
Oto kilka postanowień przywileju cechowego rzeźników:
jeśli rzeźnik pragnie być wpisany
do cechu rzeźniczego, musi uiścić
2 grosze tzw. wykupu i dla braci
cechowej, zakupić 26 kufli piwa.
Dopiero wówczas będzie mu
udzielone prawo prowadzenia
jatki mięsnej. Poza tym musi dać
dla cechu 2 talenty wosku (jedynie synowie mistrzów mogą być
przyjęci za połowę daniny), młody zaś majster może być przyjęty do cechu, ale pod warunkiem
zapłacenia na rzecz kościoła parafialnego tzw. cechowego i w
czasie kwartału ma się ożenić
pod karą postawienia towarzyszom cechowym jednej beczki
piwa. Od towarzyszy cechowych
wymagano, aby wszyscy byli
obecni na mszy świętej za zmarłego członka cechu i ofiarowali
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pewną kwotę. Wszyscy musieli
brać udział w uroczystej procesji
na Boże Ciało oraz w czasie oktawy. Obowiązkowy był także
udział w uroczystości pogrzebowej zmarłego członka cechu. Szanujący się rzeźnik wiedział też, że
nie wolno mu szlachtować żadnej sztuki bydła od Wielkiej Nocy
aż do świętej Judy, z wyjątkiem
samych Świąt Wielkanocnych i
dni jarmarcznych. Jeśli dwóch
rzeźników zabijało jedną sztukę,
tylko jeden z nich mógł sprzedać
z niej mięso. Nie wolno było
rzeźnikowi podkupywać towarzysza z cechu. Wszyscy solidarnie musieli ponosić ciężary na
rzecz miasta. Wszelkie ostre
wystąpienia w czasie zebrań cechowych były surowo karane. Z
własnego stada rzeźnik mógł zabić sztukę tylko za zgodą wspólnego pasterza i wiedzą cechu,
pod karą beczki piwa. Każdy nie
należący do cechu, gdyby handlował mięsem, podlegał karom
miejskim. Przynależność do cechu nie była zbyt kosztowna. W
Dusznikach wszyscy jego członkowie płacili rocznie 12 oboli
czynszu, a od każdej jatki mięsnej
dawali jeszcze 3 kamienie łoju
(około 5 kg) na potrzeby kościoła parafialnego na świece.
Zapis w kronice miejskiej
Dusznik dotyczący prawa cechowego dla tkaczy i powroźników
pochodzi z roku 1550. Latem
1560 roku powstał cech krawców. Z 1590 roku pochodzi

Fragment sztandaru Cechu RzeŸników w Reinerz z herbem miasta
wzmianka o cechu papierników,
z 1583 r. foluszników. W roku

1654 w mieście było 30 sukienników i 26 tkaczy. W 1715 roku
zbudowano nową okazałą siedzibę cechu sukienników – dom
„Pod Barankiem”. Możemy go
zobaczyć przy placu Warszawy,
jest ciągle w dobrej kondycji. W
latach 1751-1766 nastąpił rozkwit cechu sukienników, miasto
stało się siedzibą tkaczy.
Pod datą 1798 zanotowano,
że w mieście działa 1 aptekarz, 2
łazienników, 4 piekarzy, 6 gorzelników, 1 browarnik, 1 farbiarz, 1
powroźnik, 6 rzeźników, 1 rękawicznik, 36 tkaczy lnianych, 1
garbarz, 4 murarzy, 2 stolarzy, 1
stelmach, 7 szewców, 2 młynarzy, 2 siodlarzy, 10 krawców, 2
ślusarzy, 2 pończoszników, 2
garncarzy, 85 sukienników, 4
krojczych płótna, 1 woskarz, 4
białoskórników.
Literatura:
1. D. R. Eysmont, Duszniki i Zdrój.
Studium Historyczno-Urbanistyczne,
Wrocław 1992 r.
2. W. Tomaszewska „Z dziejów Dusznik Zdroju” Rocznik Wrocławski,
1955 r. Tom I.
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KUDOWSKIE NEPOMUCENY
Jest faktem powszechnie znanym, że północne Czechy, kraj
hradeckralowecki (obejmujący
także pogranicze nachodzkie)
określany jest mianem „kraina
uduchowiona”, z kolei granicząca z nim przepiękna Ziemia
Kłodzka od wieków posiada
przydomek – „Kraina Pana Boga
i Maryi”. Jan Paweł II głosił, że:
„aby przekazywać piękno, trzeba je mieć w sobie” oraz że piękno jest kształtem miłości, a chrześcijanie pierwszych wieków często powtarzali wymowne adagium: „duszą kultury jest kultura
duszy”. To stwierdzenie pozwala nam twierdzić, że wysoka kultura i pogłębione życie religijne
tutejszych mieszkańców kształtowały się w przestrzeni naznaczonej wielkim bogactwem wielkiej i małej architektury sakralnej.
W ostatnich latach Ziemia
Kłodzka ze względu na konfigurację terenu oraz natężenie pomników życia religijnego coraz
częściej bywa określana mianem
– „Śląski Cromlech”. Na jej obszarze znajduje się ok. 5.000
obiektów małej architektury sakralnej. Mając na uwadze, że są
to w pierwszym rzędzie pomniki wiary, pobożności i zwyczajów
chrześcijańskich, coraz częściej
podejmuje się systematyczne
wysiłki na rzecz odkrycia, nowoczesnej inwentaryzacji oraz pełnej oceny i prezentacji ich przesłania. W rozbudowanej typologii małej architektury sakralnej
wyróżnia się już m.in.: (1) Miejsca kultu – mikrosanktuaria; (2)
kapliczki pasyjne: krzyże; „Męki
Pańskie” i grupy ukrzyżowania;
(3) kapliczki i kolumny Trójcy św.;
(4) kapliczki, figury i kolumny
maryjne; (4) kapliczki i wyobrażenia plastyczne św. Jana Nepomucena i innych świętych; (5)
dzwonnice kultowe; (6) nisze i
religijne pomniki innego typu
oraz (7) krzyże i pomniki powypadkowe.
Badania prowadzone na pograniczu kudowsko-nachodzkim
(dawnym „czeskim zakątku”)
pozwoliły odkryć fakt istnienia
ponad 210 obiektów tego typu.
Na częściej występują tu różnego typu krzyże i kapliczki związane z duchowością pasyjną.
Przedstawienia krzyża łączą się
na ogół z „Pietą”, podkreślającą

udział Maryi w dziele zbawienia.
Należy tu dopatrywać się zarówno dynamicznie rozwijającego się
kultu Serca Pana Jezusa i Maryi,
renesansu kultu św. Franciszka,
jak i mistyki ignacjańskiej, tzn.
przeżywania prawd wiary
wszystkimi zmysłami, angażowanie całej osoby, wywołanie najgłębszych przeżyć, łącznie z ludzkim współczuciem. Wskazują na
to powstałe wówczas teksty pieśni kościelnych.
Jan Paweł II podkreślał z mocą,
że „mocą Kościoła są jego święci”, czyli ludzie zrealizowani. W
okresie kontrreformacji, teologii
polemicznej i baroku św. Jan Nepomucen stał się najbardziej znanym i czczonym europejskim
świętym. W ostatnim ćwierćwieczu przychodzi nam odnotować
swego rodzaju renesans tego
kultu.
Fenomenem kulturowym
ostatnich dziesięcioleci w Polsce
stało się przybierające na sile zainteresowanie wyobrażeniami
plastycznymi św. Jana Nepomucena. Świadczą o tym rosnące w
liczbę publikacje1 , grona fotografików, miłośników historii2 , kręgów badaczy, bractwa internetowe, liczba wystaw3 , witryn internetowych4 , szlaki turystycznokulturowe5 , restaurowanie wizerunków i kapliczek tego Świętego 6 . Samorzutnie nasuwa się
więc postulat, aby tak się to już
stało ze szlakami cysterskimi,
kultury barokowej i osobą Jana
Pawła II, także postać i obiekty
św. Jana Nepomucena uczynić
przedmiotem turystyki kulturowej chociażby na Ziemi Kłodzkiej.

Ma³a
architektura
sakralna Ziemi
Kudowskiej
Obniżenie Kudowskie wchodzące w obręb Parku Narodowego Gór Stołowych, stanowi
niewielką część obszaru Ziemi
Kłodzkiej. W tym pięknym regionie znajduje się aż piętnaście wód
zdrojowych. Wokół nich wyrosło pięć uzdrowisk. Stanowi to
niemal połowę uzdrowisk dolnośląskich, a według stanu z 2000

r. – aż 11% uzdrowisk w Polsce7 .
W sumie w Ziemi Kłodzkiej spotykamy znaczne zagęszczenie
wysokiej rangi kurortów, czyli
wysoko wyspecjalizowanej troski i kultury umacniania zdrowia
fizycznego, a z drugiej w pobliżu
znajdujemy kilka miejsc pielgrzymkowych o charakterze
międzynarodowym oraz nieporównywalnie mniejszy, ale cenny
i oryginalny pomnik wiary wyrosły w zmaganiach z jedną z największych plag jakie zna światowa historia – z pandemią cholery. Jest nim Kaplica Matki Boskiej
Bolesnej (dalej MBB)w Zielonej
Dolinie k/ Kudowy8 , Słonego i
Brzozowia (130 km na południe
od Wrocławia i 150 km na północ od Pragi, a ok 4 km od centrum najbliższego czeskiego miasta Náchod9 ). Kaplica nadal jest
jeszcze mało znana i nie do końca odkryta pod względem historyczno-etnograficznym, jak też i
religijnym.
Niestety pomimo, że od II wojny światowej niebawem upłynie
70 lat, to mała architektura sakralna Ziemi Kłodzkiej została
zinwentaryzowana jedynie w kilku procentach i to głównie dzięki pracownikom naukowym Uniwersytetu Poznańskiego. Z kolei w latach 1997-2000, jedynie
na terenie Gór Stołowych zinwentaryzowano aż 95 tzw. małych obiektów sakralnych i historycznych10. Przy czym najliczniejszą grupę 60 obiektów, stanowią krzyże i kapliczki o charakterze dziękczynno-chwalebnym
oraz miejsca nieszczęśliwych i
śmiertelnych wypadków swych
krewnych i bliskich11 . Z tej liczby największe ich skupisko, wyrażające się liczbą aż 25 obiektów stanowi obecne miasto Kudowa Zdrój i jego okolice12 . Ten
stan istotnie zmieniły moje badania prowadzone w latach 20072009 na pograniczu kudowskonachodzkim. W efekcie na pograniczu kudowsko-nachodzkim
zostało zinwentaryzowanych
210 obiektów, z czego aż 98
obiektów na kudowskim odcinku szlaku papieskiego, prowadzącym z centrum miasta (klasztor
SS. Służebniczek NMP) poprzez
Czermną do Bukowiny13 .
Pozostaje wymownym fakt,
że największą liczbę krzyży i ka-

pliczek na terenie Gór Stołowych
wzniesiono w okresie od 1850
do 1909 r.14 (pomimo różnorakich zagrożeń odnotowano w
Europie tego półwiecza przebudzenie apostolskie i misyjne).
Należy podkreślić też kolejny
znaczący fakt, iż w liczbie 60 odnotowanych obiektów małej architektury sakralnej znajdujemy:
3 figury św. Jana Nepomucena15 ;
9 kapliczek kolumnowych (w
tym 3 z XIX w.)16 oraz 12 kapliczek, wśród tych ostatnich małą
jednonawową kapliczkę Matki
Boskiej Bolesnej z Zielonej Doliny (z 1887 r.), która nie ma w
sobie odpowiednika, a pod wieloma względami jest ona wyjątkowa, przynajmniej w obrębie
Gór Stołowych.
Poznanie piękna, historii i bogactwa kulturowego regionu,
powoduje głębokie uczuciowe
związanie ludzi z uniwersalnymi
wartościami oraz strzeżenie pamięci o ludziach autentycznie
wielkich. Rozbudza w mieszkańcach przywiązanie do rodzinnych
stron, kultury i tradycji, a wreszcie strzeżenie pamięci narodowej. Daje odpowiedź na ważne
pytania kim jesteśmy i od czego
faktycznie zależy nasza przyszłość?
Krzyże i kapliczki pełnią w
życiu człowieka rolę wyjątkową.
Są: nierozerwalną częścią środowiska, w którym człowiek żyje,
przekształca je, tzn. doskonali lub
niszczy; miejscem zadumy, refleksji nad życiem, jego sensem,
kształtem i przemijaniem; pamiątką po przodkach, którzy z
różnych ważnych powodów je
ufundowali; wdzięcznością człowieka za otrzymane łaski (np.
ocalenie życia); łączą ludzi przez
wspólną modlitwę (majówki; dni
krzyżowe, …) obrzędy, tradycje
oraz opiekę nad pomnikami religijności. Są świadectwem głębokiej wiary ludzi, którzy w tych
miejscach szukają wyciszenia i
nieustannej opieki Bożej. Są również obiektami podziwu nie tylko dla turystów i kuracjuszy z
Polski, ale i z zagranicy.

Postaæ œwiêtego
mêczennika
Postać świętego Jana Nepomucena (*1350 w dawnym Po-
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muku, a dziś Nepomuku k/Pilzna
i cysterskiego opactwa; + 20/21
III 1393 w Pradze), który jak nikt
inny, od wieków stanowi w Kościele Powszechnym kluczową
postać zarówno ludowej pobożności, jak i małej architektury sakralnej miast i wsi wielu krajów
europejskich17 . Ten wyjątkowy
czeski święty był kolejno: synem
sędziego, niemieckiego osadnika,
Welflina (Wollfina), cesarskim
notariuszem na dworze biskupim
(1369 r.), katolickim kapłanem
(1380 r. jednym z altarzystów
praskiej katedry, proboszczem
św. Galla (w j. czes. Havla) na Starym Mieście i kanonikiem przy
katedrze św. Wita), doktorem
prawa kanonicznego (1381 Praga bacc.iur.; Padwa 1387
dr.iur.can.; kanonikiem kolegiaty
praskiej św. Idziego) i wikariuszem generalnym arcybiskupa
Pragi (1389 r.), a także spowiednikiem czeskiej królowej Zofii.
Jako prawny doradca praskiego
arcybiskupa , uczestniczył w sporze o prawa kościelne z królem
czeskim Wacławem IV Luksemburczykiem (ten zwolennik Jana
Husa panował w Czechach w latach 1378-1419, a jako król Niemiec w latach 1378-1400). Na
skutek tego w 1393 r. został
aresztowany wraz z dwoma in-
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nymi duchownymi (których
uwolniono), a Jana Nepomucena z rozkazu króla torturowano,
a wreszcie utopiono w Wełtawie.
Z końcem XIV w. trumna z
jego zwłokami została przeniesiona do katedry. Po śmierci Wacława IV (+ 1419) kult Męczennika zaczął się szerzyć spontanicznie. Szybko pojawiły się
pierwsze jego życiorysy, a nawet
cześć liturgiczna. W wieku XVII
kult przybrał na sile. Protestanci
bez podania dowodów, twierdzą,
że został on wywołany sztucznie,
aby przysłonić postać Jana Husa.
Bywał nazwany „błogosławionym” i zaliczany do kręgu patronów Pragi i Czech.
Nieformalny kult, który szybko rozszerzał się i umacniał
wśród ludu, w krótkim czasie był
znany i praktykowany na Śląsku,
w Niemczech, Austrii, a nawet na
Litwie. Po 300 latach od momentu męczeńskiej śmierci – w 1693
r. na kamiennym moście Karola
w Pradze, z którego został zrzucony, wzniesiono jego statuę
(zob. rep. nr 1), a następnie wielokrotnie inspirowano się nią i
kopiowano ją w licznych miejscowościach Korony Czeskiej.
Oficjalny proces rozpoczęto jednak dopiero z polecenia cesarza
Józefa I w roku 1710. Innocenty

XIII w 1720 roku potwierdził
tytuł jako błogosławionego. W w
dniu 31 maja 1721 r. odbyła się
beatyfikacja Jana Nepomucena.
W dniu 19 marca 1729 r. czeski
męczennik został przez Benedykta XIII ogłoszony świętym (w
kalendarzu liturgicznym jego
wspomnienie przypada na dzień
16 maja). W XVIII w. rzeźby Jana
Nepomucena zdobiły już całą
czeską ziemię i stały się jej typową częścią.

Patronat
Kult św. Jana Npomucena jest
ściśle powiązany z rekatolicyzacją
(m.in.. w formie misji jezuickich)
i czeskim barokiem. W dobie
baroku stał się bardzo popularnym w Austrii, Hiszpanii, dzisiejszej Belgii, Polsce, a dzięki Marii
Leszczyńskiej także na dworze
francuskiego króla. Już przed
trzema wiekami uchodził za nieformalnego patrona Czech, a
jego kult silnie promieniował na
sąsiednie ziemie, zwłaszcza Ziemię Kłodzką, Śląsk18 , a w Polsce
już na kilka lat przed kanonizacją,
a zwłaszcza w drugiej połowie
XVIII w.. Dzięki poparciu ze strony wielu katolickich dworów
oraz zakonu jezuitów i franciszkanów liturgiczna cześć czeskiego męczennika dotarła nie tylko
do Niemiec i południowego Tyrolu.
Przykładowo, po 133 latach
od uroczystej kanonizacji, 19
sierpnia 1862 r. stowarzyszenie
niemieckich rybaków, flisaków,
właścicieli statków i łodzi śródlądowych utworzyło w Północnej
Nadrenii-Westfalii – w miejscowości Beuel, związek „SchifferVereins Beuel”, a drugim ich patronem obok św. Mikołaja został
wybrany św. Jan Nepomucen
(postać tego świętego można
także dostrzec na witrażu miejscowego kościoła p.w. św. Józefa). Kult tego świętego przeniknął
do Nadrenii dzięki zaangażowaniu katolickiego rodu Wittelsbachów. Wielu kolońskich arcybiskupów wznosiło liczne mostowe figury św. Jana Nepomucena
Szczególnie gorliwym czcicielem
tego świętego był ks. abp Clemens August I ur. 1700 zm. 1761.
Św. Jan Nepomucen jest patronem nie tylko Czech, Bawarii, Pragi i zakonu jezuitów, ale
także szeregu diecezji, m.in.:
Hradec Králové (eryg. 10 XI
1664 obok św. Klimenta; w tym
mieście już w 1708 został wnie-

siony pierwszy kościół dedykowany temu Świętemu), a w Polsce diecezji Opole i Katowice. Z
okazji 200-lecia kanonizacji erygowano w 1929 r. w Rzymie papieskie Collegium Nepomucenum. Jego imię noszą dwa polskie miasta. W kilkunastu przypadkach są to też tytuły kościołów archidiecezji wrocławskiej,
ale częściej dotyczy to świątyń na
Górnym Śląsku i Opolszczyźnie19 . W pierwszej kolejności św.
Jan Nepomucen jest patronem
spowiedników, szczerej spowiedzi, dobrej sławy i tonących, a
także szeregu zawodów (m.in.
flisaków, młynarzy…). Za patrona obierały go liczne bractwa (w
Polsce od ok. 1730 r. erygowali
je trynitarze, bernardyni, karmelici i marianie)20 . Imię Świętego
spotykamy przy nazwach placów
i mostów21 . Rozsławiło je także
wiele wybitnych osób, którzy
otrzymali je na chrzcie świętym.

Przedstawienia
ikonograficzne
W ikonografii Święty przedstawiany jest w stroju kanonika
tzn. w almucji lub mozzecie narzuconej na sutannę i birecie na
głowie oraz typowym dla swej
epoki zarostem na twarzy. Jego
atrybutami są: trzymany w dłoniach krzyż; palma męczeństwa
i wieniec z pięciu gwiazd nad
głową, która niekiedy posiada w
środku napis TACUI – „milczałem”. Ponadto inne typy ikonograficzne ukazują Świętego, który trzyma w dłoniach kłódkę, zapieczętowaną kopertę lub palec
na ustach (symbol zachowanej
tajemnicy spowiedzi). Znacznie
rzadziej jego atrybutami są: klucz
i zamek, Biblia jako książka –
symbol ewangelizacji, most, z
którego został zrzucony, pieczęć
oraz woda.

Nepomuceny
Ziemi K³odzkiej
Ziemia Kudowska – czyli
Hrabstwo Kłodzkie (niem. Grafschaft Glatz), to zdaniem miłośników historii i przewodników
najciekawszy nepomucki region
w Polsce22 . Znajduje się tu największe natężenie i największa
liczba wyobrażeń plastycznych
tego Świętego, bowiem według
niedokończonej inwentaryzacji
aż 198 obiektów23 (wliczając kaplice pod Jego wezwaniem)24 ,
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a kolejne 16 obiektów (są to figury o istnieniu niepewnym,
zniszczone częściowo lub całkowicie). Bardzo często są to rzeźby barokowe wykonane w mistrzowski sposób. W samym
Kłodzku jest co najmniej trzynaście wyobrażeń plastycznych św.
Jana oraz pięć obiektów uznanych za niepewne lub zaginione.
Wizytówką miasta jest kamienna figura św. Jana Nepomucena
z mostu na Młynówce – mniejszej kopii Mostu Karola z Pragi.
Jest to zrozumiałe bowiem tym
szlakiem handlowym i kulturowym kult św. Jana migrował z
Czech na północ Europy.
W Bystrzycy Kłodzkiej znajduje się rzeźba Jana Nepomucena
z 1704 r.. Jest to druga figura w
Polsce (1696 – Otmuchów, kościół parafialny25 ), gdy idzie o czas
jej powstania (wymowne i wzniesiono jeszcze przed beatyfikacją
– 1720 r. i kanonizacją w 1729
r.!)26 , . W tejże Bystrzycy znajdowały się niegdyś relikwie św.
Jana Nepomucena ofiarowane
przez królową Polski Marię Józefę w 1740 i 1757 r..

Nepomuceny
Ziemi Kudowskiej
W krajobraz Obniżenia Kudowskiego, a po stronie czeskiej
doliny rzeki Metuji jest wpisane
wiele cennych obiektów tzw.
małej architektury religijnej.
Należą one nie tylko do folkloru,
nie tylko stanowią ozdobę polskiego krajobrazu i odbicie twórczego ducha oraz artystycznych
upodobań ludu, ale przede
wszystkim są wyrazem wiary
minionych pokoleń27 .

KUDOWA-ZDRÓJ
Jest faktem interesującym, że
na osiem przebadanych miejscowości dawnego „czeskiego zakątka”28 , aż pięć z nich nie posiadało żadnego wyobrażenia interesującego nas Świętego (Bukowina, Jakubowice, Kudowa,
Pstrążna, Zakrze). Tym bardziej,
że był to patron Czech, Pragi i
pobliskiej diecezji Hradec
Králové.

CZERMNA (starówka
i dzielnica miasta
Kudowa-Zdrój):
Owalny obraz ołtarzowy w
kościele parafialnym św. Bartłomieja, w szczycie ołtarza bocznego Serca Pana Jezusa z ok.
1720 r. lekko owalny obraz tuło-

wia św. Jana Nepomucena (podłużna oś obrazu ustawiona jest
pionowo). Święty został zaprezentowany w koronie z pięciu
gwiazd nad głową i jest przyodziany w typowy strój kanonicki. Głowę ma pochyloną na prawo, skupione oblicze i wzrok
skierowany do dołu, prawą rozwartą dłoń przycisnął do piersi,
a w lewej dłoni trzyma zwycięską
palmę.

W DOLNEJ CZERMNEJ
Przy ulicy B. Chrobrego 21 ( przy
domu Rodziny Pinkawa dawny nr
60), przed II wojną światową istniała kamienna kapliczka św. Jana
Nepomucena. Niestety brak reprodukcji i opisu nie pozwala
określić użyty tu typ przedstawienia ikonograficznego.

Figurki
w niszach domów
Problematyka zewnętrznych
nisz kultowych na domach mieszkalnych i gospodarczych Ziemi
Kudowskiej to temat praktycznie
dziewiczy29 . W Czermnej zachowało się aż 32 nisze (59,3% całego pogranicza kudowsko-nachodzkiego; trzy najstarsze pochodzą z poł. XIX w.). Najczęściej poprzez nisze oddawano
religijną cześć: Trójcy św., Panu
Jezusowi Matce Bożej, św. Antoniemu, św. Florianowi, św. Józefowi i aż dwukrotnie św. Janowi
Nepomucenowi.

Figurka niszowa
Pierwsza z nich znajduje się w
DOLNEJ CZERMNEJ (ul. Kościuszki 46 – zob. rep. nr 4)30 . W
łukowej niszy umieszczonej na
szczycie domu 31 i chronionej
oszklonym, uchylnym skrzydłem
znajdujemy umieszczoną drewnianą polichromowaną figurkę
św. Jan Nepomucen z k. XIX w.
przedstawiony jest w kontrapoście. Został odziany w strój kanonicki (sutanna, komża, mantolet i biret). W prawej ręce trzyma krucyfiks i pochylając głowę
w tę samą stronę do Niego przykuł Święty swoje spojrzenie. W
lewej dłoni trzyma on uniesioną
do góry palmę męczeństwa. Szaty udrapowane w drobnych fałdach, proporcje sylwetki – harmonijne, a rzeźba poruszona.
Druga nisza istnieje w ŚREDNIEJ CZERMNEJ (ul. Kościuszki
66)

Na szczycie domu od strony
zachodniej istnieje otwarta (niezabezpieczona) nisza32 . Warunki
atmosferyczne poważnie zniszczyły drewnianą figurkę św. Jana
Nepomucena. Aktualnie można
dostrzec jedynie postać kapłana
w sutannie z guzikami, ale bez
dolnych części ramion, bez atrybutów i bez polichromii.

BRZOZOWIE
Dawna wieś, od 1945 r. dzielnica miasta Kudowa-Zdrój

Kościół cmentarny otoczony
jest murem z dwukondygnacyjną
bramą-dzwonnicą33 , z zegarem i
cebulastym chełmem (z 1730 r.)
i posiada niewielkich wymiarów
zadaszony obiekt zwany w języku czeskim kostnicą. Na pierwszym piętrze wieży, od zachodniej strony kościoła patrząc, znajduje się nisza z posadowioną na
postumencie polichromowaną
drewnianą figurą św. Jana Nepomucena. Święty jest odziany w
typowy strój kanonicki (sutanna,
komża ze stułą, mantolet i biret).
Na twarzy widać głęboki pokój,
a spojrzenie jest ukierunkowane
w dół. W prawej ręce trzyma niewielkich rozmiarów krzyż, który przyciska do piersi, a w lewej
ręce, nieco odsuniętej od ciała,
dzierży gałązkę palmy.

Postać Świętego
na blasze
Św. Jan został namalowany
przez ludowego twórcę na blasze, przyciętej do konturów postaci (rzadkość! z k. XIX w.), ale
farba w kilku miejscach schodzi.
Po czym został zawieszony na
desce zamocowanej na kamiennym cokole. Kapliczka jest usytuowana przy niewielkim mostku oraz głównym placyku miej-
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scowości, przy przystanku autobusowym, a poniżej kościoła.
Obiekt jest bardzo ciekawy i
malowniczy. Święty jest ubrany
w typowy strój kanonicki (namalowany w uproszczonej wersji:,
tzn. jedynie biała komża i czarnego koloru stuła). Na głowie
czarny biret i aureola z centrum
w kolorze cytrynowym, twarz z
młodzieńczym obliczem pełnym
pokoju, ale bez zarostu, spojrzenie jest ukierunkowane prawie na
wprost. Tułów ciała prosty, sylweta lekko pozbawiona proporcji (raczej krępa). Głowa lekko
schylona ku prawem ramieniu w
lewo. Na prawym ramieniu Święty trzyma średnich rozmiarów
krzyż, a w lewej dłoni gałązkę
palmy męczeństwa.
U dołu sutanny, dwa ładne
aniołki towarzyszące Janowi. U
stóp, jako swego rodzaju postument, na czarnego koloru obramowanym prostokącie blachy
napis wykonany ozdobną
czcionką: „O hl. Johannes von
Nepomuk bitte für uns!”.

SŁONE
Dawna wieś34 , od 1945 r. dzielnica Kudowy-Zdroju
We wsi istniał znaczący kompleks 27 obiektów małej mini architektury sakralnej (w tym 16
grup ukrzyżowania męk pańskich,
krzyży przydrożnych, kapliczek
oraz 11 nisz), ale najważniejszym
obiektem było sanktuarium Maryjne w Zielonej Dolinie.

Kamienna
p³askorzeŸba
Na tutejszym głównym placyku, przy rozdrożu, koło mostu i
budynków mieszkalnych (nr 112
i 136) znajduje się wysoka naziemna kapliczka Męki Pańskiej.
Została starannie wykonana w
1826 r. na zlecenie anonimowego fundatora i jego sąsiadów35 .
Cokół od przodu ma w płycinie
wyrzeźbiony symbol wielkanocnego Baranka. Po stronie lewej i
prawej zostały wyryte teksty biblijne (po prawej: w języku staroczeskim, fragment z Ewangelii
wg. św. Jana 1,29 „Oto Baranek
Boży, który gładzi grzechy świata” – „Hle, beránek Boží, který
snímá hříchy světa” – Jan I. 29.).
W górnej części cokołu napis:
„Dokonano jest” – „Wykonalo się”.
W środkowej części postumentu znajdujemy trzy nisze z
płaskorzeźbami świętych i ich
imionami, od lewej św. Józefa (z
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płonącym sercem i kwitnącą lilią),
w środku płaskorzeźbę Matki
Bożej Bolesnej z mieczem boleści przeszywającym jej serce
(pierwsze tego typu zobrazowanie spotkane w „czeskim zakątku”), a od zachodu, po stronie
prawej św. Jana Nepomucena.
Wspomniany Święty ma na głowie biret, pełna pokoju twarz z
zarostem nosi na sobie typowy
liturgiczny strój kanonicki, a obiema przyciska do piersi krucyfiks
trzymany na lewym ramieniu.

Kamienna
p³askorzeŸba
Kolejna kapliczka naziemna z
1887 r., typu: Męka Pańska, została usytuowana w polu (ok. 300
m za szkołą w kierunku do
Czermnej). W głębokich, owalnie zwieńczonych płycinach postumentu kamiennej kapliczki
umieszono trzy płaskorzeźby: od
frontu – Matkę Bożą Bolesną; po
stronie prawej św. Józefa, a po
lewej św. Jana Nepomucena.
Święty jest ubrany w typowy
strój kanonicki (sutanna, komża
ze stułą, mantolet i biret). Głowę ma schyloną w lewo. Na twarzy widać głęboki pokój a spojrzenie jest ukierunkowane na
wprost. W lewej ręce trzyma
równocześnie gałązkę palmy
męczeństwa i niewielkich rozmiarów krzyż, który przyciska do
piersi.

Figura kamienna
Na dawnym granicznym „słońskim moście”36
W XVII w. właściciele nachodzkiego zamku polecili zbudowanie solidnego drewnianego
mostu (zużyto 21 sosen i 7 świerków oraz innego typu drewna
pochodzącego z czermnieńskich
lasów).37 Na początku XVIII w.
most otrzymał dwie figury świętych, które stały na nim do chwili zniszczenia mostu podczas
pierwszej wojny śląskiej (17401742). Most został odbudowany
dopiero w 1751 r., ale nie posiadał już wspomnianych figur
Z chwilą zburzenia mostu (ok.
1740 lub 1742 r.) wspomniane
figury zostały przeniesione do filialnego kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Nachodzie (na
portału głównego wejścia widnieje data: 1714)38 . Rzeźby zostały mieszczone w dwu niszach
trójdzielnej fasady kościoła. Pa-

trząc od kamiennego portalu
głównego wejścia, w lewej górnej niszy umieszczono rzeźbę św.
Wacława, a w prawej św. Jana
Nepomucena – zob. rep. nr 5.
Niestety nie jest nam znana osoba artysty rzeźbiarza. Szczególnie dojrzałym dziełem jest figura
św. Wacława. Jest ona uznawana
za najpiękniejszą barokową rzeźbę na terenie Nachodu. Obie figury mają wysokość ok. 180 cm,
zostały wykonane w piaskowcu i
są częściowo polichromowane
złotym kolorem (na podkreślenie świętości). Po rzeźbami
umieszczone, piaskowcowe tablice (zostały wpuszczone w
mur), ale tylko pod św. Wacławem widnieje łacińska datacja
oraz inicjały: „(A): MCD // ET//
(B): I :N:H// F:F”; 170739 .
Postać Świętego Jana Nepomucena z ok. 1707 r. zostaůa
umieszczona na postumencie.
Jest przedstawiona w kontrapoúcie i odziana w typowy strój
kanonicki (sutanna, komýa, mantolet i biret). Na lewym ramieniu trzyma on krucyfiks (znacznych rozmiarów, prawie ˝ wysokoúci Úwićtego) i podtrzymuje
go prawŕ dłonią. Ma głowę lekko skłonioną ku prawemu ramieniu i spogląda na wprost. Szaty
zostały udrapowane w drobnych

fałdach, proporcje sylwetki są
smukłe, a rzeźba poruszona.

4. Zamiast
zakoñczenia
Spoglądając na fakt występowania wyobrażeń plastycznych
św. Jana Nepomucena w sposób
integralny, tzn. także w perspektywie dziejów duchowości, religijności i duszpasterstwa, należy
zauważyć zmieniające się trendy
i paradygmaty kulturowe. Odczytując ewangeliczną posługę
Kościoła człowiekowi i społeczeństwu, w perspektywie historycznej, przychodzi nam podkreślić, że w patrystycznej starożytności podnosił On apel o wierność słowu Bożemu, miłosierdzie
i sprawiedliwość społeczną. W
średniowieczu troszczył się o integrację życia społecznego w
świetle Bożego prawa, a w czasach nowożytnych prowadził
spór z laicyzującym się światem.
Wiek XVIII, w sposób uprawniony, kojarzy się nam z ideami
oświecenia i ich następstwem:
rewolucją francuską, nihilizmem,
kryzysem wiary, triumfem ideologii gloryfikującej ludzki rozum.
Oświeceniowy racjonalizm był z
kolei reakcją na przeżywającą
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swój szczyt mistykę chrześcijańską i powszechną wówczas
żarliwość ludu. Ta ujawniała się
między innymi poprzez wypływającą z liturgii całoroczną obrzędowość oraz kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w formie architektonicznej jej przejawem były krzyże i kapliczki przydrożne (pokłosie kultury monastycznej).
Inwentaryzacja Nepomucenów Ziemi Kudowskiej umożliwiła nam odnotować istnienie
dwóch dynamicznych centrów
tego kultu w parafiach św. Michała Arch. W Lewinie Kłodzkim i
św. Bartłomieja Ap. w Czermnej
oraz aż dziesięciu interesujących
kategorii tych obiektów: a); kościół filialny – kaplica b) kapliczka przydrożna; c) antepedium; d)
obraz ołtarzowy; e) figurka ołtarzowa, f) fresk na sklepieniu kaplicy; g) kapliczka przydrożna, h)
figura kamienna na moście; i) płaskorzeźba kamienna w płycinie
cokołu Męki Pańskiej, j) figurka
w niszy domu mieszkalnego.
Należy tu podkreślić że: (1) tytuł
kościoła filialnego w Lasku miejskim z 1724 r. był pierwszym, z
trzech kolejnych oznak tego typu
patronatu na Ziemi Kłodzkiej w
kategorii obiektów sakralnych40 ;
(2) największą, najbardziej monumentalną i o najwyższych walorach artystycznych kapliczką
przydrożną jest obiekt omawianego Świętego wzniesiony w
1717 r. na rynku lewińskim (ale
ustępuje on podobnemu pomnikowi wzniesionemu w 1768 r. w
Nachodzie, przy parafialnym kościele św. Wawrzyńca); (3) praktycznie jedyna na Ziemi Kudowskiej kapliczka z kamiennym cokołem i postacią Świętego malowaną na blasze znajdujemy w
Brzozowiu; (4) jedną z najstarszych i największych rzeźb św.
Jana wykonano w 1707 r. umieszczono na „Moście Słońskim; (5)
starówka Kudowy-Zdroju –
Czermnej jest jedyną miejscowością, w której udało się odnaleźć
tzw. figury niszowe omawianego
Świętego.
Należy odnotować z jednej
strony fenomen wczesnego powstawania (1700-1730 aż – 6
obiektów) i częstego fundowania
17 Nepomucenów na Ziemi
Kłodzkiej (do 1972 r. należała ona
do archidiecezji praskiej!), a z
drugiej bogatego w okazałe
obiekty tego typu pogranicza nachodzkiego stanowiącego integralną część diecezji Hradec

Králové, w metropolii praskiej.
Zjawiska te nadal czekają na pełne ich opracowanie i wykorzystanie m.in. dla turystyki kulturowej.
1
Znane są m.in. prace dyplomowe i
naukowe na temat Świętego: J. Hochleitner, Kult św. Jana Nepomucena na Warmii, (praca doktorska, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczno-Historyczny, 1991; wydana drukiem Elbląg 1996); A. Oss, Interpretacja ikonograficzna przedstawień św.
Jana Nepomucena na przykładzie
rzeźby wolnostojącej w Warszawie i
na Mazowszu, (praca dyplomowa,
mps A.S.P.), Warszawa 1982;. Z innych publikacji wypada wymienić
m.in.: J. Hochlleitner, I. Sheer,
Obrońca przed wylewami rzek, Elbląg-Świdnica 1998; A. Gałecka-Paduchowa, Kapliczki, figury i krzyże
przydrożne ziemi raciborskiej, w:
Święci przydrożni, patroni przyuliczni, Warszawa 2000; A. NowakowskaWolak, „Siedem figur z terenu Podhala, tamże; G. Zań-Ograbek, Historia Krakowa kapliczkami pisana, w:
tamże; Z. Michalczyk, Św. Jan Nepomucen – opiekun wody i obrońca
przed niebezpieczeństwami z nią
związanymi, w: „Mazowsze – dziedzictwo kulturowe” t. 14, Ośrodek
Dokumentacji Zabytków, Warszawa
2001; B. Czechowicz, Niektóre aspekty pobożności maryjnej i kultu św.
Jana Nepomucena na Śląsku i terenach ościennych w XVII i XVIII wieku, w: Religijność na polskich pograniczach w XVI-XVIII wieku, red.
nauk. D. Dolański, Zielona Góra
2005; A. Kasprzak-Miler, Przydrożny pomnik św. Jana Nepomucena,
artykuł w: www.zabytki.um.warszawa.pl.
Wiadomości na temat figur i kapliczek św. Jana Nepomucena znajdujemy w licznych leksykonach i monografiach, m.in.: M. Staffa i inni, Słownik geografii turystycznej Sudetów”
tomy 13, 15, 17., Warszawa-Kraków
1996; J. Lamparska, Sudety Środkowe po obu stronach granicy. Przewodnik inny niż wszystkie, Wrocław
2003; T. Broniewski, Kłodzko, Wrocław 1963; M. Perzyński, Gminy
Kłodzko skarby i osobliwości, Wrocław 2002; W J. Borzyszkowski, A.
Klejny, Boże Męki. Krzyże i kapliczki przydrożne na Kaszubach,
Gdańsk-Pelplin 2004; L. Marciniec,
Figury i krzyże przydrożne gminy
Busko-Zdrój, Krosno 2006; K. Kalinowski, Rzeźba barokowa na Śląsku,
Warszawa 1986; Poznań 1987; J. Langer, Rzeźba kamienna na Orawie, w
„Polska sztuka Ludowa” nr 1, 1981;
R. Reinfuss, Ludowa rzeźba kamienna w Polsce, Warszawa 1988.
2
Zob. m.in. „Zeszyty Bractwo Krzyżowców”, PTTK Świdnica (nr 6, 11, 17,
22, 65, 66) pod red. A. Sheera; pewna
studentka z Radomia komunikuje na
witrynie internetowej, że w swoich
zbiorach ma ponad 2 tysiące figur i
kapliczek św. Jana Nepomucena.

3
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle przygotowała w 2004 r. wystawę
prac poetki i pisarki Emilii Polak pt:
„Kapliczki i krzyże w powiecie jasielskim”. Dominują tu przede wszystkim kapliczki z wizerunkami Matki
Boskiej, Chrystusa, również świętych
Jana Nepomucena oraz patrona strażaków – św. Floriana. Efektem wędrówek autorki po regionie jest 3-tomowa publikacja pt. „Kapliczki i
krzyże w folklorystycznej scenerii”,
która liczy blisko 1000 stron.
4
Zob. m.in. witryna internetowa
„Przy śląskich drogach – figury świętych”; ęNepomukię + Strona Bractwa Nepomuckiego – stowarzyszenia
miłośników Nepomuków (m.in. katalogującego polskie i zagraniczne
przedstawienia tego Świętego).
5
W marcu 2003 r. Oddział PTTK
Ziemi Wałbrzyskiej ustanowił Regionalną Międzynarodową odznakę turystyczną „Szlakami Świętego Jana
Nepomucena”. Odznaka posiada
cztery stopnie, które zdobywa się w
kolejności za poświadczone zwiedzenie miejscowości w których znajdują
się ogólnodostępne figury św. Jana
Nepomucena. Do regulaminu dołączony jest m.in. katalog miejscowości z figurami w Polsce i Czechach.
6
„Pejzaż Wszystkich Świętych – rekonstrukcja krajobrazu kulturowego” to projekt, dzięki któremu w województwie łódzkim w roku 2009 odbudowane zostało 7 kapliczek – w tym
aż dwie Nepomuckie. Uczestnicząc w
ogólnopolskim projekcie Centrum
Edukacji Obywatelskiej „Ślady przeszłości”, grono uczniów ze szkoły w
Dzikowcu, którzy pod kierunkiem
Pani Urszuli Nurewicz opiekują się
okolicznymi Nepomukami.
7
Zob. Zdroje Ziemi Kłodzkiej: historia, przyroda, kultura, przyszłość, pod
red. W. Ciężkowskiego, J. Dębickiego, R. Gładkiewicza, Wrocław 2000,
s. 5.
8
Zob. K. Baldy, M. Kledzik, Przydrożne miejsca kultu religijnego i
małe pomniki architektury w Górach
Stołowych, „Szczeliniec” (2001) nr 5,
s. 176.
9
Zob. Zdroje Ziemi Kłodzkiej: historia, przyroda, kultura, przyszłość, pod
red. W. Ciężkowskiego, J. Dębickiego, R. Gładkiewicza, Wrocław 2000,
s. 5.
10
Natomiast na Dolnym Śląsku –
najbogatszym w Polsce regionie, gdy
idzie o zabytki – odnotowano kilkaset obiektów małej architektury sakralnej. Przy czym ich rozmieszczenie nie jest równomierne i w ścisły
sposób wiąże się ono ze strukturą wyznaniową.
W latach 1965-1983 badania w zakresie małej architektury sakralnej prowadziła H. Wesołowska (pracownik
naukowy Katedry Etnografii Uniw.
Wrocławskiego). W tym okresie w
Uniwersytecie obroniono m.in. takie
oto prace magisterskie: B. Trzęsowska, Drobne formy architektury sakralnej w Kotlinie Kłodzkiej, Wrocław 1966; St. Pilarski, Drobne formy architektury sakralnej na Dolnym

Śląsku, Wrocław 1967. Natomiast w
1970 r. rozesłano 442 ankiet dotyczące występowania w/w obiektów. Por.
H. Wesołowska, Dolnośląskie kapliczki przydrożne, „Śląski Labirynt
Krajoznawczy” (1993) nr 5.
11
Zob. K. Baldy, M. Kledzik, Przydrożne miejsca kultu religijnego i
małe pomniki architektury w Górach
Stołowych, „Szczeliniec” (2001) nr 5,
s. 176 (ryc. 1), 180-185.
12
Zob. tamże.
13
Zob. m.in. publikacje T. Fitycha:
„Boże Młyny” krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkim (na tropach dziedzictwa
kulturowego Ziemi Kłodzkiej), Kudowa-Zdrój 2009; Kościelno-historyczne uwarunkowania rozwoju katolickiej parafii Czermna w czeskim
zakątku” ziemi kłodzkiej, w: Muzeum
a dziedzictwo kulturowe pogranicza
polsko-czeskiego (Kudowa Zdrój –
tożsamość i zbliżenie), pod red. R.
Gładkiewicza, Kudowa Zdrój 2008,
s. 57-74; Krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkim, rozmowa [red. Teresy Bazała] z ks. profesorem Tadeuszem
Fitychem, „Ziemia Kłodzka”kwiecień 2009 Nr 181, s. 32-33; Sakralna
Przestrzeń (O zwyczajach, obrzędach
i postawach związanych z krzyżami i
kapliczkami przydrożnymi ziemi kudowskiej, z ks. prof. Tadeuszem Fitychem rozmawia Tomasz Pluta, „Niedziela” nr 17(133), 26 kwietnia 2009;
Zwyczaje, obrzędy i postawy związane z kapliczkami i krzyżami przydrożnymi ziemi kudowskiej, „Ziemia
Kłodzka” maj 2009 nr 182, s. 21-24;
Rocznica 270-lecia reaktywacji parafii św. Bartłomieja w Czermnej (Uwagi do dziejów wsi: Malá Čermná,
,,Perspectiva” 7(2008) nr 2(13), s. 6989; Specyfika, terminologia i przesłanie małej architektury sakralnej w
Europie Środkowej, „Ziemia Kłodzka” (2010) nr 191, s. 32-35; Boże
Młyny. KL Dachau – proces dojrzewania ks. Gerharda Hirschfeldera do
świętości, „Ziemia Kłodzka” (2010)
nr 192, s. 24-29.
14
Wymownym pozostaje fakt, że największe ilości tego rodzaju obiektów
wzniesiono czterech czasookresach:
4 – w l. 18110-1829; 6 – w l. 18501869; 7 w l. 1870 -1889 i 9 w l. 18901909. Wynika z tego że w ostatnim
dwudziestoleciu XIX w. liczba wznoszonych krzyży i kapliczek uległa podwojeniu w porównaniu z pierwszym
dwudziestoleciem tegoż wieku. Zob.
j.w. s. 175 – rys. nr . 1.
Należy tu zauważyć, że powyżej zasygnalizowany proces w przekonywujący sposób synchronizuje się z czasookresem pierwszych sześciu, na siedem pandemii cholery jakie nawiedziły kulę ziemską. Były to kolejno
następujące lata: 1-sza pandemia
(1817-1824); 2-ga pandemia (18261841); 3-cia pandemia (1846-1861);
4-ta pandemia (1863-1876); 5-ta pandemia (1883-1896) oraz 6-ta pandemia (1899-1923).
15
Dwie figury św. Jana Nepomuckiego znajdują się w Lewinie Kłodzkim

Ziemia Kłodzka nr 199
(jedna z 1818 r. a jej wykonawcą i
fundatorem był Johan Vebe), a trzecia w Brzozowiu. Zob. K. Baldy, M.
Kledzik, Przydrożne miejsca kultu religijnego i małe pomniki architektury w Górach Stołowych, „Szczeliniec”
(2001) nr 5, s. 181-182.
16
Najstarszą z kolumnowych kapliczek wzniesiono w 1687 r. w Lewinie
Kłodzkim. Natomiast XX-wieczne w:
1810 i 1822 r. na drodze z Chocieszowa do Polanicy Zdroju oraz w
1898 r. w Złotnie (wykonał ją I. Klar
z Dusznik, a fundatorem był A. Gruger). Zob. tamże.
17
Zob. m.in. H. Fros, F. Sowa, Twoje
imię (Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny), Kraków [1975, s. 305306; Jan Nepomucen ś1)., w : EK
KUL, t. 7 Lublin 1997, k. 812-814; J.
Weisskopf, Johannes v. Nepomuk, w:
LfThK Bd. 5, k. 1065.
18
Zob. m.in. referat: Manfred Spata, Johannes von Nepomuk – wie kam
der böhmische Heilige in die Grafschaft Glatz? wygłoszony w 29-30
kwietnia 2010 w Münster w ramach
23.(9.) AGG-Jahrestagung.
19
Są to parafia św. Jana Nepomucena w Bochni, Dubnie, św. Jana Nepomucena i MB Szkaplerznej w
Frampolu, w Krostoszowicach, w Piskorzowie, w Przysusze, w Przyszowicach, w Rybniku Chwałęcicach, w
Wielkim Buczku, w Łagiewnikach.
20
Zob. K. Kuźmak, Jan Nepomucen,
św.: w Polsce, w EK KUL t. 7. Lublin
1997, k. 813.
21
Od Alzacji po Polskę, ale również i
w regionie Wenecji św. Jan jest opiekunem mostów i orędownikiem podczas powodzi.
22
Zob. m.in. http://nepomuki.pl/nepomuk/dslask-klodzko.htm.
23
Osobliwa rzeźba świętego Jana
Nepomucena z z 1741 r. znajduje się
w kościele w kościele parafialnym w
Gorzanowie, na emporze kolatorskiej
usytuowanej nad zakrystią. Niezwykłość dzieła polega na tym, że święty
ukazany jest jako martwy, sztywno
leżący jakby na katafalku. W sposób
charakterystyczny dla nieboszczyków
ma złożone na piersi ręce. Głowa
świętego opiera się na zdobionej
gwiazdami poduszce z frędzlami na
rogach. Rzeźba pokryta jest naturalistyczną polichromią.
24
W archiwum Muzeum Papiernictwa w Dusznikach znajdują się m.in.
stare fotografie Nepomucenów z
Kłodzka, Domaszkowa, Szalejowa
Dolnego, Trzebieszowic…
25
Otmuchów (pow. Nysa), wewnątrz
kościoła parafialnego Św. Mikołaja,
w nawie południowej, znajduje się
ołtarz św. Jana Nepomucena z obrazem przedstawiającym modlącego się
świętego (scenę z jego śmiercią w
nurtach Wełtawy widok w tle). Jest
to sygnowane dzieło Jana Clayssensa z Antwerpii, który przybył do Nysy
w 1694, a w roku 1696, namalował ten
obraz. Najprawdopodobniej jest to
najwcześniejszy wizerunek św. Jana
Nepomucena w Polsce.
26
W Polsce do najstarszych wizerunków należy oraz Sz. Czechowicza z

35
ok. 1729 r. w ołtarzu kaplicy św. Jan
N. w kościele Pijarów w Krakowie.
Zob. M. Jacniacka, Jan Nepomucen,
św., w EK KUL t. 7. Lublin 1997, k.
814.
27
Tak o przydrożnych kapliczkach
pisał ksiądz Jan Rzepawa w wstępie
do obszernej publikacji – Kapliczki,
figury i krzyże przydrożne na terenie
diecezji tarnowskiej, (red. Ks. J. Rzepa, oprac. graficzne J. Matra, t. 1 i 2
Tarnów 1983).
28
W XIX w., z pograniczem odłączonym w połowie XVIII w. od Czech, a
stanowionym przez miejscowości
Kudowa, Náchod, Hronov, Police n/
Metuje (ok. 40 km2) związane zostało pojęcie Bömische Winkiel (czes.:
český koutek; pol.: czeski zakątek).
Wytworzono je z powodu żyjącej na
tym ziemiach mniejszości czeskiej.
Początkowo Bömische Winkiel tworzyła ludność zamieszkująca miejscowości: Czermna, Kudowa, Lewin, Pasterka, Nouzín, Ostra Góra, Jakubowice, Słone, Zakrze, Brzozowie, Błażejów, Jeleniów, Wielkie i Małe Jerzykowice, Pstrążne, i Bukowina
(Czesi żyli w ym czasie także m.in. w
Karłowie, Dusznikach i Ředeč). Jak
potwierdziły badania J. Š. Kubina ok.
1920 r. Bömische Winkiel stanowiło
już tylko jedenaście wsi, w których w
1902 r. żyło 5.250 osób posługujących
się językiem czeskim.
Procent ludności czeskiej w miejscowościach czeskiego zakątka przedstawiał się następująco: /1/ Pstrążna =
83,3 % (w kościele używano j. czeskiego do ok. 1920 r.); /2/ Słone =
75,0%; /3/ Czermna = 66,6% (w kościele była także liturgia w j. czeskim)
; /4/ Brzozowie = 44,9 %; /5/ Pasterka = 24,9 %; /6/ Karłów = 22,8 %; /
7/ Zakrze = 21,4 %; /8/ Kudowa =
16,7 %. Zob. J. Kubín, České Kladsko, Praha 1926; F. Albert, Die Grafschaft Glatz kein Tschenchenland,
Glatz 1921, s. 55; A. Lubos, Das
tschechische Volkstum in der Grafschaft Glatz, In: Ders., Deutsche
und Slawen, Wien 1974; M. Staffa
(red), Słownik Geografii Turystycznej
Sudetów, t. 13: Góry Stołowe, Warszawa-Kraków 1992; Z. Bil, Der
Böhmische Winkel, „Grafschafter
Bote” 2/1999, S. 14-16; Polska i czeska społeczność lokalna w Euroregionie Glacensis (cz. 1), „Ziemia Kłodzka” (2006) grudzień nr 168, s. 33 i 36;
Český Koutek v Kladsku, Supplementum 5 Kladského sborníku, Hradec Králové 2008.
29
Nisza – to wnęka, wgłębienie wykonane w fasadzie, murze lub w ścianie wewnątrz lub na zewnątrz budynku o różnym kształcie. Była przeznaczona do celów zdobniczych i kultowych. W przeszłości stawiano w niej
figurki, posągi, urny. W okresie manieryzmu stosowano nisze puste, bez
elementów dekoracyjnych. W architekturze wgłębienia tego typu bywały najczęściej prostokątne lub półokrągłe, zamknięte u góry półkoliście
lub przesklepione w formie konchy,
niekiedy zwieńczone gzymsem lub
małym frontonem.

30
W szczycie domu, istnieje nisza
(najprawdopodobniej z okresu przed
1939 r.), zwieńczona łukiem i zamknięta oszkloną ramą okienną. Na
podstawie pisemnej relacji Rodziny
Archackich z dn. 21 I 2009 r..; Pani
Elżbiety (* 1955 Czermna) oraz małżonków (od 1984 r. mieszka w Kudowie) i Pana Ryszarda zam. w Kudowie od 1960 r.; a opiekuna figurki od
1962 r.
31
Szczyt – w architekturze dekoracyjne zwieńczenie elewacji budynku lub
jego fragmentów (np. otworów bramowych, okiennych), ukształtowane
na kompozycyjnym schemacie trójkąta. W zależności od stylu architektonicznego szczyt zdobiony jest m.in.:
sterczynami, uskokami, wnękami, arkadami, pilastrami.
32
Przed II wojną światową właściciele tego domu byli katolikami i zajmowali się handlem węglem: senior Josef Franz (22 II 1868 Czermna
+1946) i jego syn Josef Franz (* 22
X 1901 Czermna).
33
Dzwonnice w Brzozowiu i Czermnej są integralną częścią czeskiego
kręgu kulturowo-architektonicznego.
Zob. K. Kuča, České, moravské a
slezské zvonice, Praha 1995, s. 80;
SgtS, s. 46.
34
Wieś Słone znajduje się w uroczym
Obniżeniu Kudowskim (od północy
szlak handlowy przechodził przez
przełęcz „Polskie Wrota”, w pobliżu
zamku Homole, a na południu przez
przewyższenie nazywane „Bramą

Nachodzką”). Do k. XVI w. istniał tu
dwór szlachecki. Przez pona trzy stuleci niezmierni ważnym był dla wsi
fakt bycia przysłowiową „źrenicą
oka” dla miasta Nachod i jego dominium. Było to miejsce urodzin wybitnych i zasłużonych postaci oraz licznych powołań kościelnych. Słone stanowiło ważne centrum życia jednego
z ostatnich na Dolnym Śląsku grup
etnicznych Czechów (integralną
część tzw. „czeskiego zakątka”).
35
Na rewersie wykuto inskrypcję: „
Štědrota Dobrodince (je)dno=ho.
ostatně ale někte=rých Sousedu jest
Příčina mé Bytnosti zde”.
36
„Most słoński” pełnił ważną rolę
dla przemarszu kupców, pątników i
żołnierzy. Jest z nim z nim ściśle związana piękna i rozległa dolina rzeki
Metuje.
37
Zob. N. Bartonitschek, Ortsgeschehen und Weltgeschichte an der
Grenzbrücke von Schnellau / Schlaney,
„Grofschoaftersch Häämtebärnla
(2007), s. 130-131.
38
Jest to kościół jednonawowy, orientowany zachodnią fasadą do ul. Komenského 38; zbud. w l. 1709-1716
staraniem nachodzkiego purkmistra
J. F. Jedlički, brata nachodzkiego
dziekana.
39
Zob. m.in. Al. Skalický, Náchod –
Soupis a popis památek, Státní
okresní archiv 2003.
40
Powstawały one kolejno w: Janowie
Górnej (poł. XVIII w.); Lutyni (XVII
w.) i Bystrzycy Kłodzkiej (1833 r.).

Agnieszka Rządca

Wir bitten um Hilfe für Mateusz
und seine Familie!
Sehr geehrte Leser,
vor einigen Wochen habe ich eine E-Mail mit einem Hilfeaufruf
für die Familie Mrozek bekommen, die nach Warschau reisen musste wegen der schweren Erkrankung des Sohnes, Mateusz. Mateusz
hatte im Juli eine neurochirurgische Operation, die verbunden war
mit unterschiedlichen Komplikationen. Mateusz Mrozek lag nach der
Operation im Koma und musste mit verschiedenen Infektions-krankheiten kämpfen. Der Sohn von Frau und Herr Mrozek ist sehr geschwächt und benötigt täglich die Betreuung seiner Mutter im Kinderzentrum, das ist jedoch nur durch den Aufenthalt der Familie in
Warschau möglich und bedeutet für die Familie vor allem eine hohe
finanzielle Belastung. Frau Joanna Mrozek kann in der schweren Zeit
nicht arbeiten, weil sie sich um ihren Sohn kümmert. Mateusz ist
zurzeit in der neurologisch-neurochirurgischen Rehabilitation zur Behandlung. Die Familie muss noch einen langen Weg der Rehabilitation gehen und ich, ich habe eine inständige Bitte als deutsch-polnische Mittlerin: Bitte unterstützen Sie die Familie! Mir ist bewusst,
dass jeder Leser schon mehrmals schwierige Situationen im Leben
überstanden hat, unter anderem dank der Hilfe guter Menschen,
deswegen möchte ich noch einmal einen Appell an Sie richten: Gehen wir nicht gleichgültig aneinander vorbei, sondern den Weg gemeinsam. Das ist nicht schwer, denn das Interesse für die finanzielle
Situation der Familie hilft schon. Jeder Cent hilft der Familie die notwendige Rehabilitation und den damit verbundenen Aufenthalt in
der Hauptstadt Polens zu finanzieren. Wir bitten deshalb jeden, der
etwas beisteuern kann, um die Aufnahme des Kontakts mit der Mutter von Mateusz, Frau Joanna Mrozek, unter der Telefonnummer:
0048 511602513 oder der E-Mailadresse: agnieszka2812@gmx.de.
Wir zählen auf Sie und bedanken uns schon im Voraus für die
Unterstützung!
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LISTY Z K£ODZK¥ RÓ¯¥ W TLE
Listy z KŁODZKĄ RÓŻĄ W tle to cykl felietonów, którym nadano formę listów. Autorki – Maja Dzierżyńska i Anna Chlebika-Gałczyńska
chcą przywołać dawne, ale nie mniej ważne historie z kulturalno-artystycznego życia Ziemi Kłodzkiej. Wspominają ludzi, których
obecność wyraziście zaznaczyła się w pejzażu literackim miasta. Konfrontują tamten czas ze współczesnymi trendami w kulturze i sztuce.

List V
Maju!
Za oknem żali się listopadowy zmierzch. Jedynym urozmaiceniem wczesno-wieczornej
nostalgii są czarne kłębiaste
chmury, które co jakiś płaczą rzęsistym deszczem. Szczęśliwa, że
jestem jedynie biernym komentatorem jesiennej melancholii,
jeszcze głębiej moszczę się w
wygodnym fotelu. Sama myśl o
tym, że kiedy za szybą tyle szarości i smutku, w którym nie
muszę osobiście uczestniczyć,
napawa mnie dziecinną radością.
Czytam poezję Joanny Mossakowskiej. Przede mną wieczór
autorski, w którym będę gościła
Panią Joannę. Poetka ma na swoim koncie trzy tomiki: „Chwile”,”
Wytańczone wiatrem”, „Motyl
na śniegu”. Swoje pojedyncze
wiersze zamieściła w antologiach: „Aniołowie i święci w polskiej liryce współczesnej”,
„Śmierć i wieczność w polskiej
poezji współczesnej” i „Wieczność nie ma kalendarza”. Większość z nich powstała w „Ogrodzie Górskiego Wiatru” na stoku Orłowca w Górach Złotych.
Dojrzałe zmagania się ze słowem, szczególnie w ostatnim
motylim zbiorku to efekt wyboru zamieszkania w miejscu gdzie
czas odmierza się inaczej. Z dala
od wygód cywilizacji, zanurzona
w dziki górski krajobraz powstała poezja nieskażona współczesną nowomową, odwołująca
się do wiary w stare prawdy –
dobro i piękno. Jeśli czasami delikatnie erotyzująca, to ten zabieg
podkreśla tylko jej lekkość i finezję. Jednym słowem znajduję w
niej wszystko to co lubię. A nuta
panteizmu rzucona jakby od niechcenia nadaje jej szczególnego
humanistycznego wymiaru, akcentując wiarę w człowieka.
Ulotności słowa dodają efemeryczne, jakby za chwilę miały
odpłynąć w nieistnienie, fotografie Leszka Brągiela.
A skoro już było o żałościach
jesieni, to może teraz dla odmiany powrócę do wspomnień i będzie coś trochę o nieuchronnie
zbliżającej się zimie, którą lubię,
z nią wiążę najpiękniejsze klima-

ty dzieciństwa (Henri Bergson
uważał, że wspomnienia pojawiają się ” dzięki skojarzeniom
przez podobieństwo ”, a co Ty o
tym myślisz?). Święta Bożego
Narodzenia ze swoją mistyką
cudowności, bezszelestnie padający śnieg. Długie zimowe wieczory, zapachy, które na zawsze
zostały zapisane w pamięci pięcioletniego dziecka. Najintensywniejszy był zapach szarych
renet, które ojciec przynosił z
piwnicy. Swój aromat zimne jabłka postawione przy ciepłym piecu roztaczały z podwójna siłą. Po
chwili całe mieszkanie zamieniało się w rozgrzany słońcem sad.
Pierwszy śnieg miał zupełnie
inny zapach, niż ten, który spadł
po nim, po raz drugi. Przynosił
ze sobą zapowiedź sanny. Śnieżny krajobraz po szarościach jesieni oglądany z wysokości dziecinnych sanek nastrajał nas przyjaźnie do zimy. Teraz czekało się
tylko na święta. My dzieci miałyśmy tę pewność, że są już tuż,
tuż… Nie było piękniejszego zapachu, niż woń przyniesionej z
lasy choinki. Jej zlodowaciałe gałązki z resztkami śniegu pod
wpływem ciepła zaczynały tajać.
Trwaliśmy w radosnym oczekiwaniu. Wokół unosi się czar tej
jednej, jedynej wigilijnej nocy,
która jeszcze ciągle przed nami.
Zapach żywicy i kalafonii to znak,
że Boże Narodzenie nadeszło.
Czas kolęd wymagał, aby ojciec
częściej niż zwykle stroił skrzypce. Czynność tę poprzedzał dokładnym smarowaniem smyczka.
Roznoszą się tony najbardziej ulubionej przez nas kolędy – „Cicha
noc, święta noc, a nad żłóbkiem
Matka Święta” – grana przez
Ojca zawsze z takim samym radosnym uniesieniem. Mama daje
znak, że pora dzielić się opłatkiem, świętym, bialutkim, najbielszym, o smaku prawdziwego
miodu. Kolęda „Bóg się rodzi”
brzmiała bardziej dostojnie, sprawiała, że nastój tych świątecznych chwil stawał się bardziej
podniosły. Ze świętami nieodzownie łączył się zapach pomarańcz. W latach pięćdziesiątych pomarańcze jadło się tylko
w tym czasie. Gwiazdkowe prezenty też miały smak cytrusów.

Pod choinkę w naszym domu
dzieci dostawały książki. Nic też
dziwnego, że czytany pięćdziesiąt
lat później mojej wnuczce Koziołek Matołek Makuszyńskiego kojarzył się zawsze pomarańczowo
i świątecznie. Nie przypominam
sobie, aby farba drukarska z taką
siłą przyjemnie drażniła dziecięce nosy, niż wtedy, kiedy ojciec
po raz pierwszy czytał nam Lokomotywę Juliana Tuwima. Intensywny zapach choinkowych
świeczek dodawał czytanym
książkom tajemniczości, sprawiał, że wieczór bez przeczytanego przez ojca, choćby najkrótszego opowiadania lub wiersza
był smutny, nie spełniał naszych
oczekiwań. To była największa
kara, jaka mogła nas, dzieci spotkać.
Zastanawiam się, jaką rolę
mają obecnie pełnić wspomnienia w moim życiu? Czy mam teraz zrozumieć coś, czego nie
mogłam zrozumieć bo miałam
tylko pięć lat? Czy powinnam
ocalić swoje myśli przed jałowym
sentymentalizmem minionych
przeżyć? A może wpisują się one
w pamięć niezależnie od naszego wcześniejszego zaangażowania, po to tylko aby ubarwić lata
dojrzałe skażone nie tylko dobrymi doświadczeniami?
Do tych świąt jeszcze trochę,
a ich atmosfera tak intensywnie
wpływa na moją wyobraźnię, że
mimo woli czuję już zapach świątecznego drzewka. Dzisiaj jest
także biało, tylko śnieg iskrzy się
inaczej, nie przybiera tak, jak kiedyś w dzieciństwie odcieni różu
i błękitu. Ten czas jest jakby wyjęty z najbardziej ulubionego
przeze mnie obrazu Bruegel’a –
„Zima”. Melancholia zapadłej w
sen zimowy przyrody, uroczyście

obojętna, mimo, że śnieżno-lodowata, nastraja przyjaźnie do tej
pory roku. Jest coś w tym malarstwie, co sprawia, że jak za dotknięciem różdżki czarnoksiężnika, świat oglądany z doskonałej
brueglowskiej perspektywy
zmienia się w gotycką baśń. Atmosferę tą uzmysławia bryłowata ciężkość ludzkich postaci, genialny zabieg upraszczania formy,
stanowiący tło dla głównego bohatera – natury. Małe kukiełkowate postacie przeciwstawione
ogromnej przestrzeni snują powieść pełną nieodgadnionych tajemnic, symboli i znaków.
Rozmarzyłam się trochę. To
chyba wpływ angelologii, która
unosi się od jakiegoś czasu wokół
mnie i przestraja czas, w którym
nieuchronnie dobre wspomnienia można zaliczyć do dóbr najcenniejszych. Jak dobrze, że je
mam i mogę się nimi z Tobą podzielić.
Do zobaczenia w „Cynamonowej”
Ania

Aniu!
Pięknie opisałaś nastroje świąteczne w twoim domu, zwłaszcza te z dzieciństwa. U nas było
inaczej. Po wojnie wyczekiwaliśmy z bratem na powrót ojca z
obozu, który nigdy nie powrócił.
Możesz zawdzięczać Twemu
ojcu miłość do książek, nie dziwi
mnie teraz, że Twoim światem
jest Biblioteka. Ubiegłoroczne
święta spędziłam u brata w Sopocie. Ten rozbawiony latem kurort, to zimą ciche opatulone
śniegiem miasteczko. Zimne wiatry od morza sprawiły, że wielka
choinka na deptaku, falowała,
pobrzękując ogromnymi bombami. Spotkałam też dawną koleżankę, Maję Gałecką – z którą
pracowałyśmy w Kłodzkim Muzeum, oprowadziła mnie po Galerii Sztuki Współczesnej w Pałacu Opatów w Oliwie. I znów…
obrazy, często kiedyś widywane
na wystawach w Polsce a ich autorzy równie często eksponowani w mojej galerii… Zbigniew
Makowski, Stanisław Fijałkowski,, Henryk Waniek, Tadeusz
Brzozowski, Zdzisław Beksiński,
Zbysław Maciejewski, Edward
Dwurnik – to nazwiska znaczą-
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ce w Polskiej sztuce, ostatniego
ćwierćwiecza. Mają tam też kolekcję Henryka Stażewskiego.
Jedna ściana galerii to świetnie
kolorystycznie skomponowany
zestaw jego 11 obrazów. Nie
wiem czy wyruszę w tym roku
na święta. Spółki Regionalne Kolei ustaliły, że do Gdyni jedzie się
teraz przez Kołobrzeg i Koszalin
a wracać można przez Warszawę i Łódź. Moja przyjaciółka Basia Kramek, przypłaciła taką podróż zapaleniem płuc a nawet
życiem. Wracając w ubiegłym
roku przez Warszawę zahaczyłam tylko o wielką wystawę Jacka Malczewskiego w Muzeum
Narodowym, ale zaraz po powrocie uczestniczyłam w dwóch
pogrzebach. Myśląc o świętach w
Kłodzku wracam do wzruszającego wspomnienia, które zwią-
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zane jest z Panią Janiną Piechocińską, którą żegnaliśmy właśnie
przed rokiem. Wspominam, powodowana wdzięcznością za niespodziankę świąteczną. Jest grudzień 1983 roku. Czas niepokoju i niepewności. Spotykam Panią
Janinę w podcieniach koło Liceum – składamy sobie życzenia.
Ona dodaje – Pani, oczywiście
wyjeżdża? – Nie tym razem zostaję, nie żyje moja ciocia, z którą
zwykle spędzałam święta we
Wrocławiu. W Wigilię dzwonek,
farbuję włosy i nie mogę otworzyć. -„Posłaniec” – odpowiada
nieznajomy głos – podam tylko
list od Mamy i poczekam na odpowiedź. W liście jest zaproszenie i adres. Czuję się tym „wędrowcem”, dla którego tradycyjnie zostawiało się puste nakrycie.
W rodzinnym gronie złożonym z
około dwudziestu osób Gospodyni przedstawia mnie i siedzi
obok cały czas trzymając moje
ręce. Dzielimy się opłatkiem,
składamy życzenia, częstujemy
przysmakami jest swojsko, radośnie uroczyście. Chwila przerwy
– panowie znikają, słychać brzęk
naczyń. Za chwilę panowie
wnoszą desery. A Gospodyni
opowiada mi, jakie świetne ma
synowe. Oszałamia mnie cudowna atmosfera miłości, ciepła i
myślę, że synowe mogą być
szczęśliwe, bo Mama tak wspa-

niale wychowała synów. W ten
sposób obchodziło się prawdopodobnie święta w przedwojennym Lwowie. Tak być może
świętowało się u mojego dziadka, którego nie znałam, zmarł w
1942 roku. Zawsze interesowała mnie kultura kresowa, tu miałam dowód obalający mity o „barbarzyńcach ze wschodu”. W
chwili listopadowych zadumań
nad losem napisał mi się wierszyk
dla Basi.
Nie wiem czy zapaliły się już
trawki w Twoim ogrodzie
Te które pozowały do moich zdjęć
I czy czerwone jabłuszka
leżą potokiem na zielonej murawie
Jeśli usłyszysz trzask
rozpalanych gałązek
bądź pewna, to echo dalekie
odbiło się od chmur
i czasem wraca
listopad 2010

W ostatni dzień listopada otwarta została w kłodzkim Muzeum wystawa pt. „Chrystus narodził się w drodze do Lądka –
znaki pobożności na Ziemi
Kłodzkiej”. Tytuł nieco prowokacyjny zdradza jak bogaty w kapliczki, świątki i znaki pobożności jest nasz rodzimy „Zakątek
Pana Boga”. Nad wystawą napracowali się muzealnicy. Wszystkie
rzeźby i całe sceny poddane zo-

stały konserwacji. Ale największą
pracę wykonał Tomek Gmerek,
wynajdując te ukryte często w
gąszczu roślinności kapliczki,
krzyże, posągi świętych patronów, fotografując, wydobywając
je tym samym z czeluści czasu i
zapomnienia. Znajdował je tam,
gdzie zmieniała się topografia terenu, przy opustoszałych siedzibach cudem ocalałych, w miejscach niezwykłych. Zdjęcia są nastrojowe i perfekcyjne, oddają
piękność i pobożność ludzi tu
kiedyś mieszkających. Niektóre,
odnawiane na sposób ludowy z
użyciem mocnych kolorów, kultywują dawne tradycje. Patyna
formy rzeźbiarskiej, dramatyczny proces rozkładu i ewolucja
form przyrody stworzyły nowe
środki wyrazowe i nową jakość
artystyczną. Piękne fotografie
Tomka są najlepszym komentarzem tej ekspozycji. A teraz
życzę Ci Aniu tego wspaniałego
świątecznego ducha. Z uwagi na
Twe wspomnienia mam nadzieję, że będziesz mogła tę sztafetę
radosnych, podniosłych Świąt
przekazać Twoim Dzieciom i
Wnukom, bo jestem pewna, że
pomimo szalonego tempa naszego życia, dawne tradycje są nadal tętnem naszej kultury. Bądź
zdrowa i szczęśliwa w ten piękny czas.
Maja

„…ZLECIA£Y NA KAWÊ” DO MUZEUM PAPIERNICTWA
Pod intrygująco brzmiącym
tytułem wystawy „…zleciały na
kawę” kryje się twórczość młodej artystki z Wrocławia Adrianny Konopniak-Karpowicz.
Otwarcie ekspozycji odbędzie
się 17 grudnia o godzinie 13.00.
Komisarzem wystawy jest mgr
Dorota Zielińska-Pytlowany, szefowa Działu Naukowo-Oświatowego w Muzeum Papiernictwa.

Adrianna Konopniak ukończyła Akademię Sztuk Pięknych
na Wydziale Architektury
Wnętrz oraz Podyplomowe Studium Przestrzeni Widowiskowej
przy Wydziale Architektury
Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego na ASP. W świat papieru czerpanego wprowadzona
został podczas plenerów artystycznych, odbywających się w

dusznickim Muzeum od ponad
10 lat, w których brała udział pod
kierunkiem Krystyny Dyrdy-Kortyki. Ekspozycja „…zleciały na
kawę. Wystawa świąteczna” jest
zbiorem przemyśleń autorki na
temat anielskiego życia, do którego zwiedzający przeniesieni
zostaną m.in. za sprawą specjalnie na tę okazję przygotowanych
gorących napojów. Degustację
poprowadzi właścicielka sieci
sklepów kolonialnych, znanych
mieszkańcom ziemi kłodzkiej
jako Madagaskar – Henryka
Szczepanowska. Papierowe anioły, kule śniegowe wykonane z tak
popularnego materiału, jakim jest
papier, papierowa choinka, a także kącik kawowy, zaprojektowany przez samą artystkę, to tylko
niektóre eksponaty udostępnione muzealnym gościom. W świąteczną krainę zamieni się również muzealny dziedziniec, gdzie
pojawią się papierowe kompo-

zycje zatopione w bryle lodu.
Wystawie towarzyszyć będą plastyczne warsztaty, podczas których uczestnicy wykonają świąteczne ozdoby.
Marta Nowicka
Muzeum Papiernictwa
w Dusznikach Zdroju
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W OGRODZIE GÓRSKIEGO WIATRU
Z Joanną Mossakowską o Jej ostatnim tomiku wierszy – Motyl na śniegu i poezji
rozmawia Anna Chlebicka-Gałczyńska

Anachronizm natchnienia jako
pojęcia? Nie, nie wierzę... Dla
osób, które odbierają świat nie
tylko w sferze materialnej jest to
jedno z podstawowych pojęć...
– Czytając Pani wiersze nie
mogę się oprzeć wrażeniu, że
góry gdzie Pani mieszka, nie
skażone cywilizacją są takim
miejscem gdzie poezja unosi się
w powietrzu, dotyka się ją na
co dzień, czeka aby tylko ubrać
ją w słowa ?
– Ujęłabym to szerzej – miejsca, gdzie ziemia i wszelkie istnienie ma kontakt z chmurami,
niebem i poddane są naturalnemu wzajemnemu oddziaływaniu,
posiadają swoją własną, zrównoważoną energię, bardzo różną
zresztą, jak różne są pory dnia,
pory roku... Ta energia jest wyczuwalna, przemawia, śpiewa,
szepce... A osoby, które ją słyszą,
niekiedy również potrafią ją przetworzyć... Nie tylko w postać
wiersza. Również w obraz,
dźwięk... Te same miejsca potrafią stać się bodźcem, natchnieniem do stworzenia wspaniałej
bogatej symfonii, arcydzieła sztuki malarskiej, poematu czy... tań-

ca. Wszystko zależy od tego, jakim językiem sztuki posługuje się
osoba, która tam się znalazła. W
takie miejsca trafia się przypadkiem i potem wraca, a czasem
świadomie je wybieramy, pod
wpływem natchnionego opisu
lub obrazu kogoś, kto był tam
wcześniej... Ale oczywiście Góry
Złote, Ogród Górskiego Wiatru
są jedyne w swoim rodzaju, to
bardzo specyficzne i pełne mocy
miejsca.
Najprościej
pójdź tą ścieżką
wyzłoconą mleczem
po chwili
zobaczysz dom
Zamieszkaj
O zmierzchu
wyjdź
i
wniebowstąp
– Sam wybór zamieszkania
w Orłowcu sugeruje odsunięcie
się od świata, jego doczesnych
problemów i taka jest Pani poezja. Czy poecie w procesie
tworzenia nieodzowna jest
ucieczka w samotność? Czy nie
bywa ona także balastem?
– Nie wiem czy w poecie nieodzowna jest ucieczka w samotność, natomiast mnie z całą pewnością tak i mam wrażenie, że
częściej niż innym...
Oczywiście można rozwarstwić to pojęcie. Ucieczka jako
akt świadomy, z własnego wyboru... Może być fizyczną ucieczką
w samotność – w miejsca wolne
od obecności innych ludzi, hałasu, posiadające tą ożywczą zrównoważoną energię, o której mówiłam wcześniej.
I może być ucieczka w samotność psychicznie... w środku
wielkiego miasta, w tłumie ludzi,
będąc wśród najbliższych... I czasem jest to zabieg niezbędny dla
naszego zdrowia i nie jest ona
balastem. Ale czasem towarzyszy
temu smutek, ból, poczucie żalu,
braku zrozumienia, krzywdy...
Dzieje się tak często niezależnie
od nas, a kiedy taki stan się pogłębia może stanowić zagrożenie. Tu trzeba być czujnym... i

fot. Leszek Br¹giel

– Poezja podobnie jak muzyka ma moc zatrzymywania
czasu, otwiera inny wymiar, w
którym przeszłość teraźniejszość i przyszłość zacierają się
w świadomości przemijającej
chwili ? Czy błogosławionemu
stanowi natchnienia towarzyszy tylko sama radość pisania?
Czy samo słowo – natchnienie
nie brzmi dziś anachronicznie?
– Natchnienie dla mnie jest –
odnajdywaniem poszukiwanego.
To pewien proces, któremu towarzyszy duże skupienie. Chwilami jest to dość wyczerpujące i
nie zawsze radosne uczucie. Ale
potem przychodzi cudowny spokój..., przypomina to trochę jeden z wierszy …,
W ciszę w samotność
wiatr
coraz głośniej
na wszystkich szparach świata
na fletni nieba
aż pociemniało
aż deszcz
jak ulga snu
zatarł mnie

Joanna Mossakowska jest wrocławianką, absolwentką Akademii
Rolniczej we Wrocławiu. ”. W latach osiemdziesiątych osiedliła się
w Górach Złotych, które stały się dla niej twórczą inspiracją. W „Ogrodzie Górskiego Wiatru”, pod wpływem surowego krajobrazu powstała poezja elegancka w formie, subtelna, delikatnie erotyzująca. Ogłosiła trzy tomiki: „Chwile”,” Wytańczone wiatrem”, „Motyl na śniegu”. Pojedyncze wiersze zamieściła w antologiach: „Aniołowie i święci
w polskiej liryce współczesnej”, „Śmierć i wieczność w polskiej
poezji współczesnej” i „Wieczność nie ma kalendarza”. Jej wiersze
drukowała także Stronica Śnieżnicka, Almanach Wałbrzyski, i Fraza. Najnowsze dokonanie – tomik poetycki „Motyl na śniegu” ukazał
się październiku br. w opracowaniu graficznym Leszka Brągiela.
czasem lekarstwem może okazać się pisanie poezji. Taka mała
autopsychoterapia. Tylko, że
wtedy te wiersze nie są zbyt radosne, chociaż często uchodzą za
najlepsze, najsilniej oddziałujące...,
Skamieniałam
by ani kropla
czułości uśmiechu
zranione dziecko
zamknęłam
w kamiennej skórze
i pytam
dlaczego zimno
dlaczego płaczę

– W Pani wierszach nie ma
nowomowy. Nie idą z duchem
czasu, co postrzegam jako ich
zaletę. Stosowany przez Panią
zabieg niedopowiedzenia podmiotu podkreśla jeszcze bardziej ich ulotność. W ich eteryczności, znajduję rozmarzenie, panteizm.
– Moje wiersze, moje pisanie
to moja sfera wolności. Również
w sferze języka. Jednocześnie,
jeśli już decyduję się wypuścić
wiersze w świat, one również
stają się wolne... po to, by inni
mogli odnaleźć w tych utworach
siebie, by tknięci, może poruszeni słowem poczuli swoje własne
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emocje, czasem w ciągłym pośpiechu zapomniane, czasem ze
strachu głęboko ukryte...
Nie raz podarował
niemożliwe do spełnienia
a oni
bojąc się to utracić
bojąc się
tracili
– Poecie wstępującemu do
królestwa ducha towarzyszą
lęki aby ten rodzaj sublimacji
rzeczywistości nie przekroczył
pewnej granicy. Te lęki rodzą się
w obliczu spraw ostatecznych.
– Bardzo chętnie przekraczam granice tego rodzaju sublimacji, nawet mam wrażenie, że
właśnie stamtąd łatwiej mi funkcjonować w rzeczywistości...
pomijam na ile jest to bezpieczne i komunikatywne z punktu
widzenie tej rzeczywistości...
A sprawy ostateczne...? Zbyt
często wydaje mi się, że one nie
są ostateczne, choć oczywiście
bardzo mocno mnie poruszają...
Tam
za mgłą wzgórza
zwierzęta czekają na mnie
nasłuchują jak
ziemia obraca się
Wiedzą, że przyjdzie dzień
kiedy usiądę na leśnej polanie
wtedy
dostaną Imiona
wrócą do swoich domów
Słyszę je czasem
nocą się nawołują
są cierpliwe
wiedzą, że mój czas
nie nastał
a Ten który Daje i Zabiera
nie wypowiedział jeszcze
mojego imienia.
– Jeśli założymy, że poezja
przy swojej transcendencji jest
także wyrazem oswajania rzeczywistości, to w jakim stopnie
ma ona wpływ na Pani codzienność, od której mimo wszystko
nie da się całkowicie uciec?
– Dla mnie poezja jest zdecydowanie oswajaniem rzeczywistości, dzięki czemu mogę funkcjonować w miarę normalnie w
codzienności... Inaczej, jak to
bywa u nadwrażliwców, zatrułabym życie sobie i innym...
Panie Spokojnych Dni
Dziękuję za motyle ciszy
We mnie
I świt pełen nadziei

39
Przechadzasz się
Po tamtej stronie okna
Z uśmiechem
Zanim wyruszę w świat
Pokazujesz różowy wschód
Ponad górami
Medytację drzew
Szepczesz do ucha wiersze
Oddalasz na chwilę
Cały zgiełkliwy świat
Bym mogła poczuć szczęście
Trzymając w dłoniach
Ciepły pysk psa
Domagającego się czułości
– Pani poezja niczego nie
precyzuje – przeciwnie– poszerza znaczenia, stawia wymagania. Jest to poezja ekstatyczna
i zarazem medytacyjna. Czyta
się w Pani wierszach skupienie
i zachwyt.
– Wiem, że każdy inaczej buduje obrazy, jakie wywołują moje
wiersze. Jeśli już zdarzy się taka
rozmowa z czytelnikiem moich
utworów (nie jest to częste), bardzo mnie ona wzbogaca i zawsze
jestem zdziwiona jak różny, szeroki może to mieć aspekt... I tak
ma być... im mniej powiedziane
tym więcej przestrzeni.
Martwy motyl
uschnięty bukowy liść
na cichym śniegu
Myślę, że język jakiego
używam jest w miarę
zrozumiały dla każdego
przeciętnie wykształconego
Polaka. Inną sprawą jest
używanie tego języka do
tworzenia metafor,
opowiadanie swoim językiem
swojego świata.
Szukał mnie Bóg
Starzec w białej szacie
zatroskany
pytał o dziewczynkę
z czarnymi włosami
w uniesieniu szepczącą
pacierz
a ja
ukryłam się przed nim
w ciało dojrzałej kobiety
i próbuję Go uwieść

bardzo ważne. Dobór wierszy,
ich kolejność, a więc i ostateczny kształt książek ma w sobie
również tchnienie ich redaktorów. To bardzo inspirujące i ciekawe odczytywać swoje utwory
przez punkt widzenia tak różnych a jednocześnie profesjonalnych osób.
Ale w ostatnim tomiku wydarza się coś jeszcze – „Motyl na
śniegu” jest pierwszym ilustrowanym, opracowanym graficznie
przez Leszka Brągiela, twórcy
Ogrodu Górskiego Wiatru w
Orłowcu.
Zamieszczone tam zdjęcia
jego autorstwa celowo „wyciszone”, mgliste istnieją samodzielnie,
ale jednocześnie osadzają wiersze w miejscach ich powstania.
Obrazki są delikatne, precyzyjne
i przemyślane.
Miejsce narodzin tych fotografii w głębszym sensie to Ogród
Górskiego Wiatru, skąd również
wywodzi się wiele obrazów,
przemyśleń, zdarzeń zamkniętych w moich wierszach.
Bo Ogród to nie tylko punkt
na mapie w Górach Złotych, to
również przestrzeń sztuki przywożonej z najdalszych zakątków
świata, przedstawianej, a często
i tworzonej pod wpływem istniejącej tam aury, najbliższego otoczenia-drzew, gór, nieba. Miejsce
z bardzo określoną filozofią życia,
w której tak samo ważny jest
owad i kamień, roślina i człowiek,
woda i ogień – całość wynikająca
z odwiecznego porządku świata.
Jak miałkie i niepotrzebne
wydają się swary polityczne czy
religijne, kłótnie o rzeczy czy
symbole wobec ogromu nocne-

go nieba usianego gwiazdami na
wyciągnięcie ręki, zapachu ziemi
po deszczu czy kiełkujących roślin wiosną...
miękkie źdźbło spod śniegu
zachwyciło niebo
– Zgodziłyśmy się już na początku naszej znajomości, że
współczesna poezja nie idzie w
tym kierunku w jakim chciałybyśmy – Pani i ja – ją kontemplować. Ale jeśli założymy, że
ciągle bierze się ona między
innymi ze zdolności do odczuwania zachwytu i niepokoju, to
jest nadzieja, że współczesnej
cywilizacji nie da się jej całkowicie unicestwić.
– Myślę, że dopóki na ziemi
istnieją miejsca, nazwijmy to
umownie, nie skażone cywilizacją, pełne harmonii, naturalnie
„poukładane”, dopóty będzie istniała poezja, próbująca opisać
nasz stan ducha, próbująca
uchwycić istniejące energie w
słowa, przenieść, podarować innym... Dla mnie jest to odmiana
miłości. W tym kontekście, jeśli
cywilizacja unicestwi poezję –
odetnie się od źródła, a tym samym unicestwi samą siebie...
Poprzez skupienie i mantrę
wywołuję Ciszę
Starzec w bordowej szacie
stoi na szczycie góry
tylko wiatr i kamienie
tylko popioły świata
On coś mówi do mnie
A ja Go nie słyszę
– Dziękuję za rozmowę.

Anna Chlebicka-Gałczyńska

Grudzieñ
Przecież nic się nie stało
to tylko śnieg za oknem zasypał Twoje ślady

– Czy cała kompozycja tomiku „Chwile” zbliżona do haiku była zamierzona, czy urodziła się w trakcie pisania? Jak
było z pozostałymi dwoma tomikami? Czy ich koncepcja dotycząca formy była z góry sprecyzowana?
– Nie układałam sama swoich
tomików. Każdy tomik był redagowany przez inna osobę, a każde z tych spotkań było dla mnie

Z naszego świerka przed domem
tak jak zawsze w grudniu mruga złota gwiazdka
Księżyc szelma uśmiecha się srebrnie
i tylko patrzeć
jak ogień w kominku zacznie mówić ludzkim głosem
Znowu przytulam Twoją fotografię
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Wystawa pt.:
„Trwa³oœæ i przemiana”
10 grudnia – 29 stycznia, Wroc³aw

fot. Maciej Stawiñski

Tym razem kurator wystawy
– kontynuującej tradycję dorocznych wystaw środowiska Okręgu Dolnośląskiego ZPAF – Andrzej Dudek-Dürer zaproponował prezentacje fotografii odnoszących się do idei tytułu ekspozycji TRWAŁOŚĆ i PRZEMIANA. Swoje prace skonfrontuje 25
autorów, którzy analizują odwieczne filozoficzne zagadnienie
procesu przemiany – transformacji – przekształcenia: Zdzisław
Dados, Barbara Górniak, Maciej
Stawiński, Waldemar Zieliński,
Krzysztof Kuczyński, Ewa Andrzejewska, Wojciech Zawadzki,
Sławoj Dubiel, Piotr Nowak,
Marek Maruszak, Jacek Lalak,
Iwona Wojtycza, Andrzej Rutyna,
Roman Hlawacz, Marek Maruszak, Ewa Martyniszyn, Czesław

Chwiszczuk, Zenon Harasym,Ropiecki, Daria Ilow, Piotr
Komorowski, Adam Lesisz, Jan
Bortkiewicz, Katarzyna Karczmarz, Andrzej Dudek-Dürer.
Jak pisze kurator wystawy:
autorzy w różnych stylistykach,
konwencjach artystycznych,
technikach, technologiach, formatach zgłębiają i obrazują ideę
wystawy. Sztuka - Fotografia jest
tą szczególną formą ekspresji artystycznej, która w niepowtarzalny sposób rejestruje proces przemian stając się przejawem trwałości, refleksji nad przemijaniem.
Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki Instytucja Kultury
Samorządu Województwa Dolnośląskiego
www.okis.pl

COMA – TRASA AKUSTYCZNA „POWER OFF”
19 grudnia, Wroc³aw
Podczas tegorocznej jesiennej
trasy COMA po raz kolejny udowodni, że jej muzyka jest wielowymiarowa. Po płycie LIVE, Koncercie Symfonicznym, tym razem
w wielu miastach w Polsce zabrzmią wersje akustyczne jej
utworów. Jak mówi Rogucki:
„Postawiliśmy przed sobą i przed
naszą publicznością kolejne wyzwanie. Repertuar COMY prezentowany bez czadu, klimatycznie – do posłuchania, zanurzenia
się w dźwiękach. Zaprosiliśmy
dodatkowych muzyków, którzy
na co dzień mają do czynienia z
muzyką klasyczną. Z tego powinien wyjść bardzo zaskakujący
spektakl.”

COMIE w wersji akustycznej
będą bowiem towarzyszyć muzycy grający na instrumentach
klasycznych. Poza powiększonym składem muzycznym na trasie zaprezentowane zostaną specjalnie zaaranżowane utwory ze
wszystkich płyt zespołu, a także
kilka nowych kompozycji z anglojęzycznej płyty „Excess”. Trasa będzie kontynuacją udanego
już eksperymentu z Orkiestrą
Symfoniczną. Reżyseria jesiennych koncertów powstała właśnie w oparciu o ten pomysł.
Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Nasze Miasto”
www.wrockfest.pl
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WROCKFEST.PL PREZENTUJE:
TSA, ACID DRINKERS I LIPALI
17 grudnia 2010, Wroc³aw
Trzej przedstawiciele ciężkiego grania, trzy legendy polskiej
muzyki metalowej na jednej scenie. 17 grudnia wrocławskim klubem Eter zatrzęsą TSA, Acid
Drinkers i Lipali!
TSA to zespól zaliczany do
prekursorów heavy metalu na
polskim rynku muzycznym.
Tworzą od 1979 roku, po drodze zaliczyli kilka rozpadów, by
ostatecznie reaktywować się w
2004 roku i płytą „Proceder”
wrócić do czołówki wykonawców hard rocka. Płyta znalazła się
w ścisłej czołówce ogólnopolskich notowań sprzedaży, została nominowana do Fryderyków,
co dowodzi, że upływ czasu i
rozstanie sprawiło, że zespół
zaczął pracować z nową rockową energią, wykorzystując
równocześnie rozwiązania typo-

we dla współczesnej muzyki, czy
eksperymentując z soulem. Acid
Drinkers powstałe w Poznaniu
w 1986 roku, jako zespół trash
metalowy, aby dość szybko zdradzić trash na rzecz heavy. Ich
dokonania potwierdzają cztery
fryderyki oraz niezliczone ilości
koncertów w Jarocinie, Węgorzewie, na Przystanku Woodstock, Metalmanii, i innych rockowych festiwalach, na których
zawsze byli gwiazdą grającą na
pełnej mocy głośników. Lipali to
najmłodszy zespół w tym gronie,
jednak jego założycielem jest
doświadczony już na muzycznym
poligonie Tomek Lipiński, grający wcześniej w zespole Illusion.
To odmienne brzmienie w porównaniu Acid Drinkers, czy
TSA: muzyka Lipali jest spokojniejsza, głębsza, niż pozostałych

zespołów. Niczym chwila wytchnienia w wieczorze pełnym
ciężkich brzmień.

Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Nasze Miasto”
www.wrockfest.pl

SYLWESTER 2010
W TEATRZE MUZYCZNYM CAPITOL
31 grudnia, Wroc³aw
Tegoroczny Koncert Sylwestrowy w CAPITOLU będzie ostatnim spektaklem na Dużej Scenie przed przebudową teatru. Pożegnamy stare deski – w przenośni i całkiem
dosłownie – a pożegnania sprzyjają, jak wiadomo, wspomnieniom. Zabierzemy więc
widzów w efektowną podróż historyczną,
przypominając największe przeboje tej sceny. W wykonaniu gwiazd CAPITOLU, z towarzyszeniem Big Bandu na żywo, zabrzmią
najpiękniejsze operetkowe evergreeny,
piosenki m.in. ze „Skrzypka na dachu” i
„My Fair Lady”, z „West Side Story” i „Scata”, a także z nowszych, capitolowych przedstawień – z „Hair”, „Dziejów grzechu” i
„Idioty”.
Na koniec, jako przedsmak przygotowywanej na styczeń rewii sensacyjnej „Ścigając
zło”– na miesiąc przed premierą – zostanie
zaprezentowanych kilka najsłynniejszych
piosenek z filmów o Jamesie Bondzie.
Wieczór poprowadzą Elżbieta Romanowska i Konrad Imiela
Organizator: Teatr Muzyczny Capitol
www.teatr-muzyczny.home.pl
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WIBRACJE TANECZNE II EDYCJA
19 grudnia, Wroc³aw
Główną ideą programu tanecznego organizowanego w ramach Wibracji Tanecznych w
Centrum Sztuki Impart we Wrocławiu jest prezentacja najciekawszych nurtów sztuki tańca.
Program ukierunkowany jest na
budowanie sytuacji spotkania
różnych form ruchu. Różnorodność prezentacji artystów jest
kluczowym elementem programu. Tworzenie w rozmaitych
warunkach, indywidualne zainteresowania tematyką, estetyką,

podejściem do procesu twórczego, odgrywają ważną rolę w pracy artystów. Dlatego taki projekt
zawiera ważny aspekt edukacyjny: otwiera na różne formy
współczesnej sztuki i prowokuje
dyskusję.
W programie:
JUSTYNA JASŁOWSKA ,,Sztuka
pływania”, Spektakl ,,BETWEEN
STH & STH”
Organizator: Centrum Sztuki Impart
impart.art.pl

XII MIÊDZYNARODOWY PRZEGL¥D
ZESPO£ÓW KAMERALNYCH
19 grudnia, Jawor
W 1995 roku pojawił sie pomysł stworzenia przedsięwzięcia
popularyzującego muzykę kameralną. Od tego czasu do Jawora
przyjeżdżają zespoły kameralne,
a międzynarodowa impreza mająca charakter konkursu otwartego zyskała wielu zwolenników
wśród wykonawców, muzycznych autorytetów i miłośników
muzyki. Cele, które przyświecają
organizatorom projektu, to popularyzacja muzyki kameralnej,

wspieranie i promocja młodych
talentów, prezentacja dorobku
artystycznego uczniów i pedagogów z różnych krajów.
Przegląd skierowany jest do
uczniów Państwowych Szkół
Muzycznych I i II stopnia oraz studentów Akademii Muzycznych.
Repertuar konkursu jest dowolny, co daje możliwość uczestniczenia zespołom kameralnym z
różnorodnym programem. Warunkiem jest zaprezentowanie

dwóch utworów zróżnicowanych pod względem stylu lub
charakteru. Ta dowolność programowa oraz atmosfera jaka
panuje podczas imprezy, co jest
wielokrotnie podkreślane przez
uczestników i pedagogów, spowodowała, że konkurs ten cieszy się nie słabnącym zainteresowaniem.
Organizator: Jaworskie Stowarzyszenie Rozwoju Kultury
jsr.pl

15. Koncert Noworudzny TERCETU EGZOTYCZNEGO
29 grudnia, Wroc³aw
Tercet Egzotyczny”, obchodzi
w tym roku 45 lecie nieprzerwanej działalności artystycznej (powstał w 1964 roku) i jest najstarszym koncertującym zespołem
muzyki „pop” na świecie. W tym
czasie dał ponad 10.000 koncertów, zrealizował ponad 100 programów radiowych i telewizyjnych, miał własny show w paryskiej „Olimpii”, Cornegie Hall i
Radio City N.Y. z razem z największymi gwiazdami światowego show - businessu. Piosenka
„Pamelo, żegnaj” została uznana
w ogólnopolskim plebiscycie Polskiego Radia za przebój XX wieku. Na tym przeboju wychowały

się już 3 pokolenia Polaków.
W ramach tegorocznego koncertu, w pierwszej części zaprezentowane zostaną nowe, premierowe utwory, a drugiej części
usłyszymy nieśmiertelne przeboje Tercetu. Organizatorzy przygotowali też tradycyjne, muzyczne niespodzianki.
Dochód z koncertu przeznaczamy na rzecz wrocławskiej Kliniki Chorób Nowotworowych
Akademii Medycznej przy ul.
Bujwida 4, kierowanej przez
prof. Alicję Chybicką.
Organizator: Agencja Artystyczna Jedynka
tercetegzotyczny.pl
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ETHNO JAZZ FESTIVAL: MOTION TRIO
13 stycznia, Wroc³aw
Jeden z najczęściej koncertujących za granicą polskich zespołów będzie gościem Ethno Jazz
Festivalu w ramach cyklu Muzyka Świata w Synagodze pod Białym Bocianem. Motion Trio – trio
akordeonowe założone w 1996
roku przez Janusza Wojtarowicza
– leadera i autora większości
kompozycji. Ewenement na europejskim i światowym rynku
muzycznym. Wykonując własną
muzykę Motion Trio zmienia oblicze akordeonu. Ich koncerty to
muzyczne spektakle zawierające
akcję i dramaturgię. Zespół Motion Trio to grupa pod każdym
względem oryginalna i wyjątkowa. Ta wyjątkowość powoduje
niestety, że większym zainteresowaniem cieszy się zagranicą niż

nad Wisłą. Motion Trio koncertuje na akordeonach, które w ich
rękach zmieniają się w instrumenty o niewyczerpanych wręcz
możliwościach. W swoim repertuarze nie ograniczają się do klasyki akordeonowej, ale eksperymentują, generując nowoczesne
brzmienia i zamieniając swoje
występy w misterne spektakle.
Coś takiego jest w ich muzyce,
że akordeony które, nie ma co
ukrywać, nie są instrumentami
cieszącymi się jakimś wyjątkowym szacunkiem, przyciągają na
koncerty tłumy.
Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Nasze Miasto”
www.wrockfest.pl

III KARKONOSKI FESTIWAL ŒWIAT£A
14-16 stycznia, Jelenia Góra
W dniach 14-16 stycznia 2011
Kotlina Jeleniogórska będzie lśniła
blaskiem III Karkonoskiego Festiwalu Światła. Celem pomysłodawców Festiwalu jest nadanie
temu projektowi rangi wydarzenia o charakterze ponadregionalnym, które stanie się turystyczną
atrakcją i wizytówką Kotliny Jeleniogórskiej – również poza granicami Polski. Inspiracją do organizacji Karkonoskiego Festiwalu
Światła jest największy na świecie, mający ponad 50 letnią tradycję, festiwal światła „Fete des
lumieres” we francuskim Lyonie,
gdzie od lat technologia i nauka
łączą się ze sztuką i rozrywką.
Jelenia Góra, która już po raz
trzeci będzie gościć festiwalowych gości, jest jedynym polskim
miastem, należącym do światowej organizacji LUCIA (Light
Urban Cities International Association), której celem jest rozwój
i promocja oświetlenia jako dziedziny przynoszącej miastom znaczące korzyści.

Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Organizatorzy Festiwalu planują spektakle świetlne, jakie
jeszcze nie były organizowane w
kraju. Iluminacje i spektakle
świetlne odbywać się będą wyłącznie na terenie jeleniogórskich
Cieplic.
• konferencje i seminaria dotyczące energii i oświetlenia dla
przedstawicieli samorządów z
całej Polski
• szkolenia i prezentacje dla
architektów i projektantów
• warsztaty naukowo – edukacyjne dla dzieci i młodzieży
• imprezy plenerowe, koncerty i przedstawienia
• prezentacje oświetlenia architektonicznego, świątecznego
i eventowego
• pokazy laserów, pirotechniki i mappingu
• konkursy, wystawy i galerie
fotograficzne.

50-101 Wrocław, Rynek-Ratusz 24
tel. 71 342 22 91, e-mail: cik@okis.pl
www.dcik.pl, www.okis.pl

Organizatorzy: LBL s.c.
www.kfs24.pl

Materiały prasowe
pochodzą
od organizatorów
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Czy nast¹pi rekultywacja kopalnianych
zbiorników poflotacyjnych
(red.) Po zlikwidowanej 10 lat
temu Kopalni Węgla Kamiennego „Nowa Ruda” pozostały niezagospodarowane cztery osadniki z zawartością mułów, usytuowane w Nowej Rudzie-Słupcu i
w Woliborzu. Właścicielem osadników jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, która
tylko prowizorycznie zabezpie-

czyła dostęp do tych zbiorników
poflotacyjnych.
Wszystkie cztery zbiorniki nie
są wykorzystywane i są obecnie
własnością Syndyka Masy Upadłościowej firmy EKOPOL.
W sprawie właściwego zabezpieczenia osadników interweniowali wielokrotnie działacze Polskiego Klubu Ekologicznego z

Nowej Rudy oraz Radny Województwa – Julian Golak.
Jednak termin rekultywacji
zbiorników poflotacyjnych w
Słupcu i Woliborzu uzależniony
jest od zakończenia eksploatacji
przez Syndyka mułów węglowych.
Sprawa od wielu lat budzi niepokój działaczy ekologicznych

oraz okolicznej ludności, zwłaszcza Woliborza i Nowej RudySłupca.
Nie bardzo wiadomo w jaki
sposób można zmusić SRK z Bytomia do konkretnych działań w
sprawie przyspieszenia eksploatacji mułów i dokonania prawidłowej rekultywacji pokopalnianych zbiorników poflotacyjnych.

Dzia³alnoœæ proekologiczna na Ziemi K³odzkiej
Na Dolnym Śląsku bardzo aktywne działania proekologiczne
prowadzi od ponad 20 lat Polski
Klub Ekologiczny. Na terenie
Powiatu Kłodzkiego działają tylko dwa koła PKE (w Nowej Rudzie i w Lądku Zdroju). Koło PKE
w Nowej Rudzie działa już 19 lat.
W ciągu tych kilkunastu lat
działalności w Nowej Rudzie nastąpiły bardzo duże zmiany restrukturyzacyjne, między innymi
zlikwidowano dwie kopalnie
węgla kamiennego i Zakłady
Przemysłu Jedwabniczego „Nowar”. Spowodowało to także bardzo duże zmiany w środowisku.

Zubożenie społeczeństwa, a także stare przyzwyczajenia i duże
bezrobocie są prawdopodobnie
przyczyną spalania w piecach niskogatunkowego węgla i miału.
Notorycznie spalane są także w
piecach odpady, co powoduje
rekordowe zapylenie powietrza
pyłem zawieszonym PM-10.
Nowa Ruda od kilku lat ma rekordowe przekroczenia norm
tego pyłu, które są regularnie rejestrowane przez WIOŚ. Położenie miasta w kotlinie powoduje,
że smog unosi się nad dzielnicą
centrum, także poza sezonem
zimowym. Przed kilku laty wnio-

ski kierowane przez działaczy
PKE z Nowej Rudy spowodowały, że w mieście zainstalowano
stałą stację monitoringową, która regularnie pokazuje zły stan
powietrza.
Nowa Ruda jest pięknie położonym miastem, gdzie jest wiele ciekawych obiektów, takich jak
przedwojenne wieże widokowe,
dwa muzea, liczne zabytkowe
kościoły, ale stan środowiska naturalnego jest ciągłą troską działaczy PKE.
W ostatnich latach oprócz
działalności edukacyjnej w szkołach, PKE w Nowej Rudzie zaj-

mował się także bardzo aktywnie rekultywacją dwóch hałd pokopalnianych, potrzebą likwidacji mogilników (nielegalnych magazynów przeterminowanych
środków ochrony roślin) oraz
rewitalizacją cieków wodnych.
Działalność edukacyjna prowadzona przez noworudzkie Koło
Polskiego Klubu Ekologicznego
oraz Fundację Odnowy Ziemi
Noworudzkiej zostały uznane
przez Sejmikową Komisję
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wzorową i
godną naśladowania.

Roman Głaz

FOTOWOLTAIKI, CZYLI...
Fotowoltaika to bezpośrednie
przetwarzanie energii słońca w
energię elektryczną.
Co prawda jej dynamiczny rozwój jest nadal hamowany przez
wysokie ceny paneli fotowoltaicznych i ich stosunkowo małą
sprawność, ale tempo rozwoju
nowych technologii pozwoli w
krótkim czasie to zmienić.
Nasi czescy sąsiedzi są tego
dobrym przykładem. Wystarczy
przejechać granicę, aby zobaczyć
potężne farmy fotowoltaiczne.
Istnieją tam, ponieważ stworzono prawne i finansowe uwarunkowania pozwalające wytwarzać

energię elektryczną i odsprzedawać ją do sieci elektroenergetycznej.
W dodatku okazało się, że
zamiast hodować krowy na łące,
można wybudować farmę fotowoltaiczną i traktować to jako
źródło niezłego dochodu.
Taka forma to także alternatywa wobec elektrowni atomowej, jaka ma powstać w Polsce.
Wystarczyłoby postawić farmę
baterii słonecznych o pow. ok. 95
km kw., aby wytworzyć podobną
ilość energii.
Niemcy są tuż po Chinach
drugim krajem na świecie, w któ-

rym zbudowano najnowocześniejsze zakłady w Europie, produkujące baterie słoneczne. Przy
ich tworzeniu pracuje kilkanaście
tysięcy osób.
Warto dodać, że instalacja fotowoltaiczna zintegrowana z budynkiem, to rzeczywisty kierunek rozwoju paneli słonecznych.
Dachówki solarne na budynkach,
przezroczyste szyby solarne, a
nawet elewacje budynków pozwolą na zmniejszenie kosztów
instalacji systemu. Dodatkowo
ograniczy niszczenie krajobrazu.
Obecny cel, jaki stawiają sobie naukowcy w tej dziedzinie, to

osiągniecie sprawności na poziomie 20 proc. w stosunku do tradycyjnych systemów fotowoltaicznych oraz osiągnięcie niskiej
ceny nowego systemu.
Dzięki temu cena energii fotowoltaicznej będzie porównywalna z ceną energii z paliw kopalnych.
Proponuję bacznie przyglądać
się poczynaniom naukowców i
polityków. Zwłaszcza, że pojawienie się takich instalacji u nas
będzie oznaczało dołączenie
do grona krajów proekologicznych.
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PREZENTACJA DZIA£ALNOŒCI
PROEKOLOGICZNEJ M£ODZIE¯Y
W 2008 roku młodzież Gimnazjum Nr 2 Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum z Broumova uczestniczyła w realizacji programu „Przez edukacje ekologiczną do zrównoważonego rozwoju”. Na comiesięcznych spotkaniach omawiano podstawowe
problemy dotyczące zmian zachodzących w naturalnym środowisku spowodowanych działalnością człowieka. Tematyka zajęć i sposób ich realizacji zostały
opracowane przez Stowarzyszenie Zielona Szkoła z Łodzi. Po
pierwszym roku spotkań wyłoniła się grupa osób, która uczestniczyła w obozie dla liderów i
samodzielnie zaczęła prowadzić
warsztaty. Przy Gimnazjum Nr 2
w Nowej Rudzie powstał Ecoclubes Drzewo Życia włączony do
międzynarodowej sieci młodzieżowych ekoklubów.
Ecoclubes to międzynarodowa sieć organizacji i grup młodzieżowych zajmująca się szerzeniem idei zrównoważonego rozwoju oraz promowaniem eduka-

cji ekologicznej i zdrowego stylu
życia. Ekokluby skupiają dzieci i
młodzież, która chce realizować
działania na rzecz środowiska
naturalnego i społeczności lokalnej.
Organizacja została stworzona w 1992 roku w Argentynie. W
chwili obecnej działa ponad 600
grup w 31 krajach świata. W aktywność Ecoclubes zaangażowanych jest ponad 15000 wolontariuszy. Gdzie są Ecoclubes: Meksyk, USA, Kostaryka, Panama,
Dominikana, Salvador, Gwatemala, Honduras, Nikaragua, Haiti, Kuba, Argentyna, Boliwia,
Wenezuela, Urugwaj, Ekwador,
Brazylia, Paragwaj, Peru, Chile,
Guyana, Niemcy, Hiszpania, Polska, Portugalia, Maroko, Gwinea,
Nigeria, Ukraina, Rosja, Ghana.
EKOKLUBY W POLSCE
W Polsce Ekokluby rozpoczęły oficjalnie swą działalność w
2005 roku, kiedy została podpisana umowa o współpracy i promocji idei pomiędzy Międzynaro-

dową Siecią Ecoclubes a Centrum OPUS z Łodzi.
EKOKLUB Drzewo Życia
współpracuje z PKE Kołem w
Nowej Rudzie, Nadleśnictwem
Jugów co umożliwia młodym liderom współpracę ze szkołami
miasta i gminy, np.:
– przeprowadzenie warsztatu plastycznego w czasie Noworudzkiej Jesieni Ekologicznej i XIII
Rajdu „SPOTKAJMY SIĘ NA
WIEŻY”,
– zorganizowanie z okazji
Dnia Ziemi akcji: „Czy śmieci to
problem?, „Siatka szmatka” oraz
mityngu dla mieszkańców na
Rynku z udziałem szkół Gimnazjum Nr 1i Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 7 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych,
– prowadzenie warsztatów
przyrodniczych i ekologicznych
dla dzieci ze świetlic, klas „0”
i klas młodszych Szkoły Podstawowej Nr 7 oraz uczestników obozu wakacyjnego na
GÓRCE.

– zorganizowanie przy wsparciu pana burmistrza Nowej Rudy,
Miejskiego Ośrodka Kultury i
Noworudzkich Usług Komunalnych, dla mieszkańców Pikniku
Ekologicznego promującego
zdrową żywność i działania proekologiczne,
– zorganizowanie Święta
Drzewa, sadzenie drzew, warsztaty dla dzieci „Drzewa są kochane, bo……..”. Opisanie starych
drzew dzielnicy Słupiec, warsztat w Bibliotece Miejskiej „Opowieści starego drzewa”, akcja
„Zbieramy makulaturę – ratujemy drzewa”.
Dziękujemy szkołom za
współpracę i udział w proponowanych przez nas działaniach
oraz osobom i instytucjom
wspierającym nasze akcje.
Największe podziękowania
należą się liderom Ekoklubes
Magdalenie Duszatyńskiej z LO i
Jakubowi Gorlachowi z Gimnazjum Nr 2 w Nowej Rudzie.
Teresa Fereżyńska
PKE Koło w Nowej Rudzie

Roman Głaz

ENERGIA DO MAGAZYNU
Magazynowanie energii elektrycznej jest obecnie kluczowym
zagadnieniem, które wyznaczać
będzie w najbliższych latach rozwój techniki.
Okazuje się, że każde urządzenie elektryczne i elektroniczne zużywa energię elektryczną.
W efekcie coraz częściej w naszych domach zupełnie nieświadomie wykorzystujemy rozwiązania kosmiczne.
Dobrym przykładem jest akumulator będący podstawowym
urządzeniem służącym do gromadzenia energii elektrycznej.
Sama nazwa jest pojęciem ogólnym, natomiast jego parametry
techniczne, czyli pojemność, ciężar, czas rozładowania i ładowania decydują o jego zastosowaniu.
Ten ostatni parametr czyli czas
ładowania akumulatora jest
główną przeszkodą w powszech-

nym wdrożeniu samochodów
elektrycznych. Ich cena jest zdecydowanie wyższa od samochodów benzynowych ze względu
na wysoką cenę zestawu akumulatorów. W dodatku przyzwoity
zasięg pojazdu elektrycznego
wiąże się z koniecznością posiadania kilkusetkilogramowego balastu akumulatorów.
Pomimo to, już wkrótce będziemy świadkami przełomowych odkryć w tej dziedzinie.
Obecnie koncepcje stworzenia
lepszych akumulatorów wyrastają jak grzyby po deszczu. Niszę rynkową w zakresie akumulatorów szybko dostrzegły wielkie koncerny i ośrodki naukowe.
Na przykład w Uniwersytecie
Stanford prowadzone są obecnie
prace nad ultra tanimi i prostymi
w produkcji akumulatorami, zbudowanymi z papieru oraz tuszu,
zawierającego węglowe nanorur-

ki i srebrne nanoprzewody. Dzięki pokryciu specjalnie opracowanym tuszem zwykłego papieru
do drukarki, powstaje urządzenie do gromadzenia energii o
wysokiej przewodności.
Choć papierowy superkondensator może być poddany ponad 40 tys. cyklom ładowania i
rozładowania, to obecnie energia gromadzona jest tylko przez
krótki czas.
Szybkie samorozładowanie to
główny problem do rozwiązania
przed uczonymi ze Stanford. Pomimo to nadal zapewniają, że
technologia będzie wkrótce gotowa do wdrożenia i produkcji.
Ostatnio o swoich planach
poinformowała również firma
IBM. Jej przedstawiciele twierdzą, że w przeciągu 5 lat opracują ogniwa litowo-powietrzne o
gęstości gromadzenia energii 5
000 Wh/kg. Oznaczać to będzie

prawdziwą rewolucją w transporcie i zastosowaniu odnawialnych źródłach energii.
Jeżeli pomysły naukowców z
IMB zostaną zrealizowane, to kilogramowy akumulator pozwalałby przejechać ok. 30 km, czyli
samochód o zasięgu 600 km
miałby zestaw o wadze zaledwie
20 kg.
W dodatku moglibyśmy liczyć
na niezwykłe przyśpieszenie w
elektryfikacji motoryzacji oraz
domowym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
Już za kilka lat w naszych domach będziemy mogli używać
zamiast węgla w piwnicy odpowiednio duże zestawy akumulatorów.
Natomiast o ich powszechnym zastosowaniu będzie decydować tylko cena, która do dzisiaj jest nieznana.
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DZIA£ALNOŒÆ GOSPODARSTW ROLNYCH
PRODUKUJ¥CYCH METODAMI EKOLOGICZNYMI
(red.) W latach 2008-2010 nastąpił dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce.
Rozwojowi produkcji metodami ekologicznymi towarzyszą
duże zmiany w przepisach prawa, zarówno Unii Europejskiej
jak i krajowych. Pojawiły się
nowe instrumenty wsparcia mające na celu promocję sektora
produkcji zdrowej żywności.
Od 1 stycznia 2009 roku obowiązują nowe przepisy Unii Europejskiej regulujące zasady produkcji ekologicznej, które uzupełnia obowiązująca w Polsce
ustawa z 25 czerwca 2009 roku.

Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i
zwierzęcej, Produkcja metodami
ekologicznymi powinna łączyć
przyjazne środowisku gospodarowanie i wspomagać wysoki
stopień różnorodności biologicznej oraz wykorzystywać naturalne warunki rozwoju przy pomocy nawozów, ale wyłącznie naturalnych.
W ekologicznej metodzie
produkcji wyklucza się stosowanie syntetycznych substancji, takich jak: nawozy sztuczne, chemiczne pestycydy, hormony

wzrostu. W Polsce produkcją
ekologiczną zajmuje się 18 tysięcy gospodarstw (co stanowi około 1% ich ogólnej liczby).
W 2008 roku takich gospodarstw było 14896 i od trzech lat
następuje systematyczny wzrost
liczby produktów. W Polsce jest
regularnie kontrolowana liczba
gospodarstw ekologicznych. W
2009 roku najwięcej gospodarstw działało w województwie
lubelskim (1755), podkarpackim
(2050), a rekordowa liczba gospodarstw była zarejestrowana w
województwie małopolskim
(2219).

Na Dolnym Śląsku było 1039
gospodarstw produkujących metodami ekologicznymi. W powiatach przygranicznych gospodarstwa takie utworzono między
innymi w gminach: Stronie Śląskie, Bystrzyca Kłodzka, Radków,
a także w Krzeszowie w gminie
Kamienna Góra. Nasze gospodarstwa produkują zdrową żywność i promują się na wielu targach żywności ekologicznej, między innymi na targach w Rzeszowie w 2010 roku prezentowali
się z powodzeniem właściciele
gospodarstw z gminy Kudowa
Zdrój i Kamienna Góra.

Roman Głaz

ENERGIA J¥DROWA,
CZYLI PALIWO PRZYSZ£OŒCI?
Obecnie w Polsce prąd produkujemy w 90 proc. z węgla.
Być może w najbliższych latach
to się zmieni.
Żarnowiec w województwie
pomorskim wygrał wyścig o
wartą grube miliardy inwestycję,
która zmodernizuje polską energetykę. To właśnie tam powstanie pierwsza polska elektrownia
atomowa. Kolejne, ale dopiero za
kilkadziesiąt lat powstaną w Kopaniach (woj. zachodniopomorskie) oraz Klempiczau w Wielkopolsce.
W 2030 r., czyli wtedy, gdy
będą działały już reaktory - udział
węgla jako surowca energetycznego spadnie w tej branży do 60
proc.
Minie jednak sporo czasu nim
elektrownie powstaną, bo to inwestycje, które będą budowane
przez wiele lat. W dodatku na ich
budowę wydamy miliardy złotych,
ale rząd obiecuje, że przyniosą
wymierne korzyści dla kraju.
Według planów ma ona zostać
ukończona w 2020 r. Plany bu-

dowy od początku budzą jednak
sprzeciw części społeczeństwa,
zwłaszcza osób mieszkających w
pobliżu samej elektrowni. Znacząco protesty zaostrzyły się po katastrofie w Czarnobylu w 1986 r.
Tymczasem elektrownie jądrowe według encyklopedii, to
obiekty przemysłowo-energetyczne, wytwarzające energię
elektryczną poprzez wykorzystanie energii pochodzącej z rozszczepienia jąder atomów, czyli
najczęściej uranu. To właśnie tam
ciepło konieczne do uzyskania
pary jest otrzymywane z reaktora jądrowego.
Warto również dodać, że
pierwsza elektrownia jądrowa, o
mocy 5 MW powstała w 1954 r.
w Obnińsku (ZSRR). Produkcja
prądu nie była jednak w latach
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych
głównym zadaniem elektrowni
jądrowych. Pierwszoplanowym
celem ich budowy była produkcja wzbogaconego materiału rozszczepialnego do produkcji broni atomowej.

Natomiast w latach 80. i 90.
XX wieku, wiele krajów wstrzymało się z podejmowaniem decyzji o budowie kolejnych bloków jądrowych. Na przykład w
Stanach Zjednoczonych nie rozpoczęto budowy żadnego nowego bloku od 1977 r., a dwa lata
później obywatele Szwecji w referendum w 1979 r. zdecydowali o zupełnym wycofaniu się z
energetyki jądrowej. Jednak po
2000 r. wiele krajów zaczęło ponownie zastanawiać się nad budową elektrowni jądrowych. Jest
to spowodowane głównie zobowiązaniami dotyczącymi ograniczenia emisji dwutlenku węgla, a
także prognozami wzrostu cen
paliw kopalnych. Dodatkowo
czynnikiem mobilizującym jest
ciągły wzrost zużycia energii
elektrycznej oraz chęć dywersyfikacji jej źródeł.
Okazuje się, że energia jądrowa jest najbardziej skondensowanym źródłem energii z jakiego
obecnie korzysta człowiek. Uważa się, że przy rozsądnym gospo-

darowaniu jest to także jedna z
najczystszych obecnie znanych
form produkcji energii, znacząco
pod tym względem przewyższająca np. technologie oparte o paliwa kopalne.
Podsumowując, jest już niemal pewne, że w najbliższych latach powstanie pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa.
Pytanie tylko czy nie za późno, ponieważ cały świat odchodzi powoli od elektrowni jądrowych z powodu ograniczonych
zasobów uranu. W dodatku
przewiduje się zamknięcie stopniowe wszystkich elektrowni jądrowych i zastąpienie ich odnawialnymi źródłami energii.
Zwłaszcza, że słońce dostarcza ok. 15 tys. razy więcej energii, niż wynosi nasze zapotrzebowanie. Dlatego warto inwestować w technologie, które na
dzień dzisiejszy będą się rozwijać i na pewno są proekologiczne. Musimy mieć wyobraźnię i inwestować w paliwo przyszłości,
czyli energię słoneczną.

Dodatek proekologiczny jest dofinansowany
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
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ATRAKCJE TURYSTYCZNO-KULTUROWE
BESCHREIBUNG DER TOURISTISCHEN ATTRAKTIONEN
POPISY TURISTICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ
9

Twierdza Kłodzka i labirynty.
Najcenniejsze dzieło nowożytnej
architektury obronnej w Polsce z
XVII-XVIII w. Zobaczyć tu można ogromne bastiony i komnaty, a
z przewodnikiem przejść fragmentem ciągnących się kilometrami
podziemnych chodników minerskich. Z tarasu widokowego rozciąga się wspaniały widok na całą
Ziemię Kłodzką. Kłodzko, ul. Grodzisko 1, tel.: 074 / 867 34 68

14

Uzdrowisko Polanica Zdrój.
Bije tu 5 źródeł mineralnych, a
chlubą uzdrowiska jest woda mineralna „Staropolanka”, uhonorowana godłem „TERAZ POLSKA”.

16

13

Drewniany kościół w Kamieńczyku. Drewniany kościół pw. św.
Michała z 1710 r. We wsi znajduje
się również kilka chat będących
przykładem budownictwa wiejskiego z XVIII w.
Holzkirche in Kamieńczyk
(Steinbach). Die Holzkirche St.
Michael stammt aus 1710. Im Dorf
befinden sich auch einige Bauernhütten, die Beispiel der Dorfbebauung des 18. Jh. sind.
Kamieńczyk – kostel. Dřevěný
kostel sv. Michala z roku 1710. V
Kamieńczyku se nachází také
několik chalup, které jsou příkladem venkovské architektury 18.
století.

11

Schloss-Park-Anlage in Międzylesie (Mittelwalde). Reste der gotischen Burg mit dem Schwarzen
Turm und die Schlossresidenz im
Renaissance-Barockstil. In einem
Flügel ist ein Hotel eingerichtet.
Międzylesie – hrad a zámek.
Zbytky gotického hradu s Černou
věží, renesanční dvůr a barokní
zámek. Jedno křídlo zámku je adaptováno na hotel.
Zespół zamkowo-pałacowy w
Międzylesiu. Pozostałości gotyckiego zamku z Czarną Wieżą oraz
renesansowo-barokową rezydencją pałacową. W jednym skrzydle urządzony jest hotel.

Die Glatzer Festung und die
Labyrinthe. Das wertvollste Werk
der neuzeitlichen Verteidigungsarchitektur in Polen aus dem 17.
und 18. Jahrhundert. Zu sehen
sind hier gewaltige Bastionen und
Kasematten, und mit dem Reiseleiter kann man einen Teil der
kilometerlangen unterirdischen
Miniergänge besichtigen. Von der
Aussichtsplattform genießt man
eine herrliche Aussicht auf das
ganze Glatzer Land.
Kladsko – vojenská pevnost a
minérské chodby. Kladská pevnost
je považována ze nejcennější dílo
novodobé obranné architektury
17. – 18. století na území Polska.
Spatříme zde mohutné bastiony a
objemné kasematy. Zpřístupněna
je také část několik kilometrů dlouhého labyrintu minérských chodeb. Z vyhlídkové terasy se rozprostírá nádherný výhled na Kladskou kotlinu.
Rynek w Kłodzku. XIV-wieczny ratusz w środku pochyłego pl.
Chrobrego, wielokrotnie przebudowywany. Obok w 1620 r. wzniesiono wotywną kolumnę Maryjną
w otoczeniu świętych. Przy wejściu
do ratusza widnieje barokowa
studnia z lwem z dwoma ogonami.
Der Ring in Kłodzko (Glatz).
Das Rathaus aus dem 14. Jh. in der
Mitte des steil ansteigenden Chrobry-Platzes wurde mehrmals
umgebaut. Daneben wurde 1620
die Mariensäule errichtet. Am
Eingang ins Rathaus steht der barocke Brunnen mit dem doppelschwänzigen Löwen.

Kladsko – náměstí. Kladská
radnice ze 16. století, umístěná
uprostřed svažitého náměstí B.
Chrobrého, byla mnohokrát přestavována. Vedle radnice stojí votivní mariánský sloup. U vchodu
do radnice spatříme barokní kašnu
se sochou dvouocasého lva.

15

Most gotycki św. Jana na Młynówce w Kłodzku. Wybudowany w
1390 r., połączył wyspę Piasek ze
Starym Miastem. Przetrwał nienaruszony liczne powodzie dotykające Kłodzko dzięki, jak głosi legenda, zaprawie z dodatkiem jajek.
Kamienną balustradę wieńczy
sześć grup z figurami świętych.
Die gotische Brücktorbrücke
über dem Mühlgraben in Kłodzko
(Glatz) wurde 1390 errichtet und
verband die Sandinsel mit der Altstadt. Der Legende nach überstand die Brücke unberührt zahlreiche Überschwemmungen in der
Stadt dank dem Mörtel mit
Eiweißzugabe. Die Steinmauer zu
beiden Seiten der Brücke ist mit
sechs Heiligenfigurengruppen geschmückt.
Kladsko – gotický most sv. Jana
na kanále Młynówka. Most byl postaven v roce 1390 a spojuje historickou část města s městskou částí
Wyspa Piasek. Jeho kamenné
zábradlí zdobí šest barokních soch.

Kurort Polanica Zdrój (Bad Altheide). Hier gibt es fünf Heilquellen, und der Ruhm des Kurortes
ist die Heilquelle „Staropolanka“,
die mit dem Emblem „TERAZ
POLSKA / JETZT POLEN“ geehrt wurde.
Polanica Zdrój – lázně. Ve
městě a okolí vyvěrá pět minerálních pramenů. Chloubou
lázní je stáčená minerální voda
Staropolanka, která získala
ocenění v soutěži Teraz Polska.

17

Uzdrowisko Duszniki Zdrój.
Uzdrowisko, które swym pobytem
uświetnił F. Chopin oraz siedziba
zabytkowej fabryki papieru.
Kurort Duszniki Zdrój (Bad
Reinerz). Ein Kurort, in dem F.
Chopin ein Konzert gab und wo
sich der Sitz der historischen Papiermühle befindet.
Duszniki Zdrój – lázně. V
Dusznikách se svého času léčil hudební skladatel F. Chopin, podle
něhož je pojmenován klavírní festival, který zde každoročně
probíhá. Zajímavým objektem ve
městě je historická papírna z
počátku 17. století.
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Uzdrowisko Lądek Zdrój. Leczenie w Lądku Zdroju (najstarszym uzdrowisku w Polsce) oparte
jest na 7 źródłach termalnych wód
leczniczych. Jego główną atrakcję
stanowi wybudowany w roku 1678
zabytkowy Zakład Przyrodoleczniczy „Wojciech”, w którym obecnie
mieści się basen leczniczy i pijalnia wód mineralnych.

18
Uzdrowisko Kudowa Zdrój.
Eksploatacja 5 źródeł mineralnych
stanowi podstawę balneoterapii
w tym uzdrowisku, ponadto ważne
przejście graniczne z Czechami.
Kurort Kudowa Zdrój (Bad
Kudowa). Die Wasserförderung
aus fünf Heilquellen bildet die Basis der Balneotherapie in diesem
Kurort, der gleichzeitig ein wichtiger Grenzübergang mit Tschechien ist.
Kudowa Zdrój – lázně. Léčba v
těchto lázních, které leží u
významného hraničního přechodu
s Českou republikou, se opírá o
využití zdejších pěti minerálních
pramenů.

21
Kurort Lądek Zdrój (Bad Landek). Die Behandlung in Lądek
Zdrój (Bad Landek) – dem ältesten Kurort in Polen – basiert auf
7 Termalheilquellen. Seine Hauptattraktion bildet die 1678 erbaute Naturheilanstalt „Wojciech“(früher „Marienbad“), in
der sich heute ein Heilbad und
eine Trinkhalle befinden.
Lądek Zdrój – lázně. Léčba v
Lądku Zdroji (nejstarších lázních
v Polsku) je založena na využití
sedmi termálních pramenů
léčivých vod. Nejznámějším objektem ve městě je historická budova
léčebného zařízení Wojciech, ve
kterém se nachází bazén s termální
vodou a hala k pití léčivých vod.

19
Bazylika Nawiedzenia NMP w
Wambierzycach. Wambierzyce
zwane „Śląską Jerozolimą” to znany ośrodek pielgrzymkowy, związany z kultem cudownej figurki
Matki Bożej z Dzieciątkiem z II
połowy XIV w. Nad wsią wznosi się
bazylika, do której wejścia prowadzą monumentalne schody.
Mariä Heimsuchung - Basilika
in Wambierzyce (Albendorf).
Wambierzyce (Albendorf) – das
„Schlesische Jerusalem“ genannt
– ist ein bekannter Wallfahrtsort,
der mit der Verehrung der Gnadenfigur der Muttergottes mit dem
Jesuskind aus der 2. Hälfte des 14.
Jh. verbunden ist. Das Dorf überragt die Basilika, zu deren Eingang
monumentale Stufen hinaufführen.
Wambierzyce – bazilika Navštívení Panny Marie. Wambierzyce,
často nazývané slezským Jeruzalémem, jsou známé poutní místo
spojené s kultem zázračné sošky
Panny Marie s dítětem, pocházející
z 2. poloviny 14. století. Nad vesnicí se tyčí mohutná bazilika, k níž
vede široké schodiště.

23
Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Jedna z najpiękniejszych pod
względem szaty naciekowej jaskiń
Polski. W osadach na dnie jaskini
odnaleziono wiele szczątków kostnych zwierząt plejstoceńskich,
wśród których dominują kości niedźwiedzi jaskiniowych. Wraz z
przewodnikiem przechodzi się labirynt korytarzy, podziwiając unikalne stalaktyty i stalagmity, kaskady i draperie kalcytowe.
Bärenhöhle in Kletno (Klessengrund). Es ist eine der schönsten
Tropfsteinhöhlen in Polen. In den
Ablagerungen des Höhlengrundes
fand man zahlreiche Knochen
eiszeitlicher Tiere, vor allem von
Höhlenbären. Mit einem Führer
kann ein Labyrinth von Korridoren mit phantastischen Stalaktiten,
Stalagmiten, Kalzitkaskaden und
-drapierungen besichtigt werden.

Kletno – Medvědí jeskyně. Jedna z nejkrásnějších krápníkových
jeskyní v Polsku. V usazeninách na
dně jeskyně byly nalezeny kosterní
pozůstatky zvířat ze staršího období čtvrtohor, mezi nimiž
převládají kosti medvědů jeskynních. Prohlídka s průvodcem
vede chodbami s unikátní krasovou výzdobu.
Rezerwat „Wodospad Wilczki”
w Międzygórzu. Najwyższy wodospad na Ziemi Kłodzkiej. Woda
spada tu obecnie ze skalnego progu na wysokości 21 m i płynie dalej głębokim kanionem. Pierwotny
las dolnoreglowy rosnący wokół
wodospadu objęty jest ochroną i
stanowi krajobrazowy rezerwat
przyrody.

24
Naturschutzgebiet „Wodospad
Wiczki” w Międzygórzu („Wölfelsfall in Wölfelsgrund). Der Wölfelsfall ist der höchste Wasserfall im
Glatzer Land. Das Wasser stürzt
21 m tief und fließt weiter in einer
engen Schlucht. Der Gebirgswald,
der die Gegend um den Wasserfall bewächst, steht unter Naturschutz und bildet ein Landschaftsnaturschutzgebiet.
Międzygórze – vodopád na
říčce Wilczka. Nejvyšší vodopád v
oblasti Kladska. Voda padá ze
skalního prahu výšky 21 metrů a
dále plyne hlubokou soutěskou.
Vodopád spolu s okolním horským
lesem v byl vyhlášen přírodní rezervací.

Kurort Długopole Zdrój (Bad
Langenau). Es ist ein reizvoller
Kurort, der für das ausgezeichnete
Mineralwasser „Długopolanka”,
abgefüllt in Szczawina (Neubrunn)
bei Bad Langenau bekannt ist.
Długopole Zdrój. Půvabné
lázeňské středisko, známé zásluhou chutné minerální vody Długopolanka, stáčené v nedaleké vsi
Szczawina.

28
Kompleks pałacowo-parkowy w
Bożkowie. W centrum wsi w 1708
r. wzniesiono barokowy pałac, który przebudowano w II połowie
XIX w. Do pałacu przylega park z
pawilonem ogrodowym. W pobliżu stoi barokowy kościół św. Piotra i Pawła z oryginalną amboną w
kształcie łodzi.
Schloss - Parkanlage in Bożków
(Eckersdorf). In der Mitte des
Dorfes wurde 1708 ein barockes
Schloss erbaut, das in der 2. Hälfte
des 19. Jh. umgebaut wurde. Das
Schloss ist von einem Park Umgeben, in dem ein Gartenpavillon
steht. In der Nähe befindet sich die
barocke Kirche „St. Peter und
Paul“ mit der originellen Schiffskanzel.
Bożków – zámek. V centru vesnice Bożków byl v roce 1708 vybudován barokní zámek, který ve
2. polovině 19. století prošel komplexní přestavbou. K zámku přiléhá park se zahradním pavilónem.
Nedaleko zámku stojí barokní kostel sv. Petra a Pavla se zajímavou
kazatelnou ve tvaru lodě.

30

26
Uzdrowisko Długopole Zdrój.
Urokliwy kurort, znany z wyśmienitej wody mineralnej „Długopolanka” rozlewanej w Szczawinie
nieopodal Długopola Zdroju.

Szczeliniec Wielki. Wspinając
się po kamiennych schodach z Karłowa zdobyć można wierzchowinę
najwyższego szczytu Gór Stołowych (919 m n.p.m.). Trasa zwiedzania prowadzi między piaskowcowymi formami skalnymi i głębokimi szczelinami, dochodzącymi
do 17 m. Z punktów widokowych
podziwiać można rozległą panoramę Sudetów.
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Große Heuscheuer. Indem man
von Karłów (Karlsberg) aus die
Stufen hinaufsteigt, gelangt man
zum höchsten Gipfel der Heuscheuer (919 m ü.d.M.). Der Besichtigungsrundweg führt zwischen
Sandsteinfelsenformen und tiefen
Klüften (bis 17 m). Von den Aussichtspunkten kann man das Panorama der Sudeten bewundern.
Velká Hejšovina. Stezkou vedoucí po kamenných schodech z vesnice Karłów lze vystoupit na nejvyšší vrchol Stolových hor – Velkou Hejšovinu (Szczeliniec Wielki, 919 m n. m.). Nachází se zde
skalní labyrint tvořený pískovcovými útvary a rozsedlinami, jejichž hloubka dosahuje 17 metrů.
Z několika vyhlídek můžeme obdivovat rozlehlé sudetské pohoří.

31
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Befestigungen in Srebrna Góra
(Silberberg). Die gewaltige Festung, die den Ort und das Tal
überragt, ist eins der interessantesten Bauwerke der Militärarchitektur in Polen. Sie wurde als
strenges Gefängnis genutzt.
Während des letzten Krieges wurde hier das Gefangenenstraflager
„Oflag VIII B“ Eingerichtet.
Srebrna Góra – pevnost. Mohutná pevnost, tyčící se nad
městečkem Srebrna Góra a stejnojmenným horským sedlem, patří
k nejzajímavějším objektům vojenské architektury na území Polska. Později sloužila jako těžké
vězení a během druhé světové
války byl v jednom z jejích fortů
zřízen zajatecký tábor pro
důstojníky Oflag VIII B.

33

Ratusz w Nowej Rudzie. Na
środku rynku już w XV w. wzniesiono pierwszy ratusz. Zbudowany
w XIX w. posiada rozczłonkowaną
bryłę. W płn. narożniku nad misą
fontanny umieszczona jest kamienna figura św. Floriana.
Rathaus in Nowa Ruda (Neurode). In der Mitte des Rings wurde schon im 15. Jh. das erste Rathaus errichtet. Das aus dem 19.
Jh. besitzt einen zergliederten Körper. In der Nordecke des Rings befindet sich ein Brunnen mit der Figur des Johannes des Täufers.
Nowa Ruda – radnice. Původní
radnice byla uprostřed náměstí v
Nowé Rudě postavena již v 15. století. Dnešní radnice, pocházející z
19. století, má členitý prostorový
tvar. Do severního nároží budovy
je zasazena kašna s kamennou sochou sv. Floriána.
Fortyfikacje w Srebrnej Górze.
Potężna twierdza wznosząca się
nad miejscowością i przełęczą jest
jednym z najciekawszych obiektów
architektury militarnej w Polsce.
Wykorzystywano ją jako ciężkie
więzienie. Podczas ostatniej wojny
urządzono tu jeniecki obóz karny
„Oflag VIII B”.

Rozhledna na Velké Sově.
Nejznámější rozhledna v Dolním
Slezsku, stojící na Velké Sově (Wielka Sowa, 1015 m n. m.), nejvyšším
vrcholu Sovích hor (Góry Sowie).
Z rozhledny lze obdivovat panoráma sudetského pohoří od Králického Sněžníku až po Sněžku.

34

Podziemia w Osówce. To najciekawszy i najdłuższy udostępniony
kompleks podziemnych korytarzy,
wybudowany w ramach programu
RIESE. Cel prac utrzymywany był
w tajemnicy. Do dziś wielu historyków spiera się co do przeznaczenia tych podziemnych i naziemnych obiektów, które powstały w
Górach Sowich w czasie II wojny
światowej.
Unterirdische Stadt in Osówka
(bei Wüstewaltersdorf). Das ist der
interessanteste und längste
zugängliche Komplex der unterirdischen Korridore, die im Rahmen
des Programms RIESE gebaut
wurden. Das Ziel der Arbeiten
wurde geheimgehalten. Bis heute
sind sich die Historiker nicht einig,
welche Bestimmung diese Objekte
über- und untertage, die während
des 2. Weltkrieges im Eulengebirge entstanden sind, haben sollten.
Podzemní komplex Osówka.
Nejzajímavější a nejrozsáhlejší
zpřístupněný soubor podzemních
chodeb a nadzemních objektů, budovaný za druhé světové války v
oblasti Sovích hor v rámci programu Riese. Účel tohoto komplexu
je dodnes zahalen tajemstvím.

35
Wieża widokowa na Wielkiej
Sowie. Sztandarowa wieża widokowa na Dolnym Śląsku – najpiękniejszy wolnostojący obiekt tego
typu. Umiejscowiona została 1015
m n.p.m. na Wielkiej Sowie, najwyższym szczycie Gór Sowich, z którego można podziwiać panoramę
Sudetów od Śnieżnika po Śnieżkę.
Aussichtsturm auf der Wielka
Sowa (Hohen Eule). Der führende Aussichtsturm in Niederschlesien – das schönste, freistehende
Objekt dieser Art. Er steht auf
dem höchsten Gipfel des Eulengebirges, der Hohen Eule – 1015 m
ü.d.M., von dem man das Panorama der Sudeten vom Scheeberg bis
zur Schneekoppe bewundern
kann.

Muzeum prof. J. Wittiga w Nowej Rudzie. Dom-Muzeum prof.
Josepha Wittiga, wybitnego niemieckiego teologa, filozofa i pisarza, autora Kronik Nowej Rudy i
Słupca. Dom prowadzi Fundacja
Odnowy Ziemi Noworudzkiej. Do
dyspozycji mieszkanie oraz dodatkowo 7 miejsc noclegowych.
www.domwittiga.ng.pl

Muzeum prof. J. Wittiga v
Nowé Rude. Expozice približující
osobnost prof. Josepha Wittiga
(1879-1949), významného nemeckého teologa, filosofa a spisovatele, autora kroniky mesta Nowa
Ruda. Provozovatelem muzea je
Nadace obnovy Noworudska. V
objektu je k dispozici byt a 7 lužek
pro hosty. www.domwittiga.ng.pl
Wittig-Museum, Haus des bedeutenden deutschen Theologen,
Philosophen und Schriftstellers,
Verfassers der Chronik von Neurode / Nowa Ruda und Schlegel /
Słupiec. Das Haus der kreativen
Arbeit nach Joseph Wittig benannt. Zur Verfügung steht eine
Wohnung und zusätzlich 7 Übernachtungsplätze. Das Haus wird
von der Stiftung zur Erneuerung
der Region Nowa Ruda geleitet.
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Bystrzyca Kłodzka. Zachowany
został tu średniowieczny układ
urbanistyczny: czworoboczny rynek z prostopadłymi ulicami i ratuszem wzniesionym pośrodku w
XIV w. Obok znajduje się barokowa
figura św. Trójcy z XVIII w. Pręgierz z 1556 r. stanowi jeden z nielicznych przykładów autentycznych
zabytków dawnego sądownictwa.
Bystrzyca Kłodzka. Město, jehož
centrum si zachovalo původní
středověkým půdorys – centrální
čtvercové náměstí s kolmo vedenými ulicemi a radnicí postavenou v polovině 14. století. Vedle
radnice stojí barokní socha sv. Trojice z 18. století. Pranýř z roku
1556, stojící na Malém náměstí, je
jednou z mála původních památek
starého soudnictví.
Bystrzyca Kłodzka (Habelschwerdt). Hier ist das mittelalterliche, städtebauliche System erhalten geblieben: der viereckige Ring
mit senkrecht verlaufenden Straßen und dem im 14. Jh. errichteten
Rathaus in der Mitte. Daneben befindet sich die barocke Figur der
Dreifaltigkeit aus dem 18. Jh. Der
Pranger aus 1558 ist eins der wenigen Beispiele der authentischen
Denkmäler des früheren Gerichtswesens.

