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„Góra Dzikowiec”„Góra Dzikowiec”„Góra Dzikowiec”„Góra Dzikowiec”„Góra Dzikowiec”
– rozwiñ skrzyd³a!– rozwiñ skrzyd³a!– rozwiñ skrzyd³a!– rozwiñ skrzyd³a!– rozwiñ skrzyd³a!
„Góra Dzikowiec”„Góra Dzikowiec”„Góra Dzikowiec”„Góra Dzikowiec”„Góra Dzikowiec”
– rozwiñ skrzyd³a!– rozwiñ skrzyd³a!– rozwiñ skrzyd³a!– rozwiñ skrzyd³a!– rozwiñ skrzyd³a!

Obiekt po³o¿ony jest w masywie Dzikowca Wielkiego i Lesistej Wielkiej, w po³udnio-
wo-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. 779,68 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 snowboardzi-
stów. Nowoczesny ratrak zapewnia doskona³e utrzymanie trasom narciarskim. Du¿ym
zainteresowaniem cieszy siê kolej linowa z dwuosobowymi kanapami czynna przez ca³y
rok. Poza sezonem zimowym korzystaj¹ z niej turyœci, rowerzyœci i paralotniarze.

„To œwietnie, ¿e takie miejsce jest blisko Wa³brzycha. To
stok trudny, ale to przecie¿ wyzwanie! Pamiêtam Dzikowiec
jeszcze z koñcówki lat 80-tych, jako obiekt kopalniany. Na-
le¿a³o mu siê nowe ¿ycie!”

Arkadiusz Stêpiñski, narciarz z Wa³brzycha

„Stok na „Górze Dzikowiec” jest przeznaczony dla za-
awansowanych narciarzy, mo¿na na nim organizowaæ za-
wody w slalomie specjalnym i gigancie. Obiekt wzbudza du¿e
zainteresowanie narciarzy i snowboardzistów. Udostêpnie-
nie 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

„Trasy narciarstwa biegowego na zboczu „Góry Dziko-
wiec” 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 ide-
alnym miejscem startowym dla narciarzy. Trasy s¹ dobrze
utrzymane, a walorów dodaje im wspania³e po³o¿enie w miej-
scu o niezwyk³ej historii. Kolejn¹ zalet¹ jest fakt, ¿e przygo-
towane trasy narciarstwa biegowego s³u¿¹ turystom nie tyl-
ko w okresie zimowym, ale te¿ latem, jako miejsce do upra-
wiania turystyki pieszej i rowerowej. „Góra Dzikowiec” jest
pod tym wzglêdem produktem „¿ywym”, ca³orocznym”.

Grzegorz Or³owski, trener biathlonu UKN „Melafir”
Czarny Bór i AZS AWF Wroc³aw

Dojazd
Do „Góry Dzikowiec” dojechaæ mo¿na z dzielnicy Boguszowa-Gorc

– KuŸnic. Jad¹c od strony Wa³brzycha po przejechaniu tunelem pod
torami na równorzêdnym skrzy¿owaniu skrêcamy w lewo. Jad¹c pro-
sto, po ok. 300 skrêcamy w drogê w prawo (bêdzie widoczny drogo-
wskaz na Dzikowiec).

Dalej po miniêciu zabudowañ jedziemy prosto leœn¹ drog¹ asfal-
tow¹ 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 przejaz-
dem kolejowym skrêcamy w lewo na skrzy¿owaniu oznaczonym dro-
gowskazem na Dzikowiec.

Doje¿d¿aj¹c tu poci¹giem osobowym relacji Wroc³aw G³ówny-Je-
lenia 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.

„Góra Dzikowiec” to tak¿e nartostrada „El¿bietka” (1500 m)
oraz kilometry tras do narciarstwa biegowego:

– trasa STASIA – 600 m, kolor niebieski
– trasa RYCERSKA – 900 m, kolor ¿ó³ty
– trasa DZIKA – 2000 m, kolor czerwony
– trasa WIDOKOWA – o d³ugoœci ponad 10 km

Na „Górze Dzikowiec” dobiegaj¹ koñca prace zwi¹zane
ze sztucznym zaœnie¿aniem stoku, budow¹ oœwietlenia
oraz orczyka do po³owy stoku. Doprowadzenie sieci wodoci¹gowej
umo¿liwi funkcjonowanie zaplecza gastronomicznego.
Planowane jest uruchomienie wypo¿yczalni nart.

Cennik i godziny otwarcia na www.dzikowiec.info
SprawdŸ warunki na stoku pod numerem 74 844 70 32

Boguszów-Gorce zaprasza
na jeden z najtrudniejszych i najciekawszych
stoków narciarskich w regionie

„Górê Dzikowiec”

Boguszów-Gorce zaprasza
na jeden z najtrudniejszych i najciekawszych
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Dwadzieścia dwa lata temu, w
1989 roku ponownie wybuchła
„Solidarność”, był to wielki i
spontaniczny entuzjazm solidar-
ności narodowej, która od czasu
stanu wojennego przez kilka lat
działała w opozycji i głębokiej
konspiracji.

Pamiętam tamten rok bardzo
dobrze, bo czynnie brałem udział
w tych niezwykłych wydarze-
niach. Po czasie mrocznego sta-
nu wojennego, aresztowań, ma-
sowych wyjazdów na Zachód
(z paszportem w jedną stronę),
okresie marazmu, ponownie
udało się poderwać ludzi do walki
ze strukturami komunizmu w Pol-
sce. Tworzyły się Komitety Oby-
watelskie, które brały na siebie
główny ciężar pracy, powstawa-
ły społeczne programy pełne na-
dziei na lepszą przyszłość Polski.

Były to miesiące pełne ciężkiej
pracy, dodawania sobie wzajem-
nie nadziei i optymizmu oraz
pewności, że tym razem musi się
nam udać! Komitety Obywatel-
skie działały prężnie na Ziemi
Kłodzkiej. Najbardziej aktywny
był Komitet Obywatelski w No-
wej Rudzie, który współpracował
z Klubem Inteligencji Katolickiej.
Tutaj powstawały programy, były
organizowane wykłady i spotka-
nia ze znanymi i odważnymi ludź-
mi z Wrocławia i Warszawy. Go-
ściliśmy między innymi o. Jacka
Salija, dr. A. Juzwenkę, dr Wło-
dzimierza Suleję, prof. Łukasiewi-
cza, o. Ludwika Wiśniewskiego,
red. Wojciecha Ziembińskiego,
Krzysztofa Turkowskiego, ks.
Stanisława Orzechowskiego, bp.
Adama Dyczkowskiego, prof.
Krzysztofa Śliwińskiego, a także
wielu innych znakomitych i od-
ważnych Polaków, którzy przy-
jeżdżali do Nowej Rudy. Wysta-
wiane były spektakle teatralne z
udziałem między innymi Anny
Nehrebeckiej, Bogusława Kierca,
Józefa Duriasza. Wykłady i spo-
tkania odbywały się w kościołach
noworudzkich, przede wszyst-

kim dzięki wsparciu śp. ks. dzie-
kana Zdzisława Ostapiuka. Część
wykładów, spotkań a nawet
przedstawień teatralnych była or-
ganizowana także w mieszka-
niach prywatnych.

Pierwsze wydanie czasopisma
„Ziemia Kłodzka” ukazało się w
dniu 11 listopada 1989 roku w
Nowej Rudzie. Od samego po-
czątku było to pismo mieszkań-
ców Ziemi Kłodzkiej, która od
wieków była niezwykłym miej-
scem w dziejach Europy, szcze-
gólnie dla Czechów i Niemców.

Minęło z górą dwadzieścia lat
i pragnę podziękować wszystkim
autorom, których przewinęło się
na łamach „Ziemi Kłodzkiej” po-
nad trzystu!!!

Szczególnie dziękuję redakto-
rom naczelnym. Na początku,
tzn. w 1989 roku rozpoczął wy-
dawanie czasopisma Stanisław Łu-
kasik, z którym miałem zaszczyt
współpracować. Pamiętam prowi-
zoryczne sposoby składu naszego
pisma. Żmudne wysiłki Wiesławy
Krauz (obecnie Bodniewicz),
która z niesłychaną precyzją ukła-
dała na zwykłej maszynie do pi-
sania litery i wyrazy w równe,
niemal idealne szpalty. Wielkie
zasługi przy wydawaniu tych
pierwszych numerów „Ziemi
Kłodzkiej” miał także Zdzisław
Kretowicz, który wykonywał
pracę redaktora graficznego.

Koniecznie trzeba przypo-
mnieć nazwiska wszystkich re-
daktorów naczelnych „Ziemi
Kłodzkiej”. Są to: Stanisław Łuka-
sik, Marek Kulpa, Jan Zasępa,
Adam Kwas, Stanisław Tomkie-
wicz, Teresa Bazała. Należą się im
wielkie podziękowania za współ-
udział w rozwijaniu czasopisma,
nie tylko dla mieszkańców Zie-
mi Kłodzkiej, ale także dla Cze-
chów i Niemców, bowiem re-
dakcja regularnie współpracowa-
ła z nimi przy tworzeniu „Ziemi
Kłodzkiej”.

Niestety zmarli już nasi współ-
pracownicy: Małgorzata Jazienic-

ka z Nowej Rudy, Leszek Nowak
i Zbigniew Niedbał z Kłodzka.

Redakcja złożona była od sa-
mego początku z ludzi demokra-
tycznej opozycji antykomuni-
stycznej, którzy wywodzili się z
wielkiego ruchu społecznego
„Solidarność”. Już od 1990 roku
rozpoczęła się regularna współ-
praca z sąsiadami z południa, bo-
wiem Czechy graniczą z Ziemią
Kłodzką na odcinku prawie 200
km. Jednocześnie podjęto odwa-
żną i bezprecedensową współ-
pracę z przedwojennymi miesz-
kańcami Ziemi Kłodzkiej – Niem-
cami.

Szybko, choć z oporami na-
wiązało się porozumienie, dzięki
któremu zarówno Czesi jak i
Niemcy przedstawiali swoje
wspomnienia i inicjatywy spo-
łeczno – kulturalne na łamach
„Ziemi Kłodzkiej”, która posze-
rzyła swoją nazwę już na zawsze
o podtytuły (czeski i niemiecki):
„Ziemia Kłodzka – Od kladského
pomezií – Glatzer Bergland”.

Dominowały trudne tematy
nieznanej historii Ziemi Kłodz-
kiej. W kolejnych wydaniach
przypominano i popularyzowano
mało znane postacie Ziemi
Kłodzkiej, np. prof. Josepha Wit-
tiga i ks. Gerharda Hirszfeldera.

To właśnie na łamach „Ziemi
Kłodzkiej’ przedstawiano udane
projekty: Solidarność Polsko –
Czechosłowacką, upamiętnienie
miejsca, w którym spalono Syna-
gogę Kłodzką w czasie tzw.
„kryształowej nocy”, Sympozja
Wittigowskie, Polsko-Czeskie
Dni Kultury Chrześcijańskiej, Eu-
roregion Glacensis oraz inne
ważne międzynarodowe inicjaty-
wy. Co ciekawe, wszystkie wy-
żej wymienione przedsięwzięcia
są kontynuowane z powodze-
niem i organizowane aż do dnia
dzisiejszego.

„Ziemia Kłodzka” od samego
początku stała się miejscem au-
tentycznego dialogu, a następnie
udanych prób pojednania polsko-

czesko-niemieckiego. Inicjatywy
podejmowane na łamach czaso-
pisma bardzo często kończyły się
wspólnym, międzynarodowym
sukcesem.

Za swoją działalność „Ziemia
Kłodzka” oraz jej twórcy otrzy-
mali liczne międzynarodowe wy-
różnienia, między innymi „Polcul
foundation” w Sydney, Nagrodę
Kultury Paryskiej Jerzego Gie-
droyca, Nagrodę Róży Kłodzkiej.
Śmiało można powiedzieć, że
współpraca pomiędzy Polakami,
Czechami i Niemcami na łamach
„Ziemi Kłodzkiej” może być
wzorem dla innych inicjatyw mię-
dzynarodowych, szczególnie
tam, gdzie potrzebne jest pojed-
nanie, ponieważ historia była tu-
taj często bardzo bolesna i do
dzisiaj trudno ją przekazać w peł-
nej prawdzie, a jeszcze trudniej
wzajemne sobie wybaczyć.

Przez minione lata w Wydaw-
nictwie „Ziemia Kłodzka” w No-
wej Rudzie staże dziennikarskie
odbywali młodzi Niemcy, Czesi,
Amerykanie, czy też Ukraińcy.
Środowisko twórców Ziemi
Kłodzkiej organizuje także od kil-
kunastu lat pomoc dla dzieci i
młodzieży z Białorusi (szczegól-
nie z rodzin polskich), poprzez
organizowanie obozów integra-
cyjnych na Dolnym Śląsku. Nie-
wątpliwie „Ziemia Kłodzka’ sta-
ła się przykładem dla Europy jak
można skutecznie przełamywać
narosłe przez lata stereotypy
oraz stała się pewnego rodzaju
wzorcem do naśladowania dla
innych narodów.

Mam nadzieję, że „Ziemia
Kłodzka” w dalszym ciągu pozo-
stanie czasopismem mieszkań-
ców pogranicza, gdzie będą pre-
zentowane różnorodne formy
współdziałania międzynarodo-
wego. Zapraszam kolejne poko-
lenia autorów do współpracy.
„Ziemia Kłodzka” łączy ludzi i da-
lej będzie promować inicjatywy
na rzecz solidarności i współpra-
cy trzech narodów.

Julian Golak

JUBILEUSZ

„ZIEMI K£ODZKIEJ”
11 XI 1989 roku ukazał się pierwszy numer „Ziemi Kłodzkiej” – pisma mieszkańców regionu.
Obecnie oddajemy w ręce Czytelników 200 wydanie regionalnego czasopisma transgranicznego
„Ziemia Kłodzka”
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Před dvaadvaceti lety, v roce
1989 znovu vypukla Solidarita
(„Solidarność), bylo to velké a
spontánní nadšení národní
solidarity, která od doby
válečného stavu několik let
fungovala v opozici a hluboké
konspiraci.

Pamatuji si tento rok velmi
dobře, protože jsem se osobně
účastnil těchto neobyčejných
událostí. Po období ponurého
válečného stavu, zatýkání,
masových odjezdů na západ „s
jednosměrným pasem“, době
zoufalství, se znovu podařilo
vyburcovat lidi k válce s
komunistickými strukturami v
Polsku. Masově a spontánně
vznikaly Občanské výbory
(Komitety obywatelskie), které
na sebe braly hlavní břemeno
sociálních prací, vznikaly
autentické společenské
programy plné naděje na lepší
budoucnost Polska.

Byly to měsíce plné těžké
práce, dodávání si vzájemně
nadějí a optimizmu, a také jistoty,
že teď se nám to už musí podařit!
Nejvíce aktivní byl Občanský
výbor v Nové Rudě, který velmi
solidárně spolupracoval s Klubem
Katolické Inteligence (Klub
Inteligencji Katolickiej). Právě zde
vznikala nesčetná vydání,
programy, v Nové Rudě byly
pravidelně organizovány
přednášky a setkaní se známými
a odvážnými lidmi zejména z
Vratislavi a Varšavy. Hostovali u
nás mezi jinými také otec Jacek
Salij, dr Adolf Juywenko, dr
Włodzimierz Sulej, prof.
Łukasiewicz, o. Ludwik
Wiśniewski, redaktor Wojciech
Ziembiński, Krzysztof Turkowski,
ks. Stanisław Oryzchowski,
biskup Adam Dyczkowski, prof.
Krzysztof Śliwiński, a také mnoho
jiných znamenitých a odvážných
Poláků, kteří přijížděli do Nové
Rudy. Organizovány byly také
speciální divadelní hry, kterých se

zúčastnili mimo jiné Anna
Nehrebecka, Bogusław Kierc,
Jozef Dariusy. Přednášky a
setkaní se mohly konat v
kostelech v Nové Rudě
především díky podpoře dnes již
zesnulého kněze děkana
Zdzisława Ostapiuka. Část
přednášek, setkaní a také
divadelních her byla organizována
v soukromých bytech.

První číslo časopisu „Ziemia
Klodzka” se ukázalo dne 11
listopadu 1989 roku v Nové
Rudě. Od samého počátku to byl
časopis občanů Kladské Země,
která byla po staletí neobvyklým
místem v dějinách Evropy
zvláštně pro Čechy a Němce.

Uplynulo již více než 20 let a
v této chvíli bych rád poděkoval
všem autorům, bylo jich více než
tři sta, kteří se podíleli na našem
časopise „Ziemia Kłodzka“!!!

Zvláště pak děkuji
šéfredaktorům. Na samém
počátku, to znamená v roce
1989, započal vydávání časopisu
Stanisław Łukasik, se kterým
jsem měl tu čest spolupracovat.

Pamatuji si provizorní způsoby
skládání našeho časopisu. Pracné
úsilí Wiesławy Krauz (dnes
Bodniewicz), která s velkou
důkladností skládala na
obyčejném psacím stroji písmena
a slova v rovné, skoro dokonalé
sloupce. Velké zásluhy při
vydávání těchto prvních čísel
„Ziemi Kłodzkiej” měl také
Zdzisław Kretowicz, který
zastával funkci grafického
redaktora. Nezbytně musím
připomenout také jména všech
hlavních redaktorů „Ziemi
Kłodzkiej”. Jsou to: Stanisław
Łukasik, Marek Kulpa, Jan
Zasępa, Adam Kwas, Stanisław
Tomkiewicz, Teresa Bazała. Patří
jim velké díky za spoluúčast na
rozvoji časopisu nejen pro
občany Kladské Země, ale také
pro Čechy a Němce, jelikož
právě s nimi Redakce pravidelně

spolupracovala při tvoření „Ziemi
Klodzkiej”.

Již od počátku byla složená z
lidí antikomunistické
demokratické opozice, kteří
pocházeli z velkého
společenského hnutí „Solidarita”.
Už od roku 1990 začala
pravidelná spolupráce se sousedy
z jihu, protože Česko hraničí s
Kladskou Zemí na délce 200
kilometrů. Zároveň byla
započata odvážná a
bezprecedentní spolupráce s
předválečnými občany Kladské
Země - Němci.

Rychle, i když ne bez
problémů, bylo navázáno
porozumění, díky kterému Češi
a Němci představili své
různorodé vzpomínky a
společensko-kulturní iniciativy v
časopise „Ziemia Klodzka”, který
už navždy rozšířil svůj název o
podtituly (český a německý)
„Ziemia Kłodzka - Od Kladského
pomezí- Glatzer Bergland”.

Převládala zde těžká témata
neznámé historie Kladské Země.
V dalších číslech jsme se
seznamovali a připomínali si málo
známé postavy Kladské Země,
např. prof. Josepha Wittiga a ks.
Gerharda Hilschfeldera.

Pravě na stránkách „Ziemi
Klodzkiej” byly představeny
skvělé projekty: Polsko-
Československá Solidarita,
památník místa, kde shořela
Kladská synagoga během tzv.
"křišťálové noci", Wittigovská
Sympozia, Polsko-České Dny
Křesťanské Kultury, Euroregion
Glacensis a také jiné důležité a
autentické, spontánní
mezinárodní iniciativy. Zajímavé
je, že všechny uvedené aktivity
úspěšně pokračují a jsou
pravidelně organizovány do
dnešního dne.

"Ziemia Kłodzka" byla od
začátku místem autentického
dialogu a poté úspěšných pokusů
o smíření polsko-česko-

německých vztahů. Iniciativy
odehrávající na stránkách našeho
časopisu velmi často končily
společným mezinárodním
úspěchem.

Za svou činnost "Ziemia
Klodzka" a také její tvůrci získali
mnoho mezinárodních čestných
uznání, mezi jinými "Polcul
foundation" v Sydney, Cenu
Pařížské Kultury Jiřího
Giedroyce, Cenu Kladské Růže.
Můžeme říci, že spolupráce mezi
Poláky, Čechy a Němci na
stránkách "Ziemi Kłodzkiej"
může byt považována za vzor pro
jiné mezinárodní iniciativy, zvláště
tam, kde je zapotřebí smír,
protože i zde byla historie často
velmi bolestivá a dodnes je
neobvykle těžké předat ji dál
zcela v souladu s pravdou, a ještě
těžší je si vše vzájemně odpustit.

Během minulých let byla na
žurnalistických stážích v
Nakladatelství "Ziemia Kłodzka"
v Nové Rudě spousta mladých
Němců, Čechů, Američanů, ale
také Ukrajinců. Okruh tvůrců
Kladské Země organizuje také už
několik let pomoc pro děti a
mládež z Běloruska (zvláště z
polských rodin), pořádáním
integračních táborů na Dolním
Slezsku. Nepochybně se "Ziemia
Kłodzka" stala příkladem pro
Evropu, jak je možné úspěšně
překonat léty navrstvené špatné
stereotypy, a také se stala určitým
vzorem k napodobování pro jiné
národy.

Upřímně doufám, že "Ziemia
Kłodzka" bude stále časopisem
občanů pohraničí, kde budou
prezentovány různorodé formy
mezinárodní spolupráce. Tímto
zvu další generace autorů ke
spolupráci. Ziemia Kłodzka
spojuje lidi, a nadále bude
propagovat iniciativu solidarity a
vzájemné spolupráce tří národů.

Překlad Joanna Golak
a Katarzyna Rima Katbeh

Julian Golak

VYDÁNÍ 200 ÈÍSLA
„ZIEMA K£ODZKA”
11 listopadu 1989 bylo vydáno první číslo "Ziemi Kłodzkiej "
– časopisu obyvatel tohoto regionu. V únoru 2011 do rukou
čtenářů předáme již 200. vydání regionálního trans-hraničního časopisu „Ziemia Kłodzka”
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Vor zwanzig Jahren im Jahre 1989
brach die „Solidarność” erneut
aus, ein großer und spontaner
Ausbruch der nationalen Solida-
rität, die seit dem Kriegszustand
über mehrere Jahre in der Op-
position und tiefer Konspiration
tätig war.
Ich erinnere mich an das Jahr sehr
gut, weil ich aktiv an den unge-
wöhnlichen Ereignissen beteiligt
war. Nach der Zeit des düsteren
Kriegszustandes, der Verhaftun-
gen, der massenhaften Ausreisen
in den Westen (mit Pass in einer
Richtung), der Zeit der Stagnati-
on, gelang es erneut, die Men-
schen zum Kampf mit den Struk-
turen des Kommunismus in Po-
len aufzuraffen. Spontan und
massenhaft gründeten sich Bür-

Julian Golak

JUBILÄUMSPUBLIKATIONEN DER 200. AUSGABE
DES „GLATZER BERGLANDES”
Am 11. XI 1989 erschien die erste Ausgabe des „Glatzer Berglandes” – die Zeitschrift der
Bewohner der Region. Im Februar 2011 übergeben wir die 200. Jubiläumsausgabe der regionalen
und grenzüberschreitenden Zeitschrift „Glatzer Bergland” in die Hände der Leser

gerkomitees, die die Hauptlast
der gesellschaftlichen Arbeit auf
sich nahmen; authentische gesell-
schaftliche Programme voller
Hoffnung auf eine bessere Zu-
kunft für Polen wurden aufge-
stellt.
Das waren Monate angefüllt mit
schwerster Arbeit, der gegensei-
tigen Hinzugabe von Hoffnung
und Optimismus sowie der Si-
cherheit, dass es uns dieses Mal
gelingen muss! Die Bürgerkomi-
tees im Glatzer Land arbeiteten
besonders dynamisch. Die größ-
ten Aktivitäten entwickelte das
Bürgerkomitee in Nowa Ruda
(Neurode), es arbeitete sehr so-
lidarisch mit dem Klub der Katho-
lischen Intelligenz zusammen.
Gerade hier entstanden unzähli-

ge Verlage, Programme, so wur-
den in Nowa Ruda Vorträge und
Treffen mit sehr bekannten und
gewichtigen Persönlichkeiten
besonders aus Breslau und War-
schau organisiert. Zu Gast waren
unter anderen Jacek Salija, Dr. A.
Juzwenka, Dr. Włodzimierz
Suleja, Prof. Łukasiewicz, Ludwik
Wiśniewski, Red. Wojciech
Ziembiński, Krzysztof Turkowski,
Pfr. Stanisław Orzechowski, Bi-
schof Adam Dyczkowski, Prof.
Krzysztof Sliwiński, sowie viele
andere bekannte und mutige Po-
len, die nach Nowa Ruda kamen.
Sogar spezielle Theaterauffüh-
rungen wurden aufgeführt unter
der Beteiligung von u.a. Anna
Nehrebecka, Bogusław Kierca,
Józef Duriasz. Die Vorträge und

Treffen konnten in den Neuroder
Kirchen stattfinden, vor allem dank
der Unterstützung durch Dekan
Zdzisław Ostapiuk. Ein Teil der
Vorträge und Treffen, ja sogar der
Theateraufführungen fand in pri-
vaten Wohnungen statt.
Die erste Ausgabe der Zeitschrift
„Ziemia Kłodzka” wurde am 11.
November 1989 in Nowa Ruda
herausgegeben. Von Anfang an
war dies die Zeitschrift der Be-
wohner des Glatzer Landes, das
seit Jahrhunderten ein unge-
wöhnlicher Ort in der Geschich-
te Europas besonders für Tsche-
chen und Deutsche ist.
Nun sind die ersten zwanzig Jah-
re vergangen und ich möchte
mich bei allen Autoren bedanken,
die die Spalten der „Ziemia
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Kłodzka” gefüllt haben, es waren ihrer über
zweihundert!!!
Besonders danke ich den Chefredakteuren.
Von Anfang an, d.h. ab 1989, begann
Stanisław Łukasik mit der Herausgabe, ich
hatte die Ehre, mit ihm zusammen zu arbei-
ten. Ich erinnere mich an die provisorische
Methode des Schriftsatzes. Die mühseligen
Bemühungen von Frau Wiesława Krauz (jetzt
Bodniewicz), die mit nie da gewesener Prä-
zision an der einfachen Schriftsetzmaschine
Buchstaben und Worte in gerade fast ideale
Spalten fügte. Große Verdienste bei der Her-
stellung der ersten Ausgaben der „Ziemia
Kłodzka“ gebührt auch Zdzisław Kretowicz,
der die Aufgaben des grafischen Redakteurs
wahrnahm. Unbedingt muss ich auch an alle
Chefredakteure der „Ziemia Kłodzka” erin-
nern. Das sind: Stanisław Łukasik, Marek
Kulpa, Jan Zasępa, Adam Kwas, Stanisław
Tomkiewicz, Teresa Bazała. Ihnen gebührt
großer Dank für die Mitarbeit bei der Ent-
wicklung der Zeitschrift nicht nur für die Be-
wohner des Glatzer Landes, aber auch für
Tschechen und Deutsche, zumal die Redak-

tion regelmäßig mit ihnen bei der Herstellung
der „Ziemia Kłodzka” zusammen arbeitet.
Von Anfang an setzte sich die Redaktion aus
Menschen aus der demokratischen Opposi-
tion zusammen, die sich aus der großen ge-
sellschaftlichen Bewegung der „Solidarność“
rekrutierte. Schon ab 1990 begann die regu-
läre Zusammenarbeit mit den Nachbarn im
Süden, zumal Tschechien zur Grafschaft Glatz
etwa 200 km gemeinsame Grenze hat.
Gleichzeitig wurde mit den Vorkriegs-
bewohnern des Glatzer Landes – den Deut-
schen – eine vorbehaltlose und ernsthafte Zu-
sammenarbeit aufgenommen.
Trotz anfänglicher Widerstände entwickelte
sich schnell eine gewisse Verständigung, dank
derer sowohl die Tschechen als auch die
Deutschen ihre verschiedensten Erinnerun-
gen sowie gesellschaftlich – kulturellen Initia-
tiven im Rahmen der „Ziemia Kłodzka“ vor-
stellten. Diese erweiterte ihren Namen um
die tschechischen und deutschen Untertitel
für immer auf: „Ziemia Kłodzka – Od
Kladskeho pomezi – Galtzer Bergland“.
Es dominierten die schwierigen Themen der

unbekannten Geschichte des Glatzer Landes.
In mehreren Ausgaben wurde an wenig be-
kannte Persönlichkeiten des Glatzer Landes
wie z.B. Prof. Josef Wittig und Kaplan Ger-
hard Hirschfelder erinnert und populisiert.
Eben werden in den Spalten der „Ziemia
Kłodzka“ die gelungenen Projekte der Pol-
nisch – Tschechischen Solidarität vorgestellt:
den Gedenkort in Glatz, wo in der Reichs-
kristallnacht die Synagoge angezündet wur-
de, das Wittig – Symposium, die Polnisch –
Tschechischen Tage der Christlichen Kultur,
die Euroregion Glaciensis sowie andere wich-
tige und authentische, spontane internatio-
nale Initiativen.
Interessanterweise werden alle oben aufge-
führten Aktivitäten bis zum heutigen Tage mit
Erfolg organisiert.
Die „Ziemia Kłodzka” war von Anfang an eine
Plattform für einen athentischen Dialog und
gelungene Versuche der polnisch – tsche-
chisch – deutschen Versöhnung. Die im Rah-
men der Zeitschrift aufgenommenen Initiati-
ven gipfelten häufig in einem gemeinsamen,
internationalen Erfolg.

Für ihre Tätigkeit erhielten die „Ziemia
Kłodzka“ und ihre Schöpfer zahlreiche
internationale Auszeichnungen, u.a.
„Polcul foundation“ in Sydney, den Preis
der Pariser Kultur von Jerzy Giedroyc,
die Glatzer Rose. Mit Stolz kann man
sagen, dass die Zusammenarbeit zwi-
schen Polen, Tschechen und Deutschen
im Rahmen der „Ziemia Kłodzka“ ein
Beispiel für andere internationale Initia-
tiven sein kann, besonders dort, wo die
Versöhnung notwendig ist, da die Ge-
schichte hier häufig sehr schmerzhaft
war und es bis heute sehr schwer ist,
sie in voller Wahrheit weiterzugeben,
und noch schwieriger, einander gegen-
seitig zu vergeben.
In den vergangenen Jahren absolvierten
im Verlag „Ziemia Kłodzka“ in Nowa
Ruda junge Deutsche, Tschechen, Ame-
rikaner und auch Ukrainer ihre journali-
stischen Praktika. Der Kreis der Begrün-
der der „Ziemia Kłodzka“ organisiert
auch seit vielen Jahren die Unterstützung
für Kinder und Jugendliche aua
Weißrussland (speziell aus polnischen
Familien) durch die Organisation von
Integrationlagern in Niederschlesien.
Zweifelsfrei wurde die „Ziemia Kłodzka“
zu einem Beispiel für Europa, wie man
erfolgreich über Jahre gewachsene Vor-
urteile überwinden kann; sie wurde in
gewisser Weise ein Beispiel zur Nach-
ahmung für andere Nationen.
Ich habe die Hoffnung, dass die „Ziemia
Kłodzka“ weiterhin eine Zeitschrift für
die Bewohner des grenznahen Bereichs
bleibt, wo die verschiedensten Formen
der internationalen Zusammenarbeit
präsentiert werden. Ich bitte die künfti-
gen Generationen zur Zusammenarbeit.
Die „Ziemia Kłodzka” verbindet die
Menschen und wird weiterhin alle Initia-
tiven in der Sache der Solidarität und
Zusammenarbeit der drei Völker unter-
stützen.

Übersetzt von/tłumaczył: Horst Wolf„Ziemia K³odzka” Nr 53, X 1994 r., str. 17
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Joanna Golak

PROMOCJA „HISTORII LITERATURY CZESKIEJ”
23 lutego 2011 roku w Miej-

skiej Bibliotece Publicznej Cen-
trum Kultury w Boguszowie –
Gorcach miała miejsce pierwsza
promocja książki „Historia Lite-
ratury Czeskiej” prof. Zofii Taraj-
ło-Lipowskiej. Książka wydana
została w Zakładzie Narodowym
im. Ossolińskich – Wydawnictwo
we Wrocławiu w edycji historii
literatur narodowych. Warto
nadmienić, że ostatnia „Historia
Literatury Czeskiej” Józefa Ma-
gnuszewskiego wydana w tym
samym wydawnictwie w 1973
roku jest dziś już pozycją nieak-
tualną. Tym bardziej wyczekiwa-
na była książka prof. Zofii Taraj-
ło-Lipowskiej.

Pozycja ta jest przewodnikiem
po literaturze czeskiej od śre-
dniowiecza, aż po czasy współ-
czesne. Jest to książka przedsta-
wiająca syntezę literatury cze-
skiej i uwzględniająca także au-
torów literatury niemieckoję-
zycznej powstałej na terenach
ziem czeskich w okresie odro-
dzenia narodowego, przemiany
historyczno-społeczne II połowy
XX wieku i powstałą wtedy lite-
raturę. Jest to okres bardzo cie-
kawy – przedstawia m.in. auto-
rów, którzy w czasach „normali-
zacji”, ze względu na swoją twór-
czość nie mogli być publikowa-
ni. Należą do nich np. dysydenci,
znane nam dziś doskonale nazwi-
ska osób takich jak np. Václav
Havel czy Ludvík Vaculík.

Przybyli na promocję książki
mieszkańcy Boguszowa-Gorc
byli zainteresowani tą pozycją,
chociażby ze względu na bliskość
granicy z Republiką Czeską. Spo-
tkanie uświetniły występy zespo-
łów działających przy MBP Cen-
trum Kultury w Boguszowie –
Gorcach oraz niespodzianka w
postaci tortu dla autorki.

Obok wydanej w tym roku
„Historii Literatury Czeskiej”,
uważanej za główne jej dzieło,
prof. Z. Tarajło-Lipowska jest
także autorką podręcznika do
nauki języka polskiego dla Cze-

chów i Słowaków „Mówię po
polsku. Učebnice polštiny pro
Čechy” (Warszawa, Wiedza Po-
wszechna, 1994), „Kapoan. O
czeskim dla Polaków, być może
mało zaawansowanych, ale moc-
no zainteresowanych” (Wrocław,
Wydawnictwo Uniwersytetu
wrocławskiego, 2000), „Męczen-
nik czeskiej prawdy Karel
Havlíček Borovský” Wrocław,
Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego 2000) i wydanej
w minionym roku powieści prze-
znaczonej dla dzieci i dorosłych
„Kumpel Kota, też kot” (Tolkmic-

ko, wydawnictwo „Radwan”
2010).

„Historia Literatury Czeskiej”
jest ciekawa szczególnie dla
mieszkańców pogranicza, którzy
chcą więcej dowiedzieć się o li-
teraturze sąsiadów Czechów.
Dlatego też serdecznie zaprasza-
my na kolejne spotkanie z prof.
Zofią Tarajło-Lipowską na pro-
mocję „Historii Literatury Cze-
skiej do Biblioteki pod Atlantami
w Wałbrzychu (23 maja), a także
w innych miastach naszego po-
granicza.

Na sesji Sejmiku, 10 lutego 2011 r., radni województwa jednogłośnie przyjęli apel – protest do Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji w sprawie likwidacji programów regionalnych na antenie TVP – program 2

APEL SEJMIKU WOJEWODZTWA DOLNOŒL¥SKIEGO
w sprawie wycofania decyzji o likwidacji pasma programów regionalnych na antenie TVP

Jako mieszkańcy Dolnego Śląska i radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zwracamy się z apelem o zawieszenie decyzji Zarządu
Spółki TVP SA w Warszawie, której skutkiem jest likwidacja od 3 stycznia 2011 pasma programów regionalnych na antenie TVP2.

Decyzja ta oznacza, że na Dolnym Śląsku zasięg nadawania TV Wrocław zmniejszył się o 20 %. Program regionalny nie dociera do
dużej części Ziemi Kłodzkiej, a także do części mieszkańców takich miejscowości jak Jelenia Góra, Kowary, Karpacz, Szklarska Poręba,
Lubań, Zgorzelec, Bogatynia oraz częściowo Wałbrzych.

Polityka Zarządu TVP marginalizuje znaczenie ośrodków regionalnych telewizji i bardzo utrudnia prowadzenie debaty publicznej na
poziomie regionu. Bez silnych lokalnych i regionalnych mediów nie może funkcjonować społeczeństwo demokratyczne i niezależna
opinia publiczna. Ograniczenie roli i znaczenia wrocławskiego ośrodka TVP utrudnia również integrację całego regionu i tworzenie
wspólnej tożsamości społeczno-kulturowej wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska. Szczególnie przykre jest, że dostęp do lokalnych
programów informacyjnych i publicystycznych ogranicza się mieszkańcom dotkniętych przez ubiegłoroczną powódź, w czasie której
bardzo ważnym źródłem informacji i jednym z głównych koordynatorów akcji pomocowej był regionalny ośrodek telewizji.

Wyrażając swoją troskę o stan debaty publicznej oraz prawo obywateli do dostępu do informacji apelujemy o przywrócenie nadawa-
nia programów regionalnych na antenie TVP2 oraz wzmacnianie, a nie osłabianie znaczenia ośrodków regionalnych telewizji.

Prof. Jaros³aw Lipowski, prof. Zofia Taraj³o-Lipowska, Julian Golak
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Julian Golak

VZPOMÍNKA NA PROF. JANINU FATYGU
Dne 24. ledna roku 2011 po

dlouhé nemoci zesnula prof. dr
hab. Janina Fatyga. Po mnoho let
byla vedoucí Dolnośląskiego
Ośrodka Badawczego Instytutu
Melioracji i Użytków Zielonych
we Wrocławiu (Dolnoslezského
výzkumného ústavu pro
zúrodňování půdy a pastvin ve
Vratislavi). Byla specialistkou v
oblasti horského hospodářství,
přírodovědkyní, a zejména se
specializovala na tematiku Sudet.
Podílela se na činnosti Komisji ds.
Rozwoju Wsi i Rolnictwa (Výbo-
ru pro zemědělství a rozvoj ven-
kova) při polském prezidentu
Lechu Walesovi. Byla také před-
sedkyní Społecznej Komisji ds.
Ustawy Górskiej (Sociální komi-

se ve věci horského zákona). Se
zesnulou paní profesorkou jsem
setkal poprvé v 90. letech, když
jsem byl radním zemského
sněmu ve Wałbrzychu a předse-
dou Komise životního prostředí.
Pracovali jsme tehdy na projektu
tzv. Horského zákona.

Byla častým návštěvníkem
Česko-polského pohraničí,
zejména Kladska, kde věnovala
nejvíce svého času psaní knížky s
názvem "Dvě vesnice - jedna řeka
- Tři národy". Tato kniha posky-
tuje komplexní popis dvou vesnic
ležících v údolí řeky Divoká Orli-
ce. Profesor Janina Fatyga ve mně
vzbudila zájem o spolupráci při
získávání informací a poznávání
lidí žijících v Česko-polském po-

hraničí. Před Vánocemi mě
požádala, abych uspořádal
setkání s českou rodinou žijící v
obci Orlické Záhoří.

Setkání s rodinou Dohnálků
trvalo několik hodin v
předválečném starém domě v
této malé vymírající vesničce. Na
základě uveřejněných rozhovorů
s nejstaršími obyvateli této obce
a materiálů o vánočních tradicích
měla vzniknout druhá kniha o
české vesnici ležící na druhém
břehu hraniční řeky Divoká Orli-
ce. Autorka již bohužel nedožila
prvního výtisku své knihy, která
se brzy dostane do rukou
čtenářů.

Posledním projektem k jehož
realizaci mě přivedla prof. Janina

Fatyga, byla příprava návštěvy v
Radě Dolního Slezska pro hosty
z Ázerbájdžánu. Byli to vědci z
Ústavu půdní eroze a zavlažování
v Baku. Hosté také navštívili staré
německé protierozní zařízení v
Ścinawce Górnej, kde sledovali
zachovaná příčně svažovaná pole
a experimenty v oblasti ochrany
biodiverzity travních porostů v
Mostowicích.

Byla plná nadšení pro tvůrčí
práci, vstřícná a ochotná zapojit
do práce mladé lidi.

Polsko v zesnulé ztrácí vyni-
kajícího vědce, člověka milujícího
přírodu a velmi pečujícího o za-
chování zemědělských tradic v
Sudetech.

Julian Golak

WSPOMNIENIE PROF. JANINY FATYGI
24 stycznia 2011 r. po długiej i ciężkiej

chorobie zmarła prof. dr hab. Janina Fatyga.
Przez długie lata była kierownikiem Dolno-
śląskiego Ośrodka Badawczego Instytutu
Melioracji i Użytków Zielonych we Wrocła-
wiu. Była specjalistką z zakresu gospodarki
górskiej, badaczką przyrody, a szczególnie
specjalizowała się w tematyce sudeckiej.
Uczestniczyła w pracach Komisji ds. Rozwo-
ju Wsi i Rolnictwa przy prezydencie RP Le-
chu Wałęsie. Była także przewodniczącą Spo-
łecznej Komisji ds. Ustawy Górskiej.

Świętej pamięci Panią Profesor poznałem
w latach 90-tych, kiedy byłem radnym Sej-
miku Województwa Wałbrzyskiego i prze-
wodniczącym Komisji Ekologicznej. Praco-
waliśmy wtedy nad projektem tzw. ustawy
górskiej.

Była częstym gościem na pograniczu pol-
sko-czeskim, szczególnie na Ziemi Kłodzkiej,
gdzie najwięcej czasu poświęciła na napisa-
nie książki pt. „Dwie wsie – jedna rzeka –
trzy narody”. Książka ta zawiera wszech-
stronny opis dwóch wsi leżących w dolinie
rzeki Dzikiej Orlicy. Profesor Janina Fatyga
zainteresowała mnie pracą przy zdobywaniu
informacji i poznawaniu ludzi mieszkających
na pograniczu polsko-czeskim. Przed świę-
tami Bożego Narodzenia poprosiła mnie o
zorganizowanie spotkania z czeską rodziną
mieszkającą we wsi Orlické Záhoří. Spotka-
nie u rodziny Dohnalków trwało kilka godzin
w przedwojennym starym domu w tej małej
wymierającej miejscowości. W oparciu o za-
mieszczone wywiady z najstarszymi miesz-
kańcami tej wsi oraz materiały na temat tra-

dycji bożonarodzeniowych miała powstać
druga książka przedstawiająca czeską wioskę,
leżącą na drugim brzegu granicznej rzeki Dzi-
kiej Orlicy. Niestety autorka książki nie do-
czekała pierwszego egzemplarza tej książki,
która niebawem trafi do czytelników.

Ostatnim projektem, do realizacji które-
go namówiła mnie śp. prof. Janina Fatyga, było
przygotowanie wizyty w Sejmiku Wojewódz-
twa Dolnośląskiego dla gości z Azerbejdża-
nu. Byli to pracownicy naukowi Instytutu Ero-
zji Gleb i Nawodnień z Baku. Goście zwie-
dzili także poniemieckie urządzenia przeciw-

erozyjne w Ścinawce Górnej, gdzie oglądali
dobrze zachowane pola poprzeczno-stoko-
we, a następnie doświadczenia polowe w za-
kresie ochrony bioróżnorodności użytków
zielonych w Mostowicach.

Była osobą pełną energii twórczej, po-
mocną i chętnie angażującą do pracy ludzi
młodych.

Polska traci w Zmarłej znakomitego na-
ukowca, człowieka kochającego przyrodę i
niezwykle dbającego o zachowanie tradycji
kultury rolnej w Sudetach.
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4 lutego 2011 roku pierwszy
Błogosławiony Diecezji Świdnic-
kiej Ks. Gerhard Hirschfelder stał
się Patronem Sali Historycznej w
I LO im. Bolesława Chrobrego w
Kłodzku.

Na uroczystość nadania imie-
nia przybyło wielu znakomitych
gości z Polski, Czech i Niemiec.
W szkole, w której przed laty
Błogosławiony był uczniem od-
słonięto i poświęcono Pamiąt-
kową Tablicę.

Uroczystość rozpoczęła się
Mszą świętą w kościele Najświęt-
szej Marii Panny w Kłodzku z
udziałem uczniów i pracowni-
ków szkoły. Tutaj Bł. Ks. Gerhard
Hirschfelder został ochrzczony i
przyjął sakrament bierzmowania.
Mszy św. przewodniczyli J. E. Ks.
Bp Adam Bałabuch i J. E. Ks. Bp
Josef Kainek z Hradec Kralove.

Następnie w szkolnej Auli im.
Arnošta z Pardubic odbył się kon-
cert w wykonaniu chóru szkol-
nego i uczniów. Dyrektor Szkoły
Kamila Malik odczytała Akt nada-
nia imienia. Odsłonięcia pamiąt-
kowej tablicy dokonali księża Bi-
skupi, wicestarosta Adam Łącki
oraz Dyrektor Kamila Malik.
Zgromadzeni mieli okazję zoba-
czyć świetnie przygotowaną i

Teresa Bazała

KS. GERHARD HIRSCHFELDER
PATRONEM SALI HISTORYCZNEJ
LO IM. BOLES£AWA CHROBREGO W K£ODZKU

przedstawioną przez uczniów
prezentację multimedialną po-
święconą Bł. Ks. Gerhardowi, któ-
ra została bardzo wysoko oce-
niona przez zabierających głos
gości oficjalnych. Nagrodzeni

Koncert w wykonaniu uczniów

Msza œw. w koœciele Wniebowziêcia NMP w K³odzku pod przewodnictwem JE ks. bpa Adama Ba³abucha

zostali również uczniowie, któ-
rzy wzięli udział w konkursach
powiatowych w ramach projek-
tu edukacyjnego, który poprze-
dził uroczystość. Uczestnicy spo-
tkali się także ze Zdzisławem

Szczepaniakiem, nauczycielem
tej szkoły, autorem książki
„Duszpasterz Młodzieży Ks. Ger-
hard Hirschfelder 1907-1942.”

Gości z Niemiec reprezento-
wała Elisabeth Kynast, dawna
mieszkanka Kudowy Zdroju –
Czermnej, która przez wiele lat
opiekowała się grobem Ks. Ger-
harda Hirschfeldera. Obdarzyła
szkołę portretem Bł. Ks. G. Hir-
schfeldera, książkami do biblio-
teki i dla uczniów. Odczytane
zostały listy od Ks. Prałata Fran-
za Junga Wielkiego Dziekana
Hrabstwa Kłodzkiego i Pettera
Güttlera przewodniczącego Rady
Duszpasterskiej.

Po krótkiej przerwie na kawę
odbył się fantastyczny spektakl
teatralny pt. “Droga” w wykona-
niu uczniów. Postać męczennika
z Dachau znakomicie zagrał Pa-
tryk Owczarz. Gratulacjom nie
było końca. Patronat nad uroczy-
stością objęli Starosta Kłodzki
Maciej Awiżeń, Burmistrz Kłodz-
ka Bogusław Szpytma oraz posło-
wie Monika Wielichowska i Jakub
Szulc.
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Ods³oniêcie Pami¹tkowej Tablicy. Stoj¹ od lewej: wicestarosta Adam £¹cki,
ks. bo Josef Kainek, Kamila Malik, ks. bp Adam Ba³abuch

Patryk Owczarz odtwórca roli b³. ks. G. Hirschfeldera

Uczestnicy spektaklu o b³. ks. G. Hirschfelderze

Tablica upamiêtniaj¹ca b³. ks. G. Hirschfeldera w k³odzkim LO

Elisabeth Kynast przemawia do m³odzie¿y

Ks. bp Adam Ba³abuch i dyrektor Kamila Malik
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Ks. prałat prof. dr hab. Tadeusz Fitych

POCHYLAJ¥C SIÊ NAD MONOGRAFI¥
KS. GERHARDA HIRSCHFELDERA
AUTORSTWA KS. PROF. HUGO GOEKE

Jest już powszechnie znanym
twierdzenie, że życie błogosła-
wionego księdza Gerharda Hir-
schfeldera (*1907 Kłodzko +
1942 KL Dachau) było krótkie,
niespełna 36 lat, w tym zaledwie
dziesięć lat posługi kapłańskiej.
Nie mniej było to życie pełne i
do końca zrealizowane, czyli na-
znaczone świętością, pojmowaną
jako najwyższa personalistyczna
kultura bycia konkretnym darem
i miłością dla wszystkich. Będąc
nieślubnym dzieckiem, wycho-
wywał się bez ojca (chociaż fi-
zycznym ojcem był mieszkaniec
Kłodzka, bogaty kupiec żydow-
skiego pochodzenia, wysoko po-
stawiony w hierarchii społecz-
nej). Pomimo tego nie tylko nie
był on osobą zranioną i zniewie-
ściałą, wręcz przeciwnie jego
życie jest bezprecedensowym
wyznaniem: mam wszystko, Bóg
kocha mnie bezgranicznie.

Każdy chrześcijanin powinien
swe życie nauczyć się traktować
jako niezwykle ważną wspólno-
tową pielgrzymkę. Jest to pod-
róż w głąb duszy, aby móc od-
kryć, poznać i zaprzyjaźnić się z
Trójjedynym Bogiem Miłością.
Nie znamy dnia, w którym mło-
dy Gerhard zrozumiał, że Bóg
jest Miłością, ale bardzo wcześnie
całkowicie zaangażował się w tę
najważniejszą życiową przyjaźń
boską przygodę.

Ksiądz Gerhard Hirschfelder
był zwyczajnym księdzem wika-
riuszem (starszym wikariuszem
dopiero w Bystrzycy Kłodzkiej
latach 1939-1941) i zarazem
duszpasterzem młodzieży Ziemi
Kłodzkiej. Jego niewielką spuści-
znę tworzą jedynie rękopiśmien-
ne notatki, medytacje oraz kore-
spondencja. Pierwsze zachowa-
ne myśli i refleksje religijne spo-
rządził 19 listopada 1941 r., tzn.
zaledwie na cztery tygodnie
przed transportem do obozu
koncentracyjnego w Dachau (Ba-
waria).

Ksiądz Gerhard dokonał w
tym czasie retrospekcji i bilansu
swej dziesięcioletniej posługi ka-

płańskiej. Z tym nastawieniem i
zarazem pod kątem duchowości,
a głównie tożsamości kapłańskiej
medytował listy św. Pawła Apo-
stoła Narodów. Stanowią one,
jak to formułuje Autor najnow-
szej i zarazem najbardziej
wszechstronnej monografii, ks.
prof. Hugo Goeke, użyteczne
“duchowe lustro” czy też “buso-
lę” dla podejmowania trudu na
rzecz autentycznej realizacji swe-
go kapłańskiego życia, tożsamo-
ści i misji (“wie ein Spiegel, in dem
er sein Priesterbild überprüft“;
pisma te zestawił Autor na koń-
cu prezentowanej książki). Z ko-
lei jeśli idzie o popularyzację tej
wybitnej postaci Ziemi Kłodzkiej
w języku niemieckim, to podsta-
wowe informacje na temat po-
staci błogosławionego prezbite-
ra oraz relacje na temat samej
uroczystości beatyfikacji ks. Ger-
harda Hirschfeldera (19 września
2010 r. Münster) znajdują się na
“kościelnej“ witrynie interneto-
wej (magazyn informacyjny die-
cezji Münster; zob. link:
www.kirchensite.de).

W przeddzień uroczystości
beatyfikacyjnej w Münster w
sierpniu 2010 roku tamtejsze
wydawnictwo Dialog-Verlag
wprowadziło na rynek swoją ko-
lejną pozycję książkową: Hugo
Goeke, Gerhard Hirschfelder.
Priester und Märtyrer. Ein Le-
bensbild mit Glaubensimpulsen
für heutige Christen, ss. 200; for-
mat 12 x 21,5 cm; oprawa twar-
da, szyta.

Postać Autora
Ks. prałat Hugo Goeke uro-

dził się w 1932 r. w Halverde koło
Hopsten. W latach 1974 2008
mieszkał w Nienberge. W dniu
11 lutego 1958 r. w katedrze w
Münster biskup Michael Keller
udzielił mu święceń kapłańskich.
Od ponad 52 lat jest prezbite-
rem diecezji Münster, a po przej-
ściu na emeryturę, od kilkunastu
miesięcy pełni funkcję rektora
kościoła St. Servatii (przy bocz-
nej ulicy, przyleglej do strefy dla

pieszych, czyli centrum miasta
Münster; od ponad 75 lat świą-
tynia ta stanowi miejsce cało-
dziennej adoracji i modlitwy).
Jako profesor teologii katolic-
kiej, przez wiele lat był czynny
w Szkole Wyższej w Münster
Katholische Fachhochschule
(jest ona stowarzyszona w Die
Katholische Hochschule Nordr-
hein-Westfalen, eryg. w 1971 r.,
ale nawiązującą do tradycji z
1916 r.; skrót: KatHO NRW).
Jest największą w Niemczech
prywatną szkołą wyższą tzn. ko-
ścielną i zarazem mającą pra-
wa państwowe. Stanowi ona
związek 14-tu szkół zawodo-
wych o profilu społecznym, służ-
by zdrowia i religijno-pedago-
gicznym, ma swe siedziby oprócz
Münster w Aachen, Kolonii, Pa-
derborn oraz poparcie tychże
diecezji.

Od 1976 r. jest on także die-
cezjalnym odpowiedzialnym za
tzw. Ansgar-Werks, stowarzysze-
nia które wspiera diasporę kato-
licką i duszpaster-
stwo w krajach
skandynawskich:
Finnlandii, Islandii,
Norwegii, Szwecji
oraz Danii). W
ostatnim czasie
przedmiotem jego
badań i publikacji
były m.in. dzieła
ks. prof. Hansa
Künga. Wydał on
m.in. takie książki
jak: Klappentexte,
Penpress broszu-
rowa oprawa
1970]; Klappente-
xte: Materialien z.
Psychologie d.
Dichtung, Fre-
iburg i. Br. Pen-
press [1970]; Son
Circus. Franz Al-
thoff erzählt. Ein
Buch über den
Circus heute von
Franz (in Zusam-
menarbeit mit P.
Behle, H. Göke,),

Althoff von Dreisam (wydanie
kieszonkowe 1982]; So'n Circus.
Franz Althoff erzählt von Franz
Althoff, P. Behle, und H. Göke,
Dreisam Verlag, Freiburg (bro-
szurowa oprawa czerwiec 1991);
Kardinal von Galen: Ein Lebens-
bild mit Glaubensimpulsen für
heutige Christen, Dialogverlag
[twarda oprawa czerwiec 2005];
Euthymia Schwester der Men-
schen: Ein Lebensbild mit Glau-
bensimpulsen für heutige Chri-
sten, Dialogverlag [twarda opra-
wa 1 wrzesień 2008].

Układ książki
Po krótkiej przedmowie Au-

tora (s. 9-10), na jej zawartość
składa się sześć nienumerowa-
nych rozdziałów: [I.] Droga do
powołania (s. 11-43); [II.] Kapłan
i duszpasterz młodzieży (s.45-
90); [III.] Więzienie i obóz kon-
centracyjny (s. 91-112); [IV.] Li-
sty i świadkowie (s. 113-138); [V.]
Śmierć i beatyfikacja [= zesta-
wienie świadectw i relacji naocz-
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nych świadków] (s. 139-162);
[VI.] Teksty więzienne (s. 163-
190); ponadto swoisty aneks
książki stanowią kolejno: pieśń ku
czci bł. Ks. G. Hirschfeldera au-
torstwa Winfrieda Offele (s. 191);
posłowie ks. prałata Franza Jun-
ga Wielkiego Dziekana Kłodzkie-
go z dn. 01 VII 2010 r. (s. 192-
193) i bibliografia (s. 194-196).

Charakter
i walory książki

Należy zauważyć, że pomimo
upływu ponad dziesięciu lat od
chwili rozpoczęcia procesu be-
atyfikacyjnego ks. Gerharda Hir-
schfeldera, nad jego komplek-
sową biografią pochyliło się w
Europie zaledwie dwóch auto-
rów w Niemczech i tyluż świec-
kich historyków (pasjonatów) na
Ziemi Kłodzkiej. Spośród nich,
monografię autorstwa ks. prof.
Hugo Goeke, która ukazała się
drukiem w sierpniu 2010 r., na-
leży bez wątpienia uznać za naj-
bardziej udaną. Omawiana pozy-
cja biograficzna powstała na ba-
zie dojrzałej metody systemowo-
personalistycznej, którą znajdu-
jemy już w poprzednich pracach
ks. Goeke poświęconych m.in.
postaciom: ks. kard. Klemensa
Augusta von Galen (2005 r.) i sio-
stry Eutymii (2008 r.).

Nasz Autor z jednej strony,
jako profesor teologii i duszpa-
sterz w trafny, syntetyczny spo-
sób opisuje zarówno szeroki
kontekst historyczny, środowi-
sko życiowe i kolejne etapy życia
i posługi ks. Gerharda Hirschfel-
dera, a z drugiej strony jest on w
pełni świadom konsekwencji
wypływających z prawdy o toż-
samości relacjonalnej każdej
osoby. W efekcie ukazuje on re-
lacje koleżeńskie, przyjaźnie oraz
krąg młodzieży i wiernych po-
wierzonych pieczy duszpaster-
skiej ks. Hirschfeldera. W precy-
zyjny sposób wykorzystuje w
tym celu m.in.: swoje doświad-
czenie naukowo-pedagogiczne,
erudycję zdobytą nie tylko pod-
czas posługi teologicznego cen-
zora pism ks. Hirschfeldera (no-
minacja biskupia z 23 XI 1998 r.),
pielgrzymki do Ziemi Kłodzkiej
(27 VIII-02 IX 2000 r.), nieliczne
zachowane dokumenty, kore-
spondencję, autorskie teksty
(m.in. notatki nt. tożsamości ka-
płańskiej sformułowane w opar-
ciu o studium listów św. Pawła i
medytacje Drogi Krzyżowej oraz
zeznania przyjaciół, sąsiadów i
świadków.

W przedmowie do omawia-
nej książki ks. prof. Goeke wy-
znaje, że rzadko spotykana doj-
rzałość ludzka i chrześcijańska
Gerharda Hirschfeldera jako
młodzieńca, kleryka oraz młode-
go prezbitera wywarła na nim
głębokie wrażenie, tym bardziej
że był on nieślubnym dzieckiem
wychowującym się bez ojca.
Konsekwencją personalistyczne-
go spojrzenia ks. Goeke jest trak-
towanie postaci ks. Gerharda
jako daru, także i dla chrześcijan
współczesnych. To nastawienie
znalazło swoje uzewnętrznienie
nie tylko w podtytule “obraz
życia wraz z wpływem na umac-
nianie wiary dzisiejszych chrze-
ścijan”), ale także i w samym spo-
sobie prezentacji postaci i kultu-
ry duszy ks. Hirschfeldera. Do-
brze temu służy aż sześć swego
rodzaju małych jednostronico-
wych “antologii” trafnie wybra-
nych myśli ks. Hirschfeldera po-
chodzących z jego kazań, listów,
notatek osobistego studium nt.
cierpienia oraz Pawłowej wizji
kapłaństwa i medytacji Drogi
Krzyżowej (zob. s. 29, 39-43, 59,
89,119, 149, 179). W konse-
kwentny sposób pod tym samym
kątem wykorzystał Autor wybór
18-tu fotografii. Niestety ani “an-
tologie myśli”, ani fotografie nie
mają żadnego odniesienia w spi-
sie treści, nie doczekały się osob-
nego zestawienia. Ponadto wła-
śnie z myślą o młodzieży i współ-
czesnych wiernych korzystną
byłaby dla tej tak starannie wy-
danej książki mapka Ziemi Kłodz-
kiej, odnotowująca zarówno ko-
lejne etapy życia i posługi kapłań-
skiej, jak też miejsca pielgrzym-
kowe, cele pielgrzymek młodzie-
żowych oraz miejsca biwaków
zorganizowanych przez ks. G.
Hirschfeldera. Szkoda że z myślą
o popularyzacji postaci i dalszym
rozwoju kultu, np. w postaci szla-
ku pielgrzymów i turystyki kul-
turowej, nie zamieszczono w
książce zaplanowanego jeszcze
zimą 2009/2010 r. i w znacznej
mierze opisanego Szlaku Tury-
stycznego Bł. Ks. G. Hirschfelde-
ra, którym można wędrować,
choć formalnie nie został jeszcze
wytyczony. Jego kolejne stacje
tworzą miejscowości oraz obiek-
ty związane z jego życiem i po-
sługą kapłańską. Niestety dla ce-
lów promocji tej świetlanej po-
staci i rozwoju dalszych publika-
cji oraz badań, Autor nie wyko-
rzystał cennego instrumentu, jaki
stanowi starannie opracowana

bibliografia. W opublikowanej
wersji bibliografii (s. 194-196) ks.
Goeke zestawił jedynie 32 tytuły
(zabrakło tu jednak precyzyjne-
go rozróżnienia na źródła ręko-
piśmienne i wydane, bowiem
znajdujemy tu zarówno niewyda-
ne akta personalne, jak też sche-
matyzm dekanatu kłodzkiego czy
też “Posito super martyrio Ger-
hardii Hirschfelder”). Ponadto z
prac polskich autorów ks. Goeke
wybrał jedynie fragment niemiec-
kiej wersji artykułu T. Fitycha,
Gottes Mühlen. KL Dachau Re-
ifeprozes des Priesters Gerhard
Hirschfelder zur Heiligkeit, “Zie-
mia Kłodzka” (2010) nr 194, s.
18-22. Przy czym bazował na
maszynopisie niemieckiego tłu-
maczenia pozbawionego przypi-
sów. Z korzyścią dla książki by-
łoby zestawienie literatury po-
mocniczej, ukazującej zarówno
ruchy młodzieżowe, które wy-
warły wielki wpływ na osobo-
wość młodego Gerharda, a
zwłaszcza ruch “Quickborn”
(zob. s. 23-26). Autor wydaje się
nie znać chociażby pracy doktor-
skiej opublikowanej na ten temat
w języku niemieckim zob. M.
Worbs, Quickborn und Heimat-
garten als ein Kulturell-Religöses

Erreignis in Oberschlesien (1909-
1939), Opole 1999 (Wydział Teo-
logiczny UO, seria: Z dziejów
kultury chrześcijańskiej na Śląsku,
nr 16).

Emerytowany ksiądz profesor
Goeke kończąc swą przedmowę
do omawianej książki, zachęca
czytelników do bliższego pozna-
nia ks. Gerharda Hirschfeldera
jako w pełni zrealizowanego czło-
wieka i chrześcijanina. Jest on prze-
konany, że spotkanie to zaowo-
cuje umocnieniem żywej wiary i
czynnej miłości. Warto tę propo-
zycję podjąć, bowiem książka jest
napisana pięknym, a zarazem
precyzyjnym i komunikatywnym
językiem. W interesujący sposób
zostały w niej przedstawione
główne etapy życia, aspiracje i
wartości ewangeliczne, a przede
wszystkim profil dojrzałej osobo-
wości bł. Ks. Gerharda Hirschfel-
dera. Książka jest frapującą i krze-
piącą na duchu lekturą, która daje
solidną porcję cennych informa-
cji i życiowej mądrości. Co wię-
cej po uzupełnieniu omawianej
książki chociażby niektórymi z
wymienionych postulatów, wiel-
ce korzystnym byłoby wydanie
jej w języku polskim.
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Prälat Prof. Dr. Tadeusz Fitych

IN VERNEIGUNG VOR DER MONOGRAFIE
ÜBER DEN PRIESTER GERHARD HIRSCHFELDER
VORGELEGT VON PROF. DR. HUGO GOEKE

Buchbesprechung: Gerhard
Hirschfelder. Priester und Märty-
rer. Ein Lebensbild mit Glaubens-
impulsen für heutige Christen,
200 Seiten; Format 12 x 21,5 cm;
fester Einband, gebunden.

Es ist eine allgemein bekann-
te Feststellung, dass das Leben
des seligen Priesters Gerhard
Hirschfelder (*1907 in Glatz
+1942 in Dachau) ein recht kur-
zes war  nicht ganze 36 Jahre ,
davon lediglich 10 Jahre als Ka-
plan. Nichtsdestoweniger ein bis
zu seinem Ende erfülltes Leben,
gezeichnet durch Heiligkeit, be-
griffen als höchste personalisier-
te Kultur des Daseins, als konkre-
tes Geschenk und Liebe für alle.
Als uneheliches Kind wuchs er
ohne Vater auf (obwohl der leib-
liche Vater ein Einwohner von
Glatz war, ein wohlhabender
Kaufmann jüdischer Abstam-
mung, hochgestellt in der gesell-
schaftlichen Hierarchie). Trotz-
dem war Gerhard Hirschfelder
keine verletzliche oder verweich-
lichte Person, im Gegenteil, sein
Leben ist von beispiellosem Be-
kenntnis zum Glauben: Ich habe
alles  Gott liebt mich grenzenlos.

Jeder Christ sollte in seinem
Leben lernen, dieses als eine un-
gewöhnlich wichtige gemein-
schaftliche Pilgerfahrt zu begrei-
fen, eine Reise in die Tiefe der
Seele, um den Dreieinigen Gott
der Liebe kennen zu lernen, zu
begreifen und sich mit ihm anzu-
freunden. Wir kennen den Tag
nicht, an dem der junge Gerhard
verstand, dass Gott die Liebe ist,
aber er engagierte sich sehr früh
gänzlich für diese allerwichtigste
Freundschaft im Leben  für das
Abenteuer Gott.

Gerhard Hirschfelder war ein
einfacher Priester, lediglich Ka-
plan (Oberkaplan erst in
Habelschwerdt 1939-1941) und
gleichzeitig Jugendseelsorger der
Grafschaft Glatz.

Zu seinem geringen Nachlass
gehören lediglich handschriftliche
Notizen, Meditationen und die
Korrespondenz. Die ersten über-
lieferten Gedanken  religiöse Re-

flexionen  schrieb er am 19. No-
vember 1941, d.h. gerade vier
Wochen vor seinem Abtransport
in das KZ Dachau in Bayern.

Kaplan Gerhard verfasste in
dieser Zeit eine Retrospektive
und Bilanz seines zehnjährigen
Dienstes als Kaplan. Aus seiner
Einstellung heraus, gleichzeitig
auch unter dem Gesichtspunkt
seiner Geistigkeit und hauptsäch-
lich seiner Identität als Kaplan,
meditierte er über die Briefe des
Hl. Apostels Paulus  des Apostels
der Völker.

Soweit es um die volkstümli-
che Darstellung dieser hervorra-
genden Persönlichkeit der Graf-
schaft Glatz geht, so sind die
Grundinformationen über den
seligen Priester sowie die Berich-
te über die Feierlichkeiten der
Seligsprechung des Kaplans Ger-
hard Hirschfelder (am 19. Sep-
tember 2010 in Münster) auf der
Internetseite der Diözese Mün-
ster unter dem Link
www.kirchensite.de dargestellt.

Der Autor
Hugo Goeke wurde 1932 in

Halverde bei Hopsten geboren.
Von 1974 bis 2008 lebte er in
Nienberge. Am 11. Februar 1958
weihte ihn Bischof Michael Kel-
ler in Münster zum Kaplan. Seit
über 52 Jahren ist er Priester der
Diözese Münster. Nach dem Ein-
tritt in den Ruhestand übernahm
er die Funktion eines Rektors der
Kirche St. Servatius (in einer Ne-
benstraße der Fußgängerzone
gelegen, also in der Stadtmitte
von Münster; seit über 75 Jahren
ein Ort der ganztägigen Anbe-
tung und Verehrung). Als Profes-
sor der katholischen Theologie
war er viele Jahre an der Katholi-
schen Fachhochschule in Mün-
ster tätig.

Struktur des Buches
Nach kurzem Vorwort des

Autors gliedert sich der Inhalt in
sechs nicht nummerierte Ab-
schnitte: (I.)  Der Weg zur Beru-
fung); (II.)  Kaplan und Jugend-
seelsorger; (III.)  Gefängnis und

Konzentrationslager; (IV.)  Briefe
und Zeugen; (V.)  Sterben und
Seligsprechung (Zusammenstel-
lung der Zeugnisse und Relatio-
nen der Augenzeugen; (VI.)
Gefängnistexte; darüber hinaus
der charakteristische Anhang des
Buches, bestehend aus: Das Lied
von Winfried Offele zur Erinne-
rung an den seligen Kaplan G.
Hirschfelder. Das Nachwort des
Großdechanten der Grafschaft
Glatz, Prälat Franz Jung, vom
1.7.2010 und eine Bibliografie.

Charakter und Vorzüge
des Buches

Es ist festzustellen, dass sich
in den zwölf Jahren seit Beginn
des Seligsprechungsprozesses
von Kaplan Gerhard Hirschfelder
in Europa lediglich zwei Autoren
in Deutschland und viele passio-
nierte Hobbyhistoriker im
Glatzer Land mit der komplexen
Biografie befassten. Unter ihnen
ist die Monografie des Autors
Prof. Hugo Goeke, die im August
2010 gedruckt erschien; sie ist
zweifelsfrei als sehr gelungen an-
zuerkennen. Die besprochene
biografische Position entstand auf
der Grundlage einer ausgereiften
systematischpersonalistischen
Methode, die wir schon in den
vorhergehenden Arbeiten von
Prof. Goeke finden, die sich u.a.
mit der Gestalt des Kardinals Cle-
mens August von Galen (2005)
und der Schwester Euthymia
(2008) befassen.  Der Autor be-
schreibt einerseits als Professor
der Theologie und Seelsorger in
zutreffender synthetischer Wei-
se sowohl den historischen Kon-
text, das Lebensumfeld und die
einzelnen Etappen im Leben als
auch den Priesterdienst des Ka-
plans Gerhard Hirschfelder: Er
ist sich andererseits der Konse-
quenz bewusst, die sich aus der
Wahrheit über die rationale
Identität jeder Person ergibt.
Im Ergebnis zeigt er freund-
schaftliche Beziehungen auf
sowie den Kreis der Jugend
und der Gläubigen, die der
seelsorglichen Obhut der

Kaplans Hirschfelder anvertraut
waren.

Im Vorwort des besproche-
nen Buches bekennt Prof. Goeke,
dass die selten anzutreffende
menschliche und christliche Rei-
fe des Gerhard Hirschfelder als
Jugendlicher sowie als junger
Priester bei ihm einen tiefen Ein-
druck hinterlassen hat, und das
um so mehr als uneheliches Kind,
ohne Vater aufgewachsen. Die
Konsequenz aus der personalis-
tischen Betrachtungsweise des
Priesters Goeke ist die Behand-
lung der Persönlichkeit des Ka-
plans Gerhard als Geschenk, auch
für die Christen der Gegenwart.
Diese Einstellung fand ihre Ver-
innerlichung nicht nur im Unter-
titel „Lebensbild mit Impulsen
zur Festigung des Glaubens für
die heutigen Christen“, sondern
auch die Präsentation der Per-
sönlichkeit und des Geistes von
Kaplan Hirschfelder selbst. Hilf-
reich sind hier sechs ausgewähl-
te, auf ihre Art kleine „Antholo-
gien“ treffend ausgewählter Ge-
danken des Priesters Hirsch-
felder aus seinen Predigten, Brie-
fen und Notizen des persönlichen
Studiums zum Thema Leiden so-
wie Visionen zum Priestertum
nach Paulus und Meditationen
zum Kreuzweg. In konsequenter
Weise nutzte der Autor in glei-
cher Sichtweise die Auswahl der
18 Fotografien.

Darüber hinaus wäre mit dem
Gedanken an die heutige Jugend
und die gegenwärtigen Gläubigen
bei einem so sorgfältig herausge-
gebenen Buch eine Landkarte des
Glatzer Landes sehr hilfreich, die-
se mit Hinweisen auf die ver-
schiedenen Orte seines Lebens
sowie des Dienstes als Kaplan,
die Wallfahrtsorte, die Ziele der
Jugendwallfahrten sowie die von
Kaplan Hirschfelder organisierten
Jugendzeltlager. Mit dem Gedan-
ken an eine volkstümliche Dar-
stellung der Persönlichkeit und
einer weiteren Entwicklung der
Verehrung, z.B. durch Pilger und
Wanderwege, ist es schade, dass
der noch im Winter 2009/2010
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geplante und im wesentlichen
bereits beschriebene Kaplan-
Hirschfelder-Weg im Buch kei-
ne Berücksichtigung fand.

Am Ende seines Vorwortes
zum besprochenen Buch er-
muntert der emeritierte Prof.
Goeke die Leser zu einem nä-
heren Kennenlernen von Kaplan
Gerhard Hirschfelder als einen
in seinem Leben und als Christ
erfüllten Menschen. Er ist über-
zeugt, dass dieses Zusammen-
treffen einen lebendigen Glau-
ben und tätige Liebe mit wert-
vollen Impulsen befruchtet. Es
lohnt sich, diesen Vorschlag an-
zunehmen, zumal das Buch in
schöner, gleichzeitig präziser
und gut lesbarer Sprache
verfasst ist. Auf interessante Art
wurden in ihm die wesentlichen
Etappen des Lebens, Ambitio-
nen und Werte des Evangeliums
vorgestellt, vor allem das Profil
der reifen Persönlichkeit des sel.
Kaplans Gerhard Hirschfelder.
Mit einem Wort: Den Leser er-
wartet eine solide Portion wert-
voller Informationen und Le-
bensweisheit sowie eine frap-
pierende und den Geist ermun-
ternde Lektüre.
tłumaczył/übersetzt von: Horst Wolf

ÈESKÁ SKUPINA
PØENAŠEÈÙ DOKUMENTÙ DO POLSKA

Zlínská skupina byla založena
v létě roku 1987 po návštěvě
amerického kulturního atašé p.
Normena ve Zlíně. Tento se
krátce zastavil ve Zlíně u Stani-
slava Devátého, kde byl o práci
přenašečů spraven.

Pro tuto práci byli vybráni
dobrovolníci, především však
aktivisté Charty 77, kteří nefigu-
rovali na seznamu signatářů. To z
důvodu konspirace. Byli to S.
Devátý, P. Holubář, M. Odložil,
P. Bartoš, L. Trlida, B. Koutný a
příležitostní nosiči P. Jungman, D.
Krejčí a J. Bakala.

Na hranici se vyjíždělo asi jed-
nou měsíčně za každého počasí.
Jezdilo se po dvou až třech
osobách. Místo a hodinu setkání
oznámil Standa Devátý této sku-
pince cca 24 hodin předem.
Nejčastěji vyjížděli na českopol-
skou hranici Miroslav Odložil,
Petr Holubář a Ladislav Trlida. Ze
začátku proto, že nebyli tolik sle-

dováni STB a později proto, že
byli již zkušení přenašeči.

Vyjížděli jsme kolem páté ho-
diny ranní ze Zlína některým z
našich osobních vozů. Oblečeni
jako turisté do hor, vybaveni ma-
pou a čajem s rumem. Po cestě
jsme vyzvedli červený batoh na
smluveném místě. Ten obsahoval
tiskoviny a petice s podpisy, kni-
hy a různé důležité dokumenty.
Pokud mohu mluvit za sebe, nik-
dy jsem obsah batohu nezko-
umal. Bylo to tak pro mne lepší.
Nemohl jsem tak u případného
výslechu promluvit o obsahu, což
se později také potvrdilo.

Po cestě jme se snažili nikde
nezastavovat a nebudit pozor-
nost. Hlavně v pohraničí, kde
jsme viděli v každém turistovi a
hajném estébáka. Autem jsme se
pokusili pokaždé dojet co nejblíže
k turistické stezce. Hranice byla
plná pohraničních hlídek a neby-
lo tak vhodné zdržovat se delší

dobu s batohem na zádech v dané
lokalitě.

Výstup trval podle polohy hra-
ničního kamene s číslem schůzky
kolem 1 – 3 hodin. Museli jsme
dorazit přesně na čas, abychom
na hranici nebudili větší pozor-
nost. Byli jsme většinou velmi
vystrašeni, ale humor nás do po-
slední chvíle neopustil. Velmi
často se nám stalo, že nás
naháněli pohraničníci na teréních
motocyklech a my jsme se jen tak
tak schovali. Velmi se nám ulevi-
lo, když jsme na smluveném
místě ve smluvený čas potkali
skupinku polských turistů, se
stejným batohem, jako jsme měli
my. To už jsme se trochu hlučněji
poplácali po zádech, popili čaj a
zakouřili cigaretu. Po té se každá
skupinka zase vydala směrem
domů. Poláci vzali náš batoh a my
zase jejich. Tím, že byly oba na
chlup stejné, jsme dlouhou dobu
mátli i zkušené slídily. Cesta dolů

již bývala klidnější. Batoh byl již
polský a tu se nabízelo široké
spektrum výmluv, pro
případného slídila.

Cestou domů jsme zastavili na
oběd a nějaké to pivko. Batoh
jsme předali na smluvené adrese

Petr Holubáø, mluvèí Èesko-Polské
solidarity v letech 1988-1989.
Aktivista Charty 77
aspoluzakladatel Spoleènost
pøátel USA

B³. ks. Gerhard Hirschfelder w czasach studenckich
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a jakoby nic se zapojili do
normálního života. Asi po měsíci
se celá akce opakovala na jiném
místě, ale se stejnými batohy.

Co se neobvyklých akcí týče,
staly se i případy, že jsme se s
batohem vrátili domů. To
většinou po té, co jsme byli
přesvědčeni, že nás někdo evi-
dentně sleduje. Mohli jsme se
mýlit, ale v oněch dobách nebyl
čas na hrdinství. Dobře jsme si
byli vědomi, že po zatčení a
následném odsouzení by násle-
doval kriminál. A to v dobách, kdy
bolševik zuřil ze všech sil. Moc
dobře jsme také věděli, že po nás
jdou jako po uzeném.

To se nakonec také stalo na
jaře roku 1989. Na hranici pod
Borůvkovým vrchem vypadalo
vše jako obvykle. Byl krásný
slunný den. Na hranici jsem se
tehdy vydal s přítelkyní Danou
Krejčí a Mirkem Odložilem,
starým pašerákem. Batoh byl
toho dne obvzlášť těžký. Cestu
jsme si krátili mimo vyznačenou
stezku. Přesto, že jsme si
povšimli několika osobních aut
značky Žiguli v zákazech vjezdu,
nechtěli jsme si připustit žádnou
paniku. Podezřelé osoby jsme
pro jistotu obešli velkým oblo-
ukem. Dana Krejčí se nám
posmívala a tvrdila, že trpíme sti-
homamem. Asi 50 metrů před
námi jsme si povšimli známých
tváří z Polska. Tak šestičlenná
skupinka Poláků. Tentokrát nás
však nevítali s halasem jim
vlastním, ale stále poukazovali na
podivné sběrače borůvek ve vo-
jenských kanadách. V tom nám
to s Mirkem seplo a v obou z nás
se spustil jakýsi autoalarm. Já jsem
jakoby nic položil batoh vedle
stejného batohu polského. To už
jsme byli obklíčeni asi desítkou
mužů zákona. Polská skupinka na
nic nečekala a jako jeden muž
doslova vystřelili směrem do Pol-
ska. „Stůj nebo střelím!“, zařval
jeden z přibíhajících vojáků, ale
to už Poláci mizeli v lese.
„Nestřílej!“, zavelel jeden z nich
v civilu. „Ohlašte to polským po-
hraničníkům. Ať je seberou! Ho-
nem! Hlavně že máme ten batoh.
Zrušte akci! Konečně je máme.
Spadla klec. Dobrá práce! Haj-
zlové!“

Ani nevím jak a kde se najed-
nou vyrojilo tolik vojáků se psy a
samopaly. Bylo jich asi třicet a
další se slízali z okolí. Většina byla
v maskáčích a notně unavena.
Museli v hoře strávit několik dnů
i nocí. Byla z nich cítit nenávist a

zároveň radost z lovu. Z velkým
řevem nás zatkli a rozdělili do tří
skupinek. Postavili každého mezi
dva vojáky se samopaly a ještě z
každé strany civila. Kolemjdoucí
turisté procházeli v němém
úžasu. Vůbec nechápali, co že za
strašné asi zločince to soudruzi
zatýkají. Mirek byl nejblíž ke ko-
lemjdoucím. Jako zázrakem šel
kolem jeho kamarád z Otroko-
vic a Mirek mu jen tak na půl huby
stačil říct „ Vyřiď na Myslivně, že
večer asi nedojdeme na pivko“.
Normálně bych se tomu asi
zasmál, ale tentokrát to znělo
jako hrana.

„Tak pane Holubář! Vezměte
si svůj batoh a pojďte s námi!“
Chudáci ještě nevěděli, že batoh
byl vyměněn za polský. Chtělo se
mi smát i brečet zároveň. Pocho-
pil jsem, že bude dusno. „ Tak vy
jste ohluchl nebo co?! Vemte ba-
toh a jdeme!“ „ Promiňte, to ale
není můj batoh“, říkám jim. „Ku-
rva jak není! Však ho nesete ce-
lou dobu a my máme důkazy!“
„Jaké důkazy, ten můj tady
není“,já na to. „Všecko tady
máme nafocené a zdokumento-
vané! Tak co kurva zapíráš!“ „To
je asi nějaký omyl, ale můj batoh
zmizel.“ „Přiveďte kurva psa! Já
mu už vrátím paměť.“ Přiběhl
voják s vlčákem jak stodola a řval
na psa: „Označ, označ!“ Pes
očuchal batoh, pak mě a pak se

šel v klidu napít do kaluže. „Ku-
rva co je s tou fenou sakra. Proč
ho neoznačila?“ Přistoupili tedy k
Mirkovi, který stále trhal borůvky.
Myslel jsem že je v šoku, ale on
zatím trhal jména a mapu příštího
setkání do borůvčí. „Označ!“ ,řval
ten chlap neurvale na chudáka
psa, který správně poznal, že
onen polský batoh Mirek nenesl.
„Označ!“

Z polské strany přišla zpráva,
že žádní poláci s červeným bato-
hem nikde nejsou a ani nebyli. „To
snad ani není možné! Co si to
dovolují ty kurvy Walensovi! Tak
pane Odložil, vemte batoh a jde-
me.“ „ Nezlobte se, ale nemo-
hu. Batoh není můj a jestli se ho
jenom dotknu, pes mě pak označí
jako majitele.“ Estébák tedy určil
svého podřízeného a zavelil: „
Pochodem vchod!“ Dana si už
nedělala srandu a pochopila, že
to vše je realita. Šli jsme pěšky
asi 3 km a tam nás rozdělili do tří
aut. Odvezli nás na stanici VB,
kde jsme čekali na vyšetřovate-
le, asi z Brna. Dodnes nemám
tušení, kde to vlastně bylo. Poli-
cajti zuřili, že batoh je polský a
ještě k tomu vycpaný polskýma
novinama „Solidarnost“. Údajně
tam byl taky nějaký salám a ciga-
rety. Batoh nám dodnes nikdo
nevrátil. Vzhledem k tomu, že
jsme odmítli vypovídat, propustili
nás po asi 15 hodinách výslechů,

ve čtyři ráno, po jednom na ulici
před budovu VB. Mirek stopl
nějakého motorkáře, který ho
zavezl na místo, kde parkovalo
naše auto. Naštěstí byl místní a
jako jediný se dokázal zoriento-
vat v dané lokalitě. Mirek se pro
nás vrátil asi za hodinu a tak jsme
mohli vyrazit domů.

Cesta domů byla plná zážitků
a emocí. Dana tak poprvé zažila
estébácké praktiky a se slzou na
víčku se třásla ještě několik ho-
din. Už nám neříkala, že trpíme
stihomamem. Pro nedostatek
důkazů byl náš případ odložen a
s pašováním byl na chvíli konec

Poslední předávka proběhla
17. listopadu 1989. Mirek Odložil
a Ladislav Trlida vyměnili poslední
batoh a převedli dva poláky do
Česka. Ten den vůbec netušili, že
je převrat. Přes to byli ještě téhož
dne zatčeni a navečer propuštěni.
Skončila tak jedna životní etapa.
Vrátila se svoboda a jak už to v
zemi české chodí, byla naše
jména a naše činy téměř zapome-
nuty. Díky našim kolegům z Pol-
ska a díky jejich národní hrdosti
se o nás dozví alespoň polský tu-
rista na místech, kde se schůzky
a předání uskutečnily. Za to se
před nimi skláním a vřele děkuji.
Snad jen málokdo si dovede
představit, co by asi s námi bylo,
kdyby se 17 listopad nepodařil.
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ZMAR£ JIØÍ DIENSTBIER
8 stycznia 2011 roku zmarł Jiří Dienstbier (ur. 20 kwietnia 1937

r.), który był pierwszym niekomunistycznym ministrem spraw za-
granicznych Czechosłowacji (1989-1992). W latach sześćdziesiątych
XX-wieku prowadził odważną działalność na rzecz przemian demo-
kratycznych w Czechosłowacji. W 1968 r. pracował jako dzienni-
karz, brał udział w audycjach radiowych, krytykujących Związek Ra-
dziecki. Został zwolniony z radia  i pozbawiony paszportu, a także
możliwości pracy dziennikarskiej w Czechosłowacji. W 1976 r. zo-
stał sygnatariuszem „Karty 77”. Był założycielem nielegalnej organi-
zacji VONS. Władze komunistyczne uwięziły go, a następnie skazały
na upokarzające prace fizyczne. Był więziony m.in. w Ostrawie oraz
Pilźnie. Po wyjściu na wolność wracał zawsze do działalności publi-
cystycznej, wydając  m.in. czasopismo „Komentaře”.

W 1988 r. został przewodniczącym rady redakcyjnej gazety „Li-
dové noviny”. Był członkiem Solidarności Polsko-Czechosłowackiej
oraz forum Obywatelskiego (Občanské Forum). Po zwycięstwie
Aksamitnej Rewolucji objął stanowisko  Ministra Spraw Zagranicz-
nych. Był osobą z bardzo dużym autorytetem. Był także zaufanym
współpracownikiem prezydenta Vaclava Havla. W latach 1994-1997
pracował jako radny Rady Miejskiej w Pradze. Natomiast w latach
1997-1999 wykładał na dwóch uniwersytetach w USA. Napisał kilka
książek i scenariuszy sztuk teatralnych. Kochał życie  i miał poczucie
humoru. Uczestniczył w
akcjach Solidarności Pol-
sko-Czechosłowackiej.
Wielokrotnie odwiedzał
pogranicze Ziemi Kłodz-
kiej, w 2000 r. był w Wój-
towicach. W 2009 r. przy-
jechał do Nowej Rudy,
gdzie mieści się od kilkuna-
stu lat główna siedziba So-
lidarności Polsko-Czesko-
Słowackiej. Uczestniczył w
premierze filmu Jacka
Głomba „Operacja Dunaj”,
a następnego dnia wziął
udział w debacie o wyda-
rzeniach 1968 r. w Cze-
chosłowacji. Wypowiadał
się wtedy na temat mało
znanych epizodów z 1968
r. oraz o dramatycznych
wydarzeniach Praskiej
Wiosny. To właśnie w No-
wej Rudzie Jiří Dienstbier
wspominał o osobistych
przeżyciach związanych z
tamtym okresem.  Jiří
Dienstbier był jednym z
najbardziej zasłużonych
obywateli czeskich, który
walnie przyczynił się do od-
zyskania niepodległości
oraz walczył niezłomnie o
wolność słowa, prawa
człowieka i obywatela. W
zmarłym tracimy wielkiego
przyjaciela Polski i Solidar-
ności Polsko-Czesko-Sło-
wackiej.

Julian Golak
rzecznik Solidarności

Polsko-Czesko-Słowackiej

8. ledna 2011 zemřel Jiří Dienstbier (nar. 20. dubna 1937), který
byl prvním nekomunistickým ministrem zahraničí Československa
(1989-1992). V šedesátých letech 20. století vedl odvážnou činnost
ve prospěch demokratických změn v Československu. V roce 1968
pracoval jako novinář a účastnil se rozhlasových diskuzí ve kterých
kritizoval Sovětský svaz. Přišel o práci v rádiu, o pas, a také  o možnost
pracovat jako novinář v Československu. V roce 1976 byl signatářem
„Charty 77.” Byl jedním ze zakládajících členů ilegální organizace
VONS. Komunistická vlada ho uvěznila a posléze odsoudila k po-
nižující fyzické práci. Byl vězněn mimo jiné v Ostravě a Plzni. Po
propuštění z vězení se vždy vrátil k novinářské činnosti, včetně
vydávání Časopisu Komentáře.

V roce 1988 se stal předsedou redakční rady Lidových novin. Byl
členem Polsko-československé solidarity a Občanského fóra. Po
vítězství Sametové revoluce byl jmenován ministrem zahraničních
věcí. Byl člověkem s velmi velkou autoritou. Byl také důvěryhodným
zástupcem prezidenta Václava Havla. V letech 1994-1997 působil
jako zastupitel městé rady v Praze. V letech 1997-1999 naopak učil
na dvou univerzitách v USA. Napsal několik knih a divadelních scénářů.
Miloval život a měl smysl pro humor. Podílel se na činnosti Polsko-
československé solidarity. Často navštěvoval kladské pohraničí, v roce
2000 byl ve Wójtowicích. V roce 2000 přijel do Nové Rudy, kde  se

již více než deset let
nachází sídlo Polsko-
česko-slovenské so-
lidarity. Podílel se na
premiéře filmu Jacka
Glomba „Operace
Dunaj”, a druhý den
se zúčastnil debaty o
událostech roku
1968 v Českoslo-
vensku. Hovořil  o
nepříliš známých
epizodách z roku
1968 a drama-
tických událostech
Pražského jara.
Právě v Nové Ru-
dě Jiří Dienstbier
vyprávěl o osobní
zážitcích spojených
s tímto obdobím.
Jiří Dienstbier byl
jedním z nejvýzna-
mnějších českých
občanů, který se
zasloužil o znovuzí-
skání  nezávislosti a
neochvějně bojoval
za svobodu projevu,
lidská a občanská
práva. V zesnulém
jsme ztratili velké-
ho přítele Polska a
Polsko-česko-slo-
venské solidarity.

Julian Golak
Mluvčí Polsko-české-

slovenské solidarity
Překlad Joanna Golak

a Kataryzna
Rima-Katbeh
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MSZA DZIÊKCZYNNA ZA BEATYFIKACJÊ
KS. GERHARDA HIRSCHFELDERA W KUDOWIE-ZDROJU
Z UDZIA£EM WIERNYCH Z TRZECH NARODÓW

„Był to jesienny dzień, jakie-
go do tej pory nie przeżyłem!” –
w ten poetycki sposób wyraził
kiedyś swe odczucia Friedrich
Hebbel. Tak możnaby określić
dzień 10 października 2010 r. w
Kudowie Zdroju. Park Zdrojowy
prezentował się w swej pięknej,
jesiennej szacie, a promienie sło-
neczne ogrzewały już od godz.
10.00 wiernych, czekających na
uroczystość.

Nabożeństwo
w Parku Zdrojowym

Zamiast sceny postawiono w
zadaszonej części parku wielki
podest, na którym znajdował się
ołtarz, a na całej wolnej po-
wierzchni ustawiono krzesła. W
dziękczynnej Mszy św. za beaty-
fikację ks. Gerharda Hirschfelde-
ra, męczennika z Dachau, uczest-
niczyło ok. 2000 wiernych, przy-
byłych z bliska i z daleka. Wielu z
nich założyło żółtą, trójkątną chu-
stę z wizerunkiem Błogosławio-
nego i napisem: „Błogosławiony
Gerhard Hirschfelder”.

Pielgrzymi
z trzech narodów

Oprócz mieszkańców Kudo-
wy Zdroju i okolic w uroczysto-
ści wzięło udział wielu chrześci-
jan z Republiki Czeskiej, oddalo-
nej od Kudowy zaledwie o kilka-
set metrów, głównie byłych nie-
mieckich mieszkańców Hrab-
stwa Kłodzkiego, którzy w 1945
r. przeszli na stronę czechosło-
wacką. Z RFN przybyli pielgrzy-
mi trzema autobusami i prywat-
nymi samochodami, także głów-
nie byli mieszańcy Ziemi Kłodz-
kiej. Dalsze cztery autobusy przy-
wiozły członków Niemieckich
Towarzystw Kulturalno-Społecz-
nych z Wrocławia, Wałbrzycha i
z Górnego Śląska.

Barwna procesja
Na czele procesji szły sztan-

dary, za nimi ministranci, dalej ok.
20 studentów teologii i ok. 40
księży, którzy wraz z biskupem
prof. dr Ignacym Decem ze Świd-
nicy, biskupem Josefem Kajnkiem
z Hradec Kralove i prałatem
Franzem Jungiem z Münster,
wielkim dziekanem i wizytato-

rem księży i wiernych z Hrab-
stwa Kłodzkiego skierowali się
do ołtarza. Ksiądz biskup szedł w
procesji w mitrze i z pastorałem,
ks. wizytator obok niego również
w mitrze: znak wzajemnego sza-
cunku i uznawania różnego za-
kresu obowiązków do spełnienia
w tym samym podstawowym
porządku kościelnym.

Fakty z życia
Przed rozpoczęciem Mszy św.

wygłoszono jeszcze raz życiorys
Błogosławionego w języku nie-
mieckim i polskim, chociaż więk-
szość obecnych już go chyba zna-
ła. Życiorys bł. ks. Gerharda Hir-
schfeldera publikowany był wie-
lokrotnie nie tylko w Niemczech.
Także wierni z Polski mieli moż-
liwość zapoznać się z faktami z
życia ks. G. Hirschfeldera zawar-
tymi w folderze, w drodze krzy-
żowej, na obrazku z wizerun-
kiem Błogosławionego, w wy-
drukowanej modlitwie, w komik-
sie czy też w książce pana Zdzi-
sława Szczepaniaka.

Powitanie
Na początku były powitania.

Burmistrz Kudowy Zdroju, Cze-
sław Kręcichwost, podkreślił:
„Księdza Gerharda Hirschfelde-
ra postrzegamy tutaj w Kudowie
jako kapłana, który należy do nas
– który umarł jako męczennik i
jest bardzo bliski naszym sercom
za swą bohaterską postawę i po-
sługę duszpasterską w Kudowie-
Czermnej.”

Burmistrz Kłodzka, Bogusław
Szpytma, który w Münster prze-
kazał szkatułkę z ziemią rodzinną,
powiedział: „Jesteśmy zgodni co
do tego, że zarówno Polacy jak i
Niemcy stali się ofiarami totali-
taryzmu. Także dzisiaj potrzeb-
na jest nam nieugiętość, ponie-
waż nadal - jakże aktualnym jest
- wyrywanie wiary z serc mło-
dzieży. Do patronów Kłodzka,
św. Franciszka Ksawerego i bło-
gosławionego Arnoszta z Pardu-
bic dołącza teraz jako orędow-
nik bł. Gerhard Hirschfelder.

Starosta powiatu kłodzkiego,
Krzysztof Baldy, wyraził z powo-
du beatyfikacji wielką radość.
Powiedział, że do szkatułki z cen-

nymi skarbami Ziemi Kłodzkiej,
jakimi są kościoły i kaplice, dzie-
ła Michała Klahra i Ignacego Re-
imanna, ale również okresy trud-
nej historii, dochodzi teraz boha-
terska postawa i życie Błogosła-
wionego. W niedalekiej przyszło-
ści nastąpi nadanie Jego imienia
jednej z sal kłodzkiego liceum.

Uroczysta
msza pontyfikalna

Ks. Biskup Ignacy Dec ze
Świdnicy odprawił uroczystą
Mszę św. koncelebrowaną wraz
z ks. biskupem Josefem Kajn-
kiem, z wielkim dziekanem ks.
prałatem Franzem Jungiem, z ks.
prałatem Romualdem Brudnow-
skim z Kudowy-Czermnej oraz
z 12 księżmi z diecezji. Wszyscy
duchowni zgromadzeni wokół
ołtarza ubrani byli w złote szaty
liturgiczne. Nad całą ceremonią
dyskretnie, ale sprawnie czuwał
Dieter Schöngart

Znany chór „Salve Regina” ze
Szczawna Zdroju śpiewał po łaci-
nie Kyrie,, „Alleluja” Mozarta,
oraz Sanctus i Agnus Dei.

Pieśni śpiewane przez wier-
nych rozbrzmiewały na zmianę
po polsku i po niemiecku! Z
wielką charyzmą zaśpiewano
znaną pieśń „Über die Berge
schallt” / „Ponad górami roz-
brzmiewa” oraz uroczyście, ale
jeszcze nieśmiało nową pieść o
Gerhardzie Hirschfelderze.

Dwujęzyczna homilia
Czytanie i modlitwy wiernych

były także w obu językach, a ka-
zanie ks. Biskup Ignacy Dec po-
dzielił na dwie części. W pierw-
szej części mówił o tym – jak re-
lacjonuje Irena Rogowska – że
dzięki beatyfikacji na naród nie-
miecki pada jasne światło, dowód
na to, że nie wszyscy Niemcy
poddali się reżimowi nazistow-
skiemu. Ks. Biskup wymienił trzy
cnoty Błogosławionego: miłość
do Boga, odwagę i męstwo. Aby
chronić powierzoną mu mło-
dzież, dzielnie walczył ze złem:
„Kto z serc młodzieży wyrywa
wiarę w Chrystusa, jest prze-
stępcą”. Te cnoty potrzebne są i
dzisiaj. Wszędzie na świecie giną
ludzie, a temu trzeba zapobiec.

Ksiądz Gerhard Hirschfelder
potwierdził, że powinniśmy bu-
dować dobrosąsiedzkie stosunki.
Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga,
dziękujemy i modlimy się o to,
żebyśmy – tak jak błogosławiony
ks. Gerhard – potrafili bronić
Ewangelii.

W języku niemieckim ks. Bi-
skup powiedział, jak ważne dla
niego jest podziękowanie.
Wdzięczność jest oznaką serca,
łączy w miłości człowieka z Bo-
giem i człowieka z człowiekiem.
Nie powinniśmy być tak nie-
wdzięczni, jak to usłyszeliśmy w
dzisiejszej Ewangelii, gdzie z dzie-
sięciu uzdrowionych tylko jeden
okazał wdzięczność.

Dzisiaj chcielibyśmy podzię-
kować przede wszystkim za be-
atyfikację księdza Gerharda Hir-
schfeldera, który zawsze stał po
stronie prawdy, wolności i miło-
ści. „Dlatego możecie być dum-
ni, drodzy Bracia i Siostry z Nie-
miec”. Ks. kardynał Joachim
Meißner powiedział w katedrze
w Münster: „W kościele zawsze
jesteśmy najpierw dziećmi Boży-
mi, Braćmi i Siostrami Chrystu-
sa, a dopiero potem członkami
swojego narodu”.

Ksiądz prof. Ignacy Dec, jako
biskup diecezji, w której kiedyś
błogosławiony ks. Gerhard peł-
nił swą posługę kapłańską, po-
dziękował wszystkim, którzy za-
biegali o beatyfikację, za współ-
pracę i modlitwę. Podziękował
przede wszystkim „drogiemu
wielkiemu dziekanowi, ks. prała-
towi Franzowi Jungowi za jego
odwagę i poświęcenie w dążeniu
do beatyfikacji ks. Gerharda Hir-
schfeldera”, a wszystkim piel-
grzymom za ich modlitwę. Ks.
Biskup wie, że byli mieszkańcy
Hrabstwa Kłodzkiego od 64 lat
pielgrzymują do Matki Bożej Bo-
lesnej w Telgte. 27. września br.
również był w Telgte jako piel-
grzym i przeczytał na jednej z ta-
blic umieszczonych w kościele:
„Wypędzeni z ojczyzny w 1946
r. znaleźliśmy tutaj swoją du-
chową ojczyznę”. Ksiądz biskup
modlił się w Telgte, a następne-
go dnia na Górze św. Anny
wszystkich pielgrzymów polecił
Matce Bożej. „Drodzy Bracia i
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Siostry, chwalmy w tej Euchary-
stii Boga za Jego łaski i dary. Po-
dziękujmy Mu za wyniesienie ks.
Gerharda Hirschfeldera na ołta-
rze. Módlmy się, aby Błogosła-
wiony był naszym orędownikiem
u Boga. Amen.”

Podziękowania
i uhonorowania

Na zakończenie uroczystości
wszyscy Polacy, Niemcy i Czesi
nie szczędzili sobie wzajemnie
słów podziękowania i uznania.
Ks. biskup Ignacy Dec przekazał
wielkiemu dziekanowi najwyż-
sze, kościelne odznaczenie die-
cezji – srebrny „Medal św. Stani-
sława”. Święty Stanisław był ka-
nonizowany w 1253 r. Został ska-
zany na śmierć w 1079 r. w Kra-
kowie przez króla Bolesława
Śmiałego, który został ekskomu-
nikowany. Święty Stanisław
czczony jest jako patron Polski,
Krakowa i diecezji świdnickiej. To
samo wysokie odznaczenie
otrzymała pani Elisabeth Kynast,
zd. Schmidt, pochodząca z Ku-
dowy-Czermnej, która od kilku-
dziesięciu lat dbała o grób ks.
Hirschfeldera oraz niestrudze-
nie pracowała nad przygotowa-
niem i przeprowadzeniem uro-
czystości beatyfikacyjnych, wyka-
zując się dużym zaangażowa-
niem.

Wiązankami kwiatów uhono-
rowano również Teresę Bazałę i
Juliana Golaka, który uczestniczył
w uroczystościach jako „Rycerz
Grobu Bożego w Jerozolimie”,
ubrany w biały płaszcz z dużym
krzyżem na piersiach. Teresa Ba-
zała uczestniczyła w inauguracji
procesu beatyfikacyjnego w
Münster w 1998 roku.

Procesja z Parku
Zdrojowego do grobu
Bł. Ks. G. Hirschfeldera

Po Mszy św. uczestnicy uro-
czystości udali się w długiej pro-
cesji z Parku Zdrojowego do gro-
bu w Czermnej. Biskupi i księża
szli w swoich szatach liturgicz-
nych, ministranci w komżach, a
strażacy w swoich czarnych
mundurach. Niektóre stowarzy-
szenia, jak np. stowarzyszenie,
które powstało dla upamiętnie-
nia zbrodni Katynia i Sybiracy, szły
ze swoimi pocztami sztandaro-
wymi. Widoczny był też duży
nowy sztandar byłych mieszkań-
ców Hrabstwa Kłodzkiego z wi-
zerunkiem Błogosławionego.
Mężczyźni w mundurach nieśli
duży, oprawiony w ramy, portret
ks. Gerharda. Podczas procesji
odmawiano różaniec, na zmianę,
po polsku i po niemiecku.

Droga prowadziła przez
barwny park w swej jesiennej
szacie, potem przez otwarte
pole, obok stawu i po przebyciu
ok. 2 km doszliśmy do celu, któ-
rym był cmentarz w Czermnej.
Tłumy ludzi zebrały się na cmen-
tarzu na uroczystej ceremonii
poświęcenia nowo zaaranżowa-
nego miejsca pamięci. Podczas tej
uroczystości zaśpiewano pieśń o
Hirschfelderze w języku polskim.
Na zakończenie zaśpiewano
wspólnie „Salve Regina”.

Spotkanie towarzyskie
Po poświęceniu miejsca pa-

mięci Bł. Ks. G. Hirschfeldera
wszyscy zostali zaproszenia na
„międzynarodowe” spotkanie,
które odbyło się na parafialnych
łąkach. Było tam dość miejsca dla
wszystkich. Można tu było spę-

dzić kolejnych kilka godzin, de-
lektując się smacznym bigosem,
apetycznymi ciastami, kawą i na-
pojami orzeźwiającymi. Na szczę-
ście było sporo osób niemieckie-
go pochodzenia, które dzięki
swej dwu- a nawet trójjęzyczno-
ści umożliwiały wzajemne roz-
mowy. Panował radosny nastrój,
pasujący do luźnej atmosfery.

Imprezy towarzyszące
Dwa dni wcześniej w Kudo-

wie Zdroju, w sali hotelu „Polo-
nia” odbyło się Polsko-Niemiec-
kie Sympozjum Hirschfelderow-
skie. Nauczyciele historii i księża
wygłaszali referaty o Gerhardzie
Hirschfelderze, o okresie, w któ-
rym żył i o jego męczeństwie.
Można było wysłuchać wykła-
dów takich znanych osób jak
Zdzisław Szczepaniak, Waldemar
Wieja, dr Tomasz Blaszczyk, dr
Bogusław Konopka, dr Tadeusz
Mironczuk i prof. Tadeusz Fitych.
Ze strony niemieckiej głos zabrali

wielki dziekan Franz Jung oraz
pani Elisabeth Kynast, która opo-
wiadała o własnych doświadcze-
niach związanych z ks. Hirschfel-
derem. Słuchaczami byli także
uczniowie kudowskich szkół i ich
nauczyciele.

Jak już wspomniano pielgrzy-
mi z Niemiec przyjechali dwoma
autobusami pod opieką nieoce-
nionego Johannesa Güttlera i ob-
jeżdżali miejscowości, w których
w ostatnim czasie powstały miej-
sca pamięci poświęcone G. Hir-
schfelderowi, np. Kłodzko, By-
strzycę Kłodzką, Długopole Gór-
ne i Kąty Bystrzyckie.

Ojczyzna
pozostanie ojczyzną

Odwiedzili również Wambie-
rzyce, „Śląską Jerozolimę”, aby
uczestniczyć we Mszy św. w ba-
zylice.

Z ks. Walterem Junkiem Mszę
św. sprawowali w koncelebrze
ks. prałat Franz Jung, ks. prałat
Johannes Adam, ks. Heinz-Wer-
ner Bittner, ks. prof. dr Hugo
Goeke, ks. prof. dr Georg Hent-
schel i ks. Josef Kuschel. Asysto-
wali im diakoni Ewald Pohl, Kurt
Reinelt i Peter Schiller.

Niespodziewanie do świątyni
przybył ks. biskup Ignacy Dec,
którego radośnie powitano.

Ks. Biskup zwrócił się do by-
łych mieszkańców ziemi kłodz-
kiej, którzy wypełniali kościół do
ostatniego miejsca, słowami: „Oj-
czyzna pozostanie ojczyzną do
końca życia. Jesteście Państwo
tutaj w domu!”.

Spontaniczne oklaski pokaza-
ły, że Ks. Biskup trafił tymi sło-
wami do ich serc. Balsam dla
duszy!

Günther Gröger, Stary Gierałtów
[tłum. Irena Rogowska]Modlitwy przed grobem B³ogos³awionego Ks. Gerharda Hirschfeldera

Procesja z obrazem i relikwiami do Kudowy-Zdroju-Czermnej
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TRADYCJE MUZYCZNE W KROSNOWICACH
Naród niemiecki należy do

tych narodów, które w szczegól-
ny sposób pielęgnowały swoje
tradycje muzyczne i przywiązy-
wały dużą wagę do wykształce-
nia muzycznego. Nie dziwi więc
fakt, iż wielu kompozytorów nie-
mieckich osiągnęło światową sła-
wę. Wśród nich z pewnością
możemy wymienić poznawane-
go na nowo mieszkańca naszej
miejscowości Ignazego Reiman-
na.

Przybył on do Rengersdorf
(dzisiejszych Krosnowic) w 1843
r. mając 23 lata, aby objąć posa-
dę nauczyciela, organisty, dyry-
genta chóru i orkiestry tutejszej
parafii. Pełnił te funkcje przez 42
lata.

Jak wyglądało życie muzycz-
ne i na jakim było, poziomie mo-
żemy sobie wyobrazić dzięki tra-
dycji Międzynarodowych Festi-
wali im. I. Reimanna organizowa-
nych od 9 lat przez Towarzystwo
Miłośników Krosnowic. Biorąc
udział w tych festiwalach jako
publiczność, mamy co roku oka-
zję poczuć atmosferę tamtych
czasów, którą przybliżają nam

niestrudzenie znakomici wyko-
nawcy twórczości Reimanna.

Mając takiego kompozytora,
nauczyciela muzyki, organistę i
dyrygenta, jakim był I. Reimann
można powiedzieć, że ówcześni
mieszkańcy wsi nie mogli być nie-
muzykalni. Pamiętamy, że kom-
pozytor spędził tu 42 lata i jego
wpływ na kształtowanie wrażli-
wości muzycznej mieszkańców
musiał być bardzo duży. Był na-
uczycielem muzyki w tutejszej
szkole, a zatem osobiście wycho-
wał kilka pokoleń uczniów mimo,
że frekwencja szkolna nie przed-
stawiała się najlepiej, na co uskar-
żał się ks. proboszcz Brunon
Schlombis, pełniący jednocześnie
funkcję inspektora szkolnego.
Pisze o tym w kronice parafial-
nej: “Uczęszczanie do szkoły
pozostawia wiele do życzenia,
ponieważ od przeszło pół roku
nie nakładano żadnych kar za nie-
uczęszczanie do szkoły. Sprawy
te uporządkowano dopiero od
sierpnia."

W ówczesnym Rengersdorfie
funkcjonował chór Św. Cecylii,
orkiestra i Kółko Śpiewacze.

Formacje te otoczone były
opieką ks. proboszcza i do niego
należało pokrywanie wszelkich
wydatków, takich jak zakup in-
strumentów, strun, nut, itd. Po-
dobnie było z mieszkaniem dla
organisty, a remonty organistów-
ki pokrywał proboszcz. W skład
mieszkania wchodziła kuchnia, 3
pokoje i 260 m ogrodu.

Muzycy parafii mieli do swo-
jej dyspozycji Salę Śpiewu i chór
kościelny. Jak podają kroniki w
1773 r. ówczesny mistrz szkolny
Jan Jerzy Latzel kazał na swój
koszt poszerzyć dookoła chór.
Pracę tę wykonali Fryderyk
Pleszke z Gorzanowa i Ignaz Wolf
z Krosnowic.

Ponad 100 lat później we
wrześniu 1887 roku, wyremon-
towano Salę Śpiewu i pokryto ją
na nowo, a w maju następnego
roku odrestaurowano chór dla
muzyków i orkiestry, który prze-
budowano gruntownie w 1928
roku. Ówczesny ks. proboszcz
Wache tak o tym pisze: “W
związku z planowanym i rozpo-
czętym odnowieniem bruku i
ławek wyłoniła się konieczność
przerobienia chóru. Chcemy

chór nieco powiększyć i umieścić
nową balustradę. Koszty tej no-
wej pracy, której się podjął maj-
ster murarski Tauscher, wyniosą
2500 marek tak, że potrzeba
nam razem około 10 000. Zbiór-
ki dały 4 000, a na rachunek szpi-
tala pożyczyliśmy 6 000 marek na
7%. (wzmiankowany szpital po-
wstał w Rengersdorfie z fundacji
rencisty Moschnera, kamień wę-
gielny poświęcono 19 III 1903 r.).
Prace przy odnowieniu zostały
zakończone. Balustradę na chó-
rze i ławki wykonał Teuschen z
Kłodzka, bruk Weiss z Kłodzka.
Wskutek poszerzenia chóru, po-
wstał na dole przedsionek przy-
kryty, za duży i cała przestrzeń
kościoła została jakby przecięta.

Powinniśmy byli organ posu-
nąć w tył: w ten sposób uzyska-
łoby się miejsce dla śpiewaków,
a brzydkie ławki za chórem od-
padłyby. Lecz nie mogliśmy utra-
cić ani jednego miejsca w kościele
z powodu małej powierzchni.
Wszystko udało się, a mnie spo-
tykają pochwały. Kościół stał się
jaśniejszy i wygląda jakby powięk-
szony.”

Na tym nie skończył się re-
mont chóru, gdyż postanowiono
rozebrać drewniane schody pro-
wadzące na chór i zastąpić je
murowanymi. W kronice para-
fialnej czytamy: “Przy usuwaniu
ławek i znajdujących się pod nimi
belek, ukazała się nam taka kupa
śmieci, że trzeba je było wywo-
zić końmi. W śmieciach tych było
wiele starych pieniędzy, które
dzieci w wywiezionych kupach
tygodniami szukały, grzebiąc i
mając wiele uciechy."

Mimo tych wszystkich trud-
ności remont zakończono i od tej
pory na chór prowadzą schody
betonowe.

Mamy już wyobrażenie w ja-
kim otoczeniu pracowali i wystę-
powali muzycy. Pora więc za-
czerpnąć garść informacji z kro-
nik parafialnych dotyczących
głównego instrumentu będącego
na wyposażeniu kościoła. Chodzi
oczywiście o tutejsze organy.

Pierwsze zostały zbudowane
w 1747 roku przez organmistrza
Mateusza Welzela z Grulich, a
przebudowane przez jego wnu-
ka Ignaza Welzela w roku 1819.
W notatce umieszczonej przez
niego w organach czytamy: “ZChór Uniwersytetu Opolskiego
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dwoma czeladnikami stolarskimi
Franciszkiem Schweigerem z
Wiednia i Krystynem Demmer z
Nadeburga obok Drezna rozpo-
cząłem przebudowę organu.
Miech przerobiłem całkowicie i
pokryłem nową skórą, a w pe-
dale zamiast poprzedniego Por-
tunale – bass wprawiono Violon-
bass, naprawiono to co było ze-
psute. Manuał, który był w gó-
rze dałem niżej, dodano pozytyw
i górną klawiaturę i z pomocą
Bożą ukończyłem pracę dnia 9
października 1819 roku, za urzę-
dowania przewielebnego ks. pro-
boszcza Antoniego Weiganga.
Nowy organ odebrał główny na-
uczyciel Mattern z Kłodzka i przy
próbie uznał go jako dobry."

6 czerwca 1899 roku za ks.
proboszcza Brunona Schlombisa
rozpoczęto rozbiórkę tychże or-
ganów. Wkrótce stanęły nowe
zbudowane przez nadwornego
organmistrza Sauera z Frankfur-
tu nad Odrą. Kosztowały one
4500 marek. Jak podaje kronika:
“Wpłaciliśmy gotówką 1870 ma-
rek, resztę zapłaci się później”.
Przy tej okazji kronikarz wymie-
nia prof.dr Reimanna najstarsze-
go syna zmarłego kompozytora
Ignazego Reimanna. Niestety jest
to informacja zdawkowa i nie
wiemy, jaką rolę on odegrał. Obu-
dowę nowych organów pochro-
mował malarz Klimke z Kłodzka.

4 października 1924 roku
odbył się koncert, z którego do-
chód miał pokryć zakup nowych
piszczałek do organów. Kolejny
ważny koncert zorganizowano
16 XI 1927 roku na rzecz odno-
wienia świątyni. W kronice czy-
tamy: “Chór podjął się wykona-
nia rzeczy przewyższających jego
siły: Msza koronacyjna Mozarta i
Te Deum Falkego. Jednak usiło-
wania zasługują na pochwałę,
gdyż przekazano do kasy po-
ważną sumę na odnowienie.”

Ostatni generalny remont or-
ganów odbył się na przełomie lip-
ca i sierpnia 2004 roku za ks. pro-
boszcza Mariana Kobylarczyka.
Wiosną do parafii przybyli prof.
Andrzej Chorosiński i Dariusz
Zych, którego firma zbudowała
organy w Licheniu, aby poddać
ocenie krosnowickie organy. Za-
chwyciła ich akustyka kościoła i
stwierdzili, że instrument nie
wymaga aż tak dużego remontu
i warto się go podjąć, aby przy-
wrócić im dawną świetność. Re-
mont wykonał Marek Mikono-
wicz z Wrocławia, a pieniądze
pochodziły ze zbiórek wiernych.

Koszt wyniósł około 15000 zł.
Odbioru i oceny organów doko-
nał prof. Andrzej Chorosiński,
goszcząc z recitalem organowym
podczas III Międzynarodowego
Festiwalu im. I. Reimanna, który
odbył się 23 października 2004
roku.

Ocena wypadła pomyślnie i
organy cieszą swoim brzmieniem
do dziś.

Po I. Reimannie funkcję orga-
nisty i dyrygenta pełnił August
Karger przez kolejne 39 lat
(1885-1924), następnie August
Wenzel (1925-1935) przez 10 lat,
Lusibe z Okrzeszyna przez 4 lata
(1935-1939) i ostatni Franke
emerytowany wojskowy, który
prowadził wcześniej chór we
Wrocławiu.

Po II wojnie światowej funk-
cję organisty w Krosnowicach
pełnił: Józef Kirpluk z Wilna, któ-
ry też prowadził chór liczący
około 40 osób. Po nim posługę
pełniła siostra zakonna z Carita-
su, następnie Tadeusz Michalak,
który reaktywował chór, aby
uświetnić uroczystość 50-lecia
kapłaństwa ks. prałata Jana Krzy-
sińskiego. Był to rok 1986. Ko-
lejni organiści to Dariusz Samer-
dak, Henryk Prochera, Robert
Tambor, Marcin Kutny, Marek
Morawski i obecnie Marta Wiatr.

Wróćmy jeszcze na chwilę do
dawnego Rengersdorfu, otóż ist-
niejący tam chór św. Cecylii i or-

kiestra parafii oraz Kółko Śpiewa-
cze swoimi występami uświet-
niali nie tylko kościelne uroczy-
stości roku liturgicznego. Brali
udział we wszystkich ważnych
wydarzeniach, takich jak przyby-
cie nowego proboszcza, kolejne
rocznice, wizytacje kanoniczne i
kongregacje. Ponadto angażowali
się żywo w działalność koncer-
tową, z której dochód przezna-
czano na ważne cele. Tak na
przykład w maju 1924 roku or-
ganista Wenzel z chórem Św.
Cecylii zorganizował koncert na
rzecz zakupu nowych dzwonów.
Poprzednie zostały skonfiskowa-
ne na potrzeby I wojny świato-
wej. Jak podaje kronika ówcze-
sny” ks. proboszcz Hobe urato-
wał jako dzieło sztuki, duży
dzwon przed konfiskatą.” Nie-
stety, dwa mniejsze zostały za-
brane. Dochód z koncertu wy-
niósł 300 marek. Gdy uzbierano
2300 rozpisano konkurs na wy-
konanie dzwonów 4-tonowych.
Zdecydowano się na firmę Okta-
wiana Wintera z Brunowa.

Dzwony zakupiono w 1926
roku. 5 kwietnia odbyła się uro-
czystość ich poświęcenia, a w
dniach 16-17 kwietnia zawieszo-
no nowe dzwony na rusztowa-
niu. Niestety jak pisze ks. Wache:
“Jednak dzwony nie zasługują na
pochwałę, bo ich dźwięk jest nę-
dzny, co mnie gniewa, gdyż lu-
dzie tyle ofiar złożyli na dzwony”.

Na tym nie zakończyła się
wymiana dzwonów, gdyż w 1984
roku zakupiono nowe w ludwi-
sarni Felczyńskich. Trzy nowe
dzwony nazwano Maria, Jan
Paweł II i Jan Chrzciciel. Fundu-
sze pochodziły ze zbiórek pienię-
dzy oraz zbiórki złotej i srebrnej
biżuterii zorganizowanej wśród
wiernych. Uroczystość poświę-
cenia dzwonów uświetnił występ
chóru parafialnego. Po II wojnie
światowej w Krosnowicach obok
chóru parafialnego funkcjonowa-
ła orkiestra dęta przy Zakładach
Włókienniczych oraz zespół śpie-
waczy Koła Gospodyń Wiejskich,
noszący obecnie nazwę “Kumy”.

Za naszych czasów do naj-
ważniejszych wydarzeń arty-
stycznych należy zaliczyć spek-
takl teatralno-muzyczny jasełka
"Betlejem Polskie" wg Lucjana
Rydla w reżyserii Franciszka
Piszczka z towarzyszeniem chó-
ru parafialnego pod kierunkiem
Tadeusza Michalaka. Teatr ama-
torski w Krosnowicach działał w
latach 1984-2004 i swoimi wy-
stępami cieszył nie tylko miesz-
kańców wsi, ale występował w
różnych miejscowościach Ziemi
Kłodzkiej i we Wrocławiu.

Od 2003 roku dzięki pracy
Towarzystwa Miłośników Kro-
snowic w krosnowickim koście-
le odbywają się corocznie kolej-
ne edycje Międzynarodowego
Festiwalu im. I. Reimanna.

Danuta ¯abska
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„Jeśli zrobiłeś coś dla siebie,
to umrze razem z tobą,

jeśli dla świata, żyć będzie wiecznie”
Albert Einstein

Na przełomie grudnia i stycz-
nia 1919 roku ostatecznie poże-
gnał się z Zarządem Miasta i Ma-
gistratem Reinerz – Dusznik
Zdroju dotychczasowy, sprawu-
jący władzę w mieście ponad
czterdzieści lat burmistrz Paul
Dengler. Już za życia stał się le-
gendą. To on swoim przemyśla-
nym działaniem potrafił prze-
kształcić mało znaczący kurort w
Hrabstwie Kłodzkim na znane w
całej Europie uzdrowisko, do
którego każdego roku przybywa-
ło tysiące gości z małych i wiel-
kich miast, kontynentu Europy i
Wysp Brytyjskich. Swój urząd
objął w 1867 roku, kilka miesię-
cy po krwawej wojnie Austrii z
Prusami (1866 r.). Energicznym
działaniem na forum regionalne-
go Landtagu (był deputowanym)
uzyskał dla miasta od obu walczą-
cych stron wysokie odszkodowa-
nie za złamanie umowy z 1754
roku, dotyczącej szczególnej
ochrony miejscowości uzdrowi-
skowych w czasie działań wojen-
nych. Uzyskane kwoty przezna-
czył na rozbudowę infrastruktu-
ry miasta i zdroju. Na początku
lat siedemdziesiątych XIX stule-
cia zorganizował w Dusznikach
Zdroju forum “Dni Uzdrowisk
Śląskich”. Była to skuteczna i

praktyczna forma promocji w
lecznictwie uzdrowiskowym 20
zdrojów i 50 stacji klimatycznych,
w których łącznie znajdowało
zatrudnienie około 600 tysięcy
pracowników – w lecznictwie,
usługach, hotelarstwie, gastrono-
mii, transporcie, handlu i innych.
W czasie swojej kadencji czynił
aktywne starania o zbudowanie
linii kolejowej z Kłodzka do Ku-
dowy i Nachodu. Takie opraco-
wanie wykonał już w 1880 roku.
Napisał ponad 120 artykułów i
wydał 11 folderów w językach:
francuskim, angielskim, rosyj-
skim, polskim i niemieckim,
przedstawiających walory kuror-
tu i najbliższej okolicy. Zarząd
Uzdrowiska z Zarządem Miasta
wysyłali listy do prawie 10 tysię-
cy lekarzy w całej Europie,
przedstawiając warunki leczenia
w dusznickim kurorcie. Pragnę
podkreślić, że uzdrowisko dusz-
nickie było własnością miasta,
dlatego te starania i promocja.
Paul Dengler w 1903 roku wydał
starannie opracowaną monogra-
fię miasta i zdroju “Gesichichte
des Bades Reinerz”, uważaną do
dziś za najbardziej dokładny opis
miejscowości. Od 1945 roku nikt
z kolejnych włodarzy Dusznik
Zdroju nie widział potrzeby do-
pisać dalszych dziejów tego uro-
kliwego kurortu.

Największe zmiany w wyglą-
dzie i funkcjonowaniu miasta na-
stąpiły w latach 80. i 90. XIX stu-
lecia. Proces przekształcenia
Dengler potrafił ująć w racjonal-
ny plan i konsekwentnie go re-
alizować. Za jego czasów po-
większono znacznie park zdro-
jowy, zakupiono 55 hektarów
ziemi na potrzeby rozwoju
uzdrowiska, zmodernizowano
Dom Zdrojowy (dziś Szpital
Uzdrowiskowy Jan Kazimierz).
Władze miasta przez 30 lat cał-
kowicie zmodernizowały obiek-
ty zdrojowe. Powstały wodocią-
gi, trzy elektrownie wodne, ga-
zownia, obiekt poczty, szpital,
cieplarnie, palmiarnie, powstały
nowe pomniki, pensjonaty oraz
sanatoria. W swej działalności
burmistrz Dengler kierował się

ówczesną zasadą, że rozwój
przestrzenny miasta należy po-
wiązać z możliwością zapewnie-
nia mieszkańcom niezbędnych
wygód cywilizacyjnych. Stawiał
na równi wartości ekonomiczne,
estetyczne, sanitarno-zdrowot-
ne, kulturalne i rekreacyjne. To
właśnie dzięki jego staraniom
uzyskano pozwolenie na posta-
wienie w parku zdrojowym w
1897 roku pomnika Fryderyka
Chopina. Zrealizował w 1902
roku marzenia o linii kolejowej
do Dusznik, a oczekiwana od
wielu lat kolej przyczyniła się do
dalszego rozwoju miasta i jego
chwały. Dziś możemy sobie tyl-
ko wyobrazić, jakie odczucia miał
dr Josef Goebel, podejmując się
w styczniu 1910 roku obowiąz-
ków burmistrza i dyrektora
uzdrowiska po tak wybitnym po-
przedniku.

Dr J. Goebel przybył na zapro-
szenie władz miasta Reinerz po-
lecony przez P. Denglera. Pocho-
dził z Westfalii. Urodził się 26
grudnia 1878 roku w miejscowo-
ści Oechtringhausen, był dokto-
rem filozofii, doświadczenie za-
wodowe zdobywał pracując w
administracji samorządowej i
państwowej w Düsseldorfie oraz
Gdańsku, gdzie pełnił też funkcję
syndyka. Praca na tym stanowi-
sku pozwoliła mu poznać wielu
ludzi z kręgu przemysłowców,
bankierów, maklerów, właścicieli
ziemskich, sędziów, wydawców
liczących się gazet i innych. Uzy-
skane doświadczenia i znajomo-
ści zapewne sprzyjały objęciu
posady burmistrza cieszącego się
kurortu Bad Reinerz (Dusznik
Zdroju). Był człowiekiem czynu,
jak jego zacny poprzednik. Z
miejsca wydał decyzję rozpoczę-
cia modernizacji Domu Zdrojo-
wego, ogłosił pierwszy konkurs
architektoniczny na projekty no-
wych pensjonatów. Polecił wyko-
nać nowy odwiert “Chłodnego
Źródła” obecnie “Pieniawa Cho-
pina”. Na wiosnę 1919 roku po-
stanowił zmienić architekturę
rynku miasta, aby wyglądał bar-
dziej okazale. Polecił posadzić 33
ozdobne drzewa. Proboszczowi

parafii Piotra i Pawła ks. F. Mille-
rowi, który wprowadzał burmi-
strza w meandry miejscowego
towarzystwa, wyznał, że tyle ma
akurat lat. Tak jak jego poprzed-
nik w każdy wtorek przyjmował
interesantów w ratuszu. Dla go-
ści kuracyjnych dniem przyjęć
była każda środa, a miejscem re-
prezentacyjnym dworek “Ber-
ghaus”, położony w ogrodzie ró-
żanym. Ogród ten był najstar-
szym w śląskich kurortach, po-
wstał w 1816 roku. Przyjmowa-
no w nim w otoczeniu licznych
gatunków róż, hodowanych
przez zdrojowego ogrodnika,
łabędzi i barwnych egzotycznych
ptaków, najznakomitszych gości
miasta i kurortu. Ogród ten słynął
z hodowli róży damasceńskiej.
Gatunek ten charakteryzuje się
intensywnym, urzekającym zapa-
chem, utrzymującym się nawet
po wysuszeniu płatków. Ogród
różany widziałem często w latach
sześćdziesiątych XX wieku.
Ogrodnik Stanisław Szuba poka-
zywał najciekawsze gatunki róż
oraz kilka odmian storczyków,
jakie udało mu się wyhodować.
Dziś pana Szuby nie ma już na
świecie, ogrodu również. W
dawnym Berghausie decydowa-
no o najważniejszych inwesty-
cjach i planowaniu przestrzen-
nym. Tam zapadła decyzja budo-
wy sądu krajowego pierwszej in-
stancji, łącznie z więzieniem, po-
wstał on przy dzisiejszej ul. Zdro-Paul Dengler

Josef Goebl

Ryszard Grzelakowski Pamięci burmistrzów Paula Denglera i Josefa Goebla

POKOLENIOWA ZMIANA NA STANOWISKU

BURMISTRZA DUSZNIK ZDROJU (BAD REINERZ)

W CZASIE SEZONU KURACYJNEGO 1910 R.
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jowej w końcu lata 1911 roku.
Tego samego roku odkryto nowe
źródło wody mineralnej, która
nazwano imieniem śląskiego po-
ety i honorowego obywatela
Dusznik Karla von Holteia, auto-
ra wierszy i pieśni o Dusznikach
Zdroju. W mieście powstało kil-
ka domów przy Placu Warszawy,
róg Krakowskiej, wyznaczono ul.
Młyńską obecnie ulica Bohate-
rów Getta, przy ul. Mickiewicza
i kilka w Rynku. W zdroju w tym
okresie wykonano betonowy
most na Bystrzycy Dusznickiej,
tuż przy wejściu do parku zdro-
jowego.

Każde miasto, powstające
przez wieki jako środowisko
życia ludności, skupia w sobie
niezliczone wysiłki swych najlep-
szych i najdzielniejszych obywa-
teli, skierowane ku ubogaceniu i
upiększeniu poszczególnych bu-
dynków, a także ku udoskonale-
niu miasta jako całości w sposób
najlepiej odpowiadający potrze-
bom nie tylko praktycznym, ale
również duchowym całych po-
koleń. Praca ta w ciągu wieków
wykonywana przez ludność jed-
nolitą na ogół pod względem na-
rodowościowym i ściśle regional-
nym, nadaje wspólnemu dziełu
cały szereg cech swoistych i od-
rębnych. Tworzy indywidualny
charakter miasta, odzwierciedla-
jący wyraz ducha jego mieszkań-
ców. Im duch ten jest bogatszy i
wznioślejszy, tym znaczniejsze
wyciska piętno na wyglądzie mia-
sta, tym pełniejszy daje obraz,
działając na uczucia i wyobraźnię
widza, ulegającego czarowi pięk-
na w tym obrazie zaklętego. Dla-
tego nie wszystkie miasta jedna-

kowo przemawiają do duszy
wrażliwego turysty. Duszniki na
początku drugiej dekady XX
wieku miały już swój urok archi-
tektoniczny, znany bywalcom
kuracyjnym i gościom.

Nowy burmistrz dr Goebel
znający wiele zachodnich uzdro-
wisk, miał już gotowy plan pew-
nych modernizacji, jeszcze bar-
dziej upiększających wizerunek
miasta i zdroju, poprzez wpro-
wadzenie architektury w stylu
modernizmu, secesji, a nawet
neoromańskiej (obiekt banku
miejskiego powstałego w 1927
roku przy Rynku). Drugi przykład
to przebudowa nowego domu
zdrojowego prowadzona przez
ambitnych architektów Rothera
i Wilde z Charlottenburga. Archi-
tektura obiektu niebanalna i nie-
szablonowa podoba się także
obecnie. Całkowita moderniza-
cja nowego domu zdrojowego

pozwoliła wprowadzić sezon ku-
racyjny przez cały rok. Do tej
pory trwał od maja do paździer-
nika. W sierpniu 1910 roku od-
było się uroczyste otwarcie
domu zdrojowego z udziałem
dostojnych gości, władz regencji
wrocławskiej, starostwa powia-
towego w Kłodzku. Władze re-
prezentował przedstawiciel
domu cesarskiego, książę Fryde-
ryk Wilhelm z małżonką księżną
Zofią Pruską z Kamieńca. Wyda-
no z tej okazji specjalny pamiąt-
kowy medal wykonany z patyno-
wanej miedzi. Z kronikarskiego
obowiązku przedstawię kilka
ważnych wydarzeń, jakie miały
miejsce w kolejnych latach dzia-
łalności burmistrza Goebla. W
1911 roku odrestaurowano teatr
zdrojowy, obecnie Dworek Cho-
pina. W kolejnych latach zburzo-
no stare budynki w zdroju a na

ich miejsce powstały nowocze-
sne obiekty pensjonatów i sana-
toriów. Kolejny betonowy most
zbudowano w południowej czę-
ści parku zdrojowego tuż przy
pensjonacie “Muza”. Zmoderni-
zowano budynek stacji kolejo-
wej. Przy drodze do Kudowy
powstała nowoczesna mecha-
niczna tkalnia, należąca do Her-
mana Hanke, zatrudniająca 150
tkaczy. Na przełomie 1913-1914
roku Duszniki zostały odkryte
przez Śląski Związek Narciarski.
To wydarzenie miało wpływ na
powstanie w mieście i zdroju 5
skoczni narciarskich, toru bobsle-
jowego i torów saneczkarskich.
W Podgórzu w 1927 roku zbu-
dowano pierwszy w Sudetach
wyciąg narciarski. Powstała wy-
twórnia gazów technicznych,
oczyszczalnia ścieków, kolorowa
fontanna, wytyczono nowe dziel-
nice miasta: przy ul. Wiejskiej,
Sprzymierzonych, Zdrojowej,
Wybickiego i Orzechowej, odno-
wiono figurę Matki Bożej w Ryn-
ku. Powstały dwa pomniki: pole-
głych mieszkańców Dusznik na
frontach I wojny światowej przy
Placu Warszawy oraz twórcy
esperanto dr L. Zamenhofa. Ob-
szar miasta powiększył się dwu-
krotnie, budżet trzykrotnie. W
latach 1910-1929 przybyło po-
nad tysiąc mieszkańców. To tyl-
ko najważniejsze dokonania bur-
mistrza Goebla, którego kaden-
cja na początku lat 30 została
przerwana, przez nowe wyda-
rzenia polityczne. Do władzy w
mieście doszli przedstawiciele
partii nazistowskiej. Doktor Jo-
sef Goebel umarł na atak serca
w maju 1943 roku we Frankfur-
cie nad Menem.

Dom Zdrojowy w 1905 r.

Widok ogólny Dusznik Zdroju w 1910 r.
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IDEA DOMOWYCH MUZEÓW
Z doświadczeń
muzeum-skansenu
w Kudowie-Pstrążnej

Na rozległym terenie Pogórza
Sudeckiego, od Międzylesia na
południu, po Lubań i okolice Zgo-
rzelca na północy i po wzgórza,
schodzące łagodnie w dolno-
śląską równinę - w okolicach Ja-
wora, Świdnicy, Dzierżoniowa i
Barda mamy kilkaset wsi. To kul-
tura wsi daje prawdziwy obraz
życia regionu. Muzeum Kultury
Ludowej Pogórza Sudeckiego w
Kudowie Zdroju interesuje się
dobrami kultury, jakie są na wsi
dolnośląskiej, zwłaszcza na pogó-
rzu. Z niepokojem stwierdzamy,
że w domach wiejskich jest co-
raz mniej przedmiotów zabytko-
wych, że ludzie pozbywają się
ich, sprzedając różnym handla-
rzom staroci. Jest za mało izb
pamięci, za mało muzeów, zbyt
niska świadomość potrzeby tro-
ski o pamiątki i dobra kultury. Na
ten stan złożyło się wiele przy-
czyn. Na Dolnym Śląsku, po cza-
sach piastowsko-polskich nasta-
ła dominacja czeska trwająca do
końca średniowiecza. Potem od
pierwszej ćwierci XVI (1526 r.)
do połowy XVIII wieku (do 1742
r.) wieku dominacja habsbursko-
austriacka, zaś od połowy XVIII
wieku (od 1742 r.) do końca II
wojny światowej (do 1945 r.)
były wpływy prusko – niemiec-
kie, które silną polityką germani-
zacyjną tłumiły pamięć poprzed-
nich okresów, a szczególnie ślady
piastowsko-polskie. Po powrocie
Polski na Dolny Śląsk w 1945 r.
nastąpił odpływ ludności nie-
mieckiej i wejście ludności pol-
skiej, głównie z przesiedlenia
powojennego z ziem wschod-
nich.
„Odzyskane”
i „zdobyczne”

Przybyła polska ludność nie
miała świadomości istnienia na
tym terenie historycznych okre-
sów wpływów czeskich i au-
striackich. Domy mieszkalne,
przedmioty, w tym pamiątkowe,
rzeczy różne uważano za „ponie-
mieckie”, nawet wtedy, gdyby
miały swoje pochodzenie czeskie
lub austriackie. Terytorium, czyli
ziemię potraktowano jako „Od-
zyskane”, czyli znowu polskie,
natomiast wszelkie zastane
przedmioty, jako „zdobyczne” na

wrogu. To, co odzyskane było
dziedzictwem, natomiast, to, co
wytworzył lub używał wróg, nie
było dziedzictwem. Miało służyć
tylko do codziennego użytkowa-
nia, do zużycia i zniszczenia. Ta
postawa, naturalna i zrozumiała
w tamtych powojennych okolicz-
nościach miała konsekwencje na
długie lata w odniesieniu do kul-
tury materialnej. Dobrem kultu-
ry było terytorium, ziemia, tak-
że niektóre starodawne, pia-
stowskie zabytki, zwłaszcza ka-
tedry i kościoły. To, co pozostało
po wrogach, zwłaszcza bardzo
liczne na Dolnym Śląsku filie obo-
zów koncentracyjnych, było
złem kultury i wszystko, co użyt-
kował taki wróg nie było godne
dobrej pamięci, a tym samym
przechowywania. Tzw. szaber lat
1945 – 1946 był formą uzupeł-
niania strat wojennych spowodo-
wanych przez grabież i niszczy-
cielstwo wroga. Łatwość wyzby-
wania się tzw. staroci na wsi dol-
nośląskiej jest zrozumiała.
Przywiezione
do zapomnienia

Nie wszystko, co przywiezio-
ne z dawnych domów warte było
zachowania. Zbyt dużo wiązało
się z tym traumatycznych prze-
żyć, by na to stale patrzeć. Tak
to odczuwali ci, którzy mieli sil-
ne wojenne przeżycia. Przed-
mioty codziennego użytku, na-
czynia, meble, ubrania, obrusy,
makatki, kilimy, pościel, itp. nie
były z lubością eksponowane.
Rzeczy niekochane zużywają się
szybciej... Także, powojenna
moda i silne zmiany pozycji spo-
łecznych rodzin rozrywały trady-
cyjne więzi rodzinne. To również
nie sprzyjało tworzeniu zbiorów
pamiątek rodzinnych, kolekcji i
przykładania znaczenia do tego
rodzaju dóbr. Dopiero wnuko-
wie, urodzeni już na tych zie-
miach zaczęli przeszukiwać sza-
fy, strychy i różne zakamarki za
tym, co jeszcze pozostało z ro-
dzinnych tradycji.
Krajobraz kulturowy
wsi dolnośląskiej
w początkach XXI wieku

Jak to widać po wyglądzie wsi
i codziennym życiu ludzi, krajo-
braz kulturowy miał bardzo dłu-
go specyficzny, powojenny cha-
rakter. W wielu wioskach dolno-
śląskich, a także w wiejskich

dzielnicach Kudowy (Czermna,
Pstrążna, Słone, Brzozowie) lu-
dzie zaczęli traktować tzw. domy
poniemieckie jako swoje dopie-
ro w ostatnich latach XX wieku.
Już nie tylko zmodernizowali je
wewnątrz, ale zaczęli je ozdabiać
po swojemu. Musiało upłynąć po-
nad 40 lat, niemal jak w biblijnej
wędrówce, by zakończyło się
nieznane. Po 40 latach także upły-
wa czas amortyzacji domów.
Odnowione stały się polskim
dziedzictwem. W nowym duchu
tych domów, także zwykłe
przedmioty tracą tzw, charakter
zastany. Sprzyjają temu pewne
tendencje integracyjne w Euro-
pie. Zaczniemy odczuwać brak
izb pamięci, małych muzeów, sal
i kącików pamięci przy szkołach,
kościołach i zakładach pracy. Na
Pogórzu Sudeckim, zwłaszcza w
miejscowościach atrakcyjnych
pod względem turystycznym,
powstają w ostatnich latach
ośrodki agroturystyczne. Te
ośrodki ożywiają kulturę wsi.
Niemal w każdym z nich pojawia
się jakaś większa lub mniejsza
kolekcja staroci, jakaś wystawa
obrazów, rzeźb, pokazywanie
historii danej wsi. W początkach
XXI wieku następuje zmiana po-
koleniowa na wsi dolnośląskiej.
Pionierzy osadnictwa w większo-
ści wymarli, a dorośli następcy
dążą – w naturalny sposób – do
utrwalenia ich życia w pamięci
zbiorowej danej społeczności.
Tak np. w Lusinie, gmina Udanin
powstał projekt utworzenia izby
pamięci w świetlicy wiejskiej,
przez zgromadzenie starych fo-
tografii z życia wsi po 1945 r.,
wykonania odpowiedniej wysta-
wy, ubarwionej dokumentami
pisanymi i rzeczami, jakie pozo-
stały po tych ludziach i ich dzia-
łalności, wreszcie upamiętnienia
tej różnorodnej kolekcji w formie
odpowiedniej publikacji. Znajdu-
jemy się więc obecnie w krytycz-
nym momencie zachodzenia
zmian pokoleniowych na wsi dol-
nośląskiej, gdy wytworzyło się już
dziedzictwo ludzi i ich działalno-
ści, które zaczyna się utrwalać.
Ruch domowych
muzeów

W Muzeum Kultury Ludowej
Pogórza Sudeckiego w Kudowie
Zdroju powstał w 2007 roku
projekt ruchu na rzecz domo-

wych muzeów. Formuła kudow-
skiego muzeum-skansenu zawar-
ta w nazwie niejako wskazuje na
możliwość penetrowania wsi
pogórza sudeckiego, a nawet
Dolnego Śląska w celu znajdowa-
nia i pokazywania dziedzictwa
kulturowego. W praktyce, dzia-
łalność ta polega na kontaktach z
zespołami folklorystycznymi,
śpiewaczymi, tanecznymi, z pro-
ducentami pamiątek podczas
wystaw kultury ludowej, na wy-
najdywaniu osób organizujących
jakieś kolekcje, zapraszaniu ich
do kudowskiego muzeum-skan-
senu na spotkania szkoleniowe.
Spotkania takie organizuje utwo-
rzone przy muzeum Centrum
Edukacji Etnologicznej, kierowa-
ne przez dr Ryszarda Gładkiewi-
cza. Podczas tych spotkań
uczestnicy zapoznają się z histo-
rią Dolnego Śląska, z tym, co to
jest dziedzictwo kulturowe, do-
bro kultury, zabytek, jak wyglą-
dają sprawy prawne związane z
ochroną dóbr kultury, itd. Nie-
które spotkania odbywają się w
muzeum-skansenie w Kudowie,
a inne także w terenie, w kon-
kretnym „domowym muzeum”.
Ziemia kłodzka posiada więcej
zabytków i pamiątek czeskich niż
inne tereny dolnośląskie. W
szczególności dotyczy to Kłodz-
ka oraz Kudowy i jej okolic. Tu-
ryści czescy, działacze kultury i
naukowcy czescy wykazują
wielką wrażliwość na czeskie
ślady kulturowe. Po czeskiej stro-
nie pogórza sudeckiego, niemal
każda wieś posiada regionalne
izby pamięci lub muzeum. Także
Czesi są częstymi gośćmi w mu-
zeach po polskiej stronie Sude-
tów. W muzeum-skansenie w
Pstrążnej turyści czescy stanowią
blisko 15% ogółu zwiedzających,
a dla porównania ilość zwiedza-
jących z Niemiec wynosi 1%. Za-
interesowania kulturowe Cze-
chów i ich szacunek dla śladów
przeszłości, organizowanie mu-
zeów, wystaw, itp. są godne po-
dziwu. W pewnym stopniu, ta
postawa Czechów stała się dla
nas wyzwaniem do działań pro-
mujących tworzenie kolekcji,
małych muzeów, izb pamięci, itp.
Na tym polu, działające po obu
stronach granicy Polsko-Czeskie
Towarzystwo Naukowe jedno-
czy obie strony do współdziała-
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WSPÓ£PRACA NA TERENACH PRZYGRANICZNYCH
SZANS¥ NA ROZWÓJ REGIONU

Po obaleniu muru berlińskie-
go, którego zburzenie było wiel-
kim finałem polskiej rewolucji
„Solidarności” rozpoczętej w
1980 roku przywrócono kraje
federalne na terytorium dawne-
go NRD. Kiedy w sierpniu 1980
roku uczestniczyłem czynnie w
organizowaniu protestów prze-
ciwko władzy komunistycznej w
Polsce, nie sądziłem, że ten „duch
wolności”, który przyszedł wraz
z morskim wiatrem z Gdańska,
za kilka lat obali dyktaturę komu-
nistyczną, we wszystkich krajach
europejskich.

Pokojowe „przewrócenie”
potężnej bariery dzielącej Niem-
ców na wschodnich i zachodnich,
było także zakończeniem proce-
su, który rozpoczęli polscy ro-
botnicy w Gdańsku. Po czter-
dziestu latach scentralizowanej
władzy w NRD, podporządko-
wanej we wszystkim zaleceniom
przekazywanym z Moskwy, w
ciągu zaledwie jednej nocy pra-
wodawstwo NRD przestało
obowiązywać. Wprowadzono
nowe i demokratyczne zasady
prawa: wolność przemieszczania
się, wolność druku i słowa, a tak-
że nową walutę. Powstały jednak
duże problemy adaptacyjne daw-
nych obywateli NRD. Przygląda-
łem się tym przemianom ze zdu-
mieniem, ale także z wielkim za-
interesowaniem i nieukrywaną
sympatią. Kiedy po kilku latach w

1999 roku nastąpiła przepro-
wadzka siedziby władz i wszyst-
kich instytucji centralnych do
Berlina, to właśnie to miasto sta-
ło się jednym z najważniejszych
centrów Europy. Dzisiaj możemy
zobaczyć efekt kilkunastoletnich
wielkich inwestycji we wschod-
nich Niemczech. Efekt jest impo-
nujący, bowiem powstały auto-
strady, szybka kolej, a za kilka
miesięcy pod Berlinem otwarte
zostanie jedno z najnowocze-
śniejszych europejskich lotnisk, z
którego będą także korzystać
mieszkańcy południowo-zachod-
nich polskich województw. W
sposób szczególny skorzystać
mogą mieszkańcy Dolnego Ślą-
ska, ale trzeba przyspieszyć pra-
ce nad inwestycjami transgranicz-
nymi w naszym regionie. Przede
wszystkim powinna powstać
szybka linia kolejowa pomiędzy
Wrocławiem i Berlinem, auto-
strady A4 i A18 powinny zostać
zmodernizowane. Niezbędne są
także drogi szybkiego ruchu S-5
i S-3, które znacznie usprawnią
kontakty i komunikację Polski,
Czech i Niemiec.

Współpraca sąsiadujących re-
gionów powinna zakończyć się
inwestycjami, na które czekają
mieszkańcy. Już w listopadzie
2011 roku rozpocznie działalność
super nowoczesne lotnisko pod
Berlinem, które powstaje od kil-
ku lat i będzie najbliższym tej kla-

sy lotniskiem dla obywateli Dol-
nego Śląska. Zbiega się to w cza-
sie z oddaniem do użytku nowe-
go lotniska także we Wrocławiu.

Obecnie nowoczesny Berlin,
a także land Brandenburgia za-
chęcają do prowadzenia wzajem-
nej współpracy, zarówno w go-
spodarce, edukacji jak również w
turystyce. Warto wykorzystać tę
szansę, bowiem dla mieszkań-
ców Berlina i Brandenburgii przy-
jazdy na Dolny Śląsk mogą być
bardzo atrakcyjne, zarówno pod
względem gospodarczym jak i
turystycznym. Atrakcją może być
nie tylko stolica Dolnego Śląska,
ale także uzdrowiska w Karko-
noszach i na Ziemi Kłodzkiej,
bowiem 1/3 polskich uzdrowisk
znajduje się na Dolnym Śląsku. To
również dwa Parki Narodowe,
niezliczona ilość zabytkowych
kościołów, pałaców i zamków.
Dolny Śląsk graniczy z Republiką
Czeską na odcinku aż 420 km, to
jest także dodatkowa zachęta do
odwiedzania województwa dol-
nośląskiego, które jest przyjazne,
a mieszkańcy chętnie goszczą
swoich sąsiadów Czechów i
Niemców. W małych miejscowo-
ściach w minionych latach po-
wstawały liczne inicjatywy spo-
łeczno-kulturalne, na rzecz przy-
wracania pamięci o niemieckich
korzeniach dziedzictwa kulturo-
wego. Na przykład w Nowej
Rudzie (przed II wojną Neurode),

w której obecnie mieszka 24 tys.
ludzi, dzięki pracy społecznej
mieszkańców zorganizowano
Muzeum prof. Josepha Wittiga
(przedwojennego kronikarza
miasta).

W tym samym mieście wyda-
wany jest od 20 lat miesięcznik
polsko-czesko-niemiecki pod
nazwą “Ziemia Kłodzka – Od
kladskeho pomezi – Glatzer Ber-
gland”, który promuje inicjatywy
współpracy polsko-czeskiej i pol-
sko-niemieckiej. Istnieje pilna
potrzeba poznawania języka są-
siada, bowiem często bariera ję-
zykową jest już jedyną barierą
dzielącą sąsiednie narody. Mło-
dzież potrafi nawiązywać kontak-
ty, które owocują przełamywa-
niem barier i narosłych przez lata
złych stereotypów. Jest to waż-
ny kierunek w rozwoju współ-
pracy mieszkańców Dolnego Ślą-
ska, Berlina i Brandenburgii. Trze-
ba konkretnymi inicjatywami po-
magać młodzieży rozwijać
współpracę zarówno naukową,
jak i turystyczną. Oczywiście
ważna jest współpraca gospodar-
cza. Polskie przedsiębiorstwa
chętnie współpracują i rozwijają
obustronnie korzystną wymianę,
obecnie np. 37% polskiego eks-
portu trafia do Niemiec.

Na tej współpracy mogą sko-
rzystać mieszkańcy sąsiednich
regionów i warto tą szansę wy-
korzystać.

nia w ochronie dziedzictwa kul-
turowego.

Pragnąc pomóc gminnym
ośrodkom kultury w ich pracy na
tym polu poszukujemy ludzi ro-
zumiejących znaczenie kultury i
dziedzictwa narodowego dla
rozwoju miejscowości, lepszego
samopoczucia, podnoszenia am-
bicji bycia lepszym. W każdej wsi
powinna być jakaś forma izby
pamięci. Lansujemy ideę Domo-
wych Muzeów, prze co rozumie-
my lokalne i rodzinne kolekcje
różnych przedmiotów gospodar-
stwa domowego, pamiątki ro-
dzinne w każdej formie, zbiory
staroci przywiezionych rodzinnie

na Dolny Śląsk lub tu zastanych.
Tego rodzaju zbiory mogą być w
każdym domu, w szkole, w świe-
tlicy wiejskiej, w kościele, w go-
spodzie, w agroturystyce, itd.
Nie jest konieczne urządzanie od
razu drogich muzeów, zwłaszcza,
że jest wiele innych pilnych po-
trzeb. W samorządach gminnych
nie ma jeszcze dostatecznie sil-
nych potrzeb organizowania
muzeów Na początek wystarcza
jakaś wolna ściana, kawałek po-
mieszczenia, jakaś gablota prze-
szklona, itp. Tymczasem. można
małymi krokami i bez wielkich
kosztów iść w tym kierunku i po-
czynić znaczące kroki. Domowe

Muzea mogą się kiedyś prze-
kształcić w profesjonalne muzea
samorządowe, społeczne, pry-
watne i inne. Można je traktować
jako izby pamięci. Użyliśmy na-
zwy „muzea domowe”, by były
bliżej życia rodzinnego, nawet
bardzo prywatnego. Tak mocno
ucierpiały nasze rodowe doku-
menty i pamiątki w ciągu ostat-
nich dwóch stuleci, że trzeba je
pilnie odbudowywać i uzupeł-
niać. W 2008 roku odbyło się I
Forum Domowych Muzeów w
Kudowie Zdroju, w 2009 roku II
Forum i ostatnio, w 2010 roku
odbyło się III Forum. Każdego
roku przybywają nowe punkty na

mapie kulturowej wsi dolnoślą-
skich. Jest już blisko 20 takich
punktów. Niektóre są dopiero w
stanie organizowania się i dlate-
go nie są tu wymienione. Poja-
wią się po kolejnym Forum. Ta
działalność jest obliczona na
długą metę, jest pewnego rodza-
ju pracą u podstaw, jednak po kil-
kunastu latach może przynieść
znaczące rezultaty. Jako motto
naszej działalności służą nam sło-
wa ks.prof.dr Włodzimierza Se-
dlaka: „Jeśli już los rzucił cię do
grajdoła i nie chcesz lub nie mo-
żesz się z tego grajdoła wydostać,
to zrób z tego grajdoła metro-
polię”.
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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 Dierżyńska i Anna Chlebicka-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 VI

Maju!
Przed nami połowa lutego

oraz jak to bywa w naszym kli-
macie, pewnie – kapryśny ma-
rzec i do wiosny jeszcze daleko.
Kiedyś, zanim zaczęły się proble-
my ze zdrowiem, od stycznia do
końca marca a czasami jeszcze w
kwietniu intensywnie szusowa-
łam na nartach po sudeckich sto-
kach. Dzisiaj tę dyscyplinę upra-
wia moja córka, wdrażając w nią
całkiem skutecznie siedmioletnią
wnuczkę. Cieszy to tym bardziej,
że jazda na nartach oprócz wiel-
kiej radości, dawała mi zawsze
poczucie wolności (jak wiem i
Tobie ten stan ducha nie jest obo-
jętny). Ośnieżone górskie stoki
wywołując zachwyt, kompenso-
wały niedoskonałości dnia po-
wszedniego, a Wszechobecny
Stwórca – wydawał się być tak
blisko, niemal na wyciągnięcie
ręki. W mojej pamięci na zawsze
zapisał się zimowy obraz, kiedy
zaczynało zmierzchać. Od pozo-
stawionej na niebie jasnej poświa-
ty, śnieg nabierał słonecznego
blasku. Opadająca potem wie-
czorna mgła dodawała górom
tajemniczości. Osiągnięta w ten
sposób harmonia nieba i Ziemi
wyciszała na moment emocjonal-
ne burze, uspakajała.

Chociaż moje zjazdy na nar-
tach należą już do przeszłości,
stosując zaczerpniętą od Ciebie,
a obecnie już i moją prywatną fi-
lozofię, która mówi, że radości
nigdy dosyć, chcę Cię pocieszyć,
że ten rok ogłoszono rokiem
Miłosza, Różewicza i Liszta –
(pierwszego biografa życia Fry-
deryka Chopina)… Czyli zanosi
się na to, że w literaturze będzie
się działo. W czerwcu Wrocław-
ski Teatr Współczesny zapowia-
da już Festiwal poświęcony Ta-
deuszowi Różewiczowi. Za-
stanawiałaś się kiedyś nad tym,
dlaczego właśnie Tadeusz Róże-
wicz nie jest najłatwiejszy w od-
biorze, chyba nie do końca zro-
zumiany? Trochę inaczej jest z
interpretacją poetyki Wisławy
Szymborskiej. Mimo całego au-
tofilozoficznego podtekstu i nie-
rzadko występującej ironii, w jej
poezji nie ma pułapek dla recen-
zentów, natomiast nieustannie
zaskakuje precyzją formułowania

prawd niepodważalnych. Tade-
usz Różewicz w przeprowadzo-
nym wywiadzie przez Magdę
Mikołajczuk, pytającą o jego „Tre-
le morele” (satyrę na media) –
wyraził obawę, że satyra, ironia
czy humoreska nie są przez Po-
laków powszechnie rozumiane.
A przecież w naszej codzienno-
ści, w trakcie nieustannego zma-
gania się żywiołów – dobra i zła
– ironię najczęściej stosujemy
jako antidotum na wszelkie de-
fetyzmy i frustracje nie mogąc
zmienić tego, co wywołuje w nas
nie tylko indywidualną, ale ogólną
dezaprobatę. Powracając jeszcze
do Różewicza i Miłosza – i jego
metafizycznych poszukiwań
(„Ziemia Urlo” i „Druga prze-
strzeń”) – to dialog poetycki mię-
dzy nimi należy do najciekaw-
szych we współczesnej polskiej
literaturze. W wierszu Tadeusza
Różewicza – „Zaćmienie światła”
wielki poeta zwraca się do dru-
giego wielkiego poety: „Drogi
Miłoszu/dzięki Panu zacząłem
czytać/na stare lata/Swedenbor-
ga /księgę o niebie i piekle/ rzu-
cam na ziemię/ zasypiam”. Zapy-
tasz zapewne – czy w ogóle po-
trzebne są dywagacje na temat
jakże odrębnych i nieporówny-
walnych postaw twórczych po
raz kolejny, skoro przede mną,
w innych okolicznościach i pew-
nie lepiej, uczynili to inni? Dono-
szę Ci o tym miedzy innymi dla-
tego, że znam Twoją fascynację
twórczością Miłosza. Jeśli dodam
jeszcze powtarzając za Różewi-
czem, że poezja jest – „… zasko-
czeniem, objawieniem i oczeki-
waniem…” to jestem pod wra-
żeniem recenzji Michała Fostowi-
cza – Sprawa Leśmiana dotyczą-
cej książki Marka Rymkiewicza –
„Leśmian. Encyklopedia”, za-
mieszczonej w Odrze z marca
2002 r. (na okładce Twój ulubio-
ny P. Picasso i jego obraz z cyklu
Minotauromachia). Na ten stary
numer natknęłam się zupełnie
przypadkowo, szukając innego
tekstu, zaraz po śmierci Michała
Fostowicza. Jej autor twierdzi, że
Leśmian w środowisku literackim
był postacią kontrowersyjną.
Atakowany przez Jarosława
Iwaszkiewicza, z kolei błazeńsko
uwielbiany przez Juliana Tuwima,
prowokował sprzeczne polemi-
ki, według Michała Fostowicza

był „wartością przeciw warto-
ści”. Na pewno indywidualnością
był sam recenzent, a wyrażona
krytyka stanowi jedynie znikomy
fragment w pozostawionej przez
niego artystycznej sukcesji. W
poezji Michała Fostowicza naj-
bardziej odpowiada mi przyglą-
danie się światu, który wokół nie-
go żyje, udzielając życia jego
wierszom. Jego wizjonerskie ma-
larstwo często nasycone misty-
cyzmem i poetyckie podteksty
wyraźnie zdominowała filozofia
inspirowana duchowością Ble-
ake`a. Bleake`owi poświęcona
jest też dysertacja – dzieło Jego
życia – „Wiliam Bleake. Boska
Analogia”. W 2009 roku ogłosiło
ją Wydawnictwo Słowo/ Obraz/
Terytoria. Michała Fostowicza
znałaś osobiście, darzyłaś Go
szczerym podziwem i bardzo lu-
bisz Leśmiana. Tymczasem nie-
cierpliwie wyczekując wiosny –
kończę i pozdrawiam, a co do
teoretyzującego tonu moich re-
fleksji, to liczę po cichu na wyro-
zumiałość….

Ania

Aniu!
Piszesz o zimie z taką lekko-

ścią, tyloma odcieniami, a mnie
zima po prostu mrozi. Tegorocz-
na zmroziła mnie wiadomością,
że Michał Fostowicz nie żyje:
(ostatnio, ileż smutnych faktów
o odejściu ludzi ze świata kultu-
ry, a więc naszego świata – a
przecież tyle im zawdzięczamy).
Sięgam po notatki. Niegdyś, kie-
dy Michał został prezesem
Kłodzkiego Klubu Literackiego na
początku lat 80 – tych, obdarzo-
na funkcją wiceprezesa zobowią-
załam się do prowadzenia kroni-
ki. Częste wyjazdy służbowe
spowodowały luki, niektóre fak-
ty mam jednak odnotowane.
Czas sprawia, że zagmatwaną
przeszłość uratować może jedy-
nie notatka.

Wspomniałaś wcześniej o
Jego książce „William Bleake.
Boska Analogia” przed, którą
chylę czoło, zdając sobie sprawę
jaka to praca, obok dodatkowych
zajęć ze studentami na Uniwer-
sytecie Zielonogórskim. Ale w
Michale było coś niezłomnego –
choćby zasady. Dlatego ufaliśmy
mu. Wielu członków KKL wtedy
debiutujących, zawdzięcza Mu

korekty i szlif pierwszych wier-
szy wydanych potem w „Witry-
nie Artystów”. Zawdzięczam Mu
parę pogłębionych rozmów o
sprawach najważniejszych, bo lu-
biłam jego koncepcje filozoficz-
ne i głęboką refleksję nad bytem.
Nie są to szumne słowa. Michał
szukał we wszystkim esencji i to
mi bardzo odpowiadało. Ta książ-
ka jest także poszukiwaniem i
rozszyfrowywaniem sekretów
metafizycznych wizji Williama
Bleake`a, który „uczynił ze sztu-
ki instrument duchowej ilumina-
cji” – o czym pisze Michał już we
wstępie. Nie przeczytałam cało-
ści, wymaga to czasu i skupienia.
Wierzę, że dzieło Michała zosta-
nie dostrzeżone przez krytykę i
odpowiednio uszanowane…

Dam się ponieść wspomnie-
niom i opiszę Ci dzień
04.11.1989 roku, w którym
odbył się jubileusz XXX – lecia
KKL, dla którego zasługi Michała
są nieocenione. Jego czujny pa-
tronat sprawił, że tyle osób za-
debiutowało w ciągu jednego
uroczystego wieczoru. Niektó-
rzy mieli już wcześniej wydane
tomiki, wiersze innych ukazywały
się w pismach literackich. Ale ten
wieczór należał do miłośników
literatury na Ziemi Kłodzkiej i nie
tylko. Jeśli wymienię autorów,
których wiersze przeszły „pró-
bę sceny” i znalazły się w przy-
gotowanej przez Michała antolo-
gii „Chwila przed wierszem”, to
zrozumiesz emocję tego wieczo-
ru oraz czasu wolności. We wstę-
pie Michał wyjaśnił – „Unikałem
trudności, pozwalając tekstom,
by nieskrępowane wybrały się
same i ustaliły swoje sąsiedztwa”.
Tę kolejność zachowam wymie-
niając nazwiska w niezwykłej an-
tologii: Anna Zelenay, Karol Ma-
liszewski, Tomasz Rozca,, Leszek
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Czachorowski, Jacek Podsiadło,
Mirosław Ratajczak, Marek Gra-
bala, Bogusław Michnik, Arka-
diusz Jarzębski,, Jan Kulka, Bar-
bara Korytkowska, Eugeniusz
Józefowski, Michał Fostowicz,
Maria Dzierżyńska, Krzysztof
Śliwka, Ryszard Sławczyński, Zbi-
gniew Mick-Osmulski, Jacek
Łukanus, Helena Pozdrowska,
Czesław Borsowski, Jerzy Koch,
Maria Tracyngier, Andrzej Saj,
Piotr Rybson, Zofia Mirska, Do-
rota Jarzębska, Mirosław Drab-
czyk, Jan Łuszczak, Mirosław
Awiżeń, Marek Karwowski, Woj-
ciech Izaak Strugała, Zofia Ge-
bhard, Ryszard Kędzierski, Adam
Poprawa, Antoni Misiak, Zyg-
munt Krukowski, Robert Gaw-
łowski, Dorota Seminowicz, Da-
nuta Saul-Kawkowa, Janusz Wój-
cik, Marianna Bocian, Anna Śli-
wak, Dorota Kaczyńska. Jubile-
usz XXX-lecia okazały, jak samo
zaproszenie, stał się uroczym
spotkaniem wszystkich prawie
naszych znajomych z Wrocławia
i nie tylko. Reprezentację wysta-
wił także Wałbrzych w osobach
dyrektora Wydziału Kultury i red.
Marka Malinowskiego. „Galeria
Parter” pękała od tłumu, nie
można było zobaczyć rzeźb M.
Fobera, bo mrowie osób wciska-
ło się w każde przez moment
puste miejsce, a rzeźbę należy
oglądać z dystansu. W kawiarni
odbyła się cz. 2 świetnie zaczę-
tego wieczoru. Na wstępie Bo-
gusław Michnik wręczał medal
„Przyjaciel KOK-u” – zabawną
plakietkę z okiem wszystkowi-

dzącym. Przypadł mi zaszczyt
otrzymania jej po Almie Yoray –
tancerce ze Stanów Zjednoczo-
nych. Siedzimy z Zosią Mirską
przy stoliku z Mirosławem Rataj-
czakiem i Andrzejem Sajem. Dzi-
wią się, że tyle ludzi przychodzi
słuchać poezji. Większość osób
sama pisze – wyjaśniam i dodaję
żartem – przecież w Kłodzku
nawet niemowlęta mówią wier-
szem. Następuje litania wyczyty-
wanych autorów antologii, wy-
woływanych przez prawie etato-
wego naszego krytyka Marka
Garbalę, który opatruje ten wy-
stęp dowcipnym komentarzem.
Lawina autorów sunie na środek
do mikrofonu, a czas uderza nas
wezbranym skrzydłem. Słychać
jego szalone łopotanie a czasem
oklaski. Trwa to długo, zniknął
gdzieś Antek Misiak, czytają ko-
lejni poeci wywoływani przez
Marka Garbalę. Niektórzy przy-
byli z daleka, rozrzuceni po świe-
cie np. Wojtek Strugała i Krzysz-
tof Śliwka – widzę ich w rogu
przy stoliku lekko rozkołysanych
winem. Marek Karwowski po
wierszu z trudem znajduje dro-
gę do kąta ich dobrej biesiady.
Kolejni wyczytywani to najbar-
dziej przystojny wg Marka Gar-
bali – Andrzej Saj, następnie Ka-
rol Maliszewski (oklaski za wier-
sze), Leszek Czachorowski,
wreszcie Janusz Styczeń – czyta-
jący na życzenie publiczności coś
z „różowej serii”, czyli wiersz o
koniu miłosnym. Następni to M.
Ratajczak i Roman Gileta z wier-
szem o naszych kłodzkich spo-

tkaniach pod fontanną. W chaosie
wydarzeń odnalazł się Andrzej
John z Katowic – prawie „artysta
renesansu” o zaskakującym wa-
chlarzu zainteresowań (literat,
publicysta, autor licznych słucho-
wisk radiowych, także wybitny
fotografik), w którym bez pudła
odkryliśmy dawnego kolegę An-
drzeja Szyposza z Krosnowic w
towarzystwie nowej, trzeciej już
żony. Wreszcie Michał Fostowicz
– Zahorski recytuje wiersz Mar-
ka Garbali, a następnie Mirosław
Awiżeń. W wierszach jest cała
historia naszych spotkań, naj-
pierw jakby konspiracyjnych w
stanie wojennym, potem coraz
szerzej rozlewającej się rzeki
poezji, a nawet dorzecza, które
narastało, nabierało siły, bo jed-
nak dużo siły tli się w ludziach,
czasem dużo ognia…. Zatrzymu-
jemy się w biegu na chwilę i ta
uroczysta chwila ma ciężar. Czu-
jemy, że wchodzimy w historię i
ona jest nasza. Wyczytywanie
przerywa teatralny spektakl Ga-
brieli Muskały (bardzo podoba się
wrocławianom). Następny popis
Anety Czaji – może trochę mniej.
Ale dziewczę jest wiośniano na-
dobne, fika prowokuje jak lalka z
pudełka, prowadzi dialog z Ro-
bertem Gawłowskim siedzącym
w pierwszym rzędzie obok Janu-
sza Stycznia. „Księżycowy poeta”
nie może nie oddać uśmiechu. Już
cała sala rechocze, bo przekoma-
rzanie się Lali ze J. Styczniem to
następny seans w seansie. Czas
dobija już którąś godzinę i scho-
dzimy na przekąskę. Tam przy

stołach pięknie ugarnirowanych
(na pewno przez Anię Michnik,
bo któżby to zrobił piękniej) po-
żywiamy się pospiesznie, bo za-
pachy darów natury są kuszące.
Na deser dobre ciasto i wino.
Podniosły szmer rozmów i orkie-
stra Sierra Manta (cudowne chło-
paki z Ząbkowic) roztkliwia nas
ostatecznie. Potem seans Wacła-
wa Tracza złożony z tekstów E.
Stachury. I znów orkiestra Sierra
Manta. Janusz Styczeń dokłada
następną porcję sałatki i podpi-
suje tomik Anety Czaji. Jego pió-
ro sunie już w takt nowego, księ-
życowego zapewne tanga. Tak,
pora jest upojna. Chłopaki z or-
kiestry wyglądają jak anioły z ka-
tedry Reims i grają jak anioły.
Oczywiście melodie peruwiań-
skie. „Borsosiu” wychodzi na
chwilę na ulicę ochłodzić się i
przećwiczyć taniec, wraca ale nie
ma odwagi rzucić się w tan. Z
Romkiem Giletą popełniamy
ostatni pląs. Jest 3 rano, zabawa
jeszcze trwa. Funkcja kronikarza
jest dość wyczerpująca, trzeba
odespać tę noc. Około 15 spo-
tykamy się z tymi, którzy nie
mogli dotąd rozstać się… z Wojt-
kiem, Krzysztofem, Śliwką człon-
kami orkiestry. Nazajutrz Wojtek
przychodzi pożegnać się. Doty-
kając klamki BWA radzi ją sfoto-
grafować, wierząc, że wielu wy-
bitnych odcisnęło na niej swój
ślad…. Przepisałam Ci tamtą no-
tatkę w całości, by przekonać, jak
twórcze otwarte środowisko
może prowokować w każdym z
nas powód do działania. Michał
był niezwykle ważnym guru tego
środowiska. Mam wszystkie jego
tomiki z dedykacjami, ale nie czas
dziś na to. I tak zbytnio się rozpi-
sałam. Dodam tylko, że Alicja i
Michał Fostowiczowie zaprasza-
li mnie często do ich leśnego
ogrodu w Międzygórzu na mali-
ny. Niech to zdjęcie będzie naj-
lepszym potwierdzeniem.

Do zobaczenia w „Cynamo-
nowej”

MajaMicha³ Fostowicz z rodzin¹
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DLACZEGO FRANZ PABEL?
DLACZEGO GÓRY STO£OWE?

Nawiązując do wcześniej pu-
blikowanego na łamach Ziemi
Kłodzkiej mojego artykułu „Nie
wolno przeoczyć tego jubileuszu"
chciałbym w dalszym ciągu za-
chęcać do zorganizowania ob-
chodów dwusetnej rocznicy
nadania pierwszej urzędowej
nominacji przewodnika tury-
stycznego w Europie, a nie wy-
kluczone, że i na świecie, 240-
rocznicy urodzin Franza Pabla.
Przyczyni się to także do zwięk-
szenia promocji Ziemi Kłodzkiej,
a przede wszystkim gminy Rad-
ków, pozyskania jak największej
ilości środków do dalszego, bar-
dziej dynamicznego rozwoju tej
krainy.

Tego wspaniałego przewodni-
ka, o którym pisano w „Historii
Hrabstwa Kłodzkiego”, "Świato-
wej sławy jest tutejszy, starszy,
zacny przewodnik po Szczelińcu
Franz Pabel" zrodziły Góry Sto-
łowe, które są ewenementem w
krajobrazie Polski i Europy. Po-
dobne można jeszcze oglądać
tylko w Afryce i Ameryce Północ-
nej. Stanowią najmłodszy, leżący
pośrodku Sudetów, największy
obszar (190 km2), wyróżniający
się spośród innych znacznym,
wyraźnym wypiętrzeniem o dłu-
gości 45 km od północnego
wschodu ku południowemu za-
chodowi. Od rzeki Zadrna do
rzeki Bystrzyca Dusznicka. Od
Zaworów ze szczytem Róg (712
m), rezerwatu skalnego „Głazy
Krasnoludków" i Mieroszowskich
Ścian, po których biegnie grani-
ca, przez czeskie skalne rezerwa-
ty Adršpašsko – Teplickich Skał
ze szczytami Ciap (785 m),
Ostaš, Broumovsko vrchovine i
znowu po naszej stronie na dłu-
gości 17 km i szerokości do 6 km
z rezerwatami skalnymi Szczeliń-
ca Wielkiego (919 m) i Małego,
Błędnych Skał, Skalnych Grzy-
bów oraz rezerwatu botaniczne-
go Wielkie Torfowisko Batorow-
skie.

Są przykładem gór płytowych
charakteryzujących się szczytami
w kształcie większych i mniej-
szych, ściętych stożków, często

przyrównywanych do strzech
potężnych budowli lub stołów
przykrytych obrusami – stąd na-
zwa. Najlepszym tego przykła-
dem jest Szczeliniec Wielki, oglą-
dany od wschodu z okolic Kło-
dzka.

Wyróżniają się też wyszukaną,
oryginalną rzeźbą skalną wi-
doczną na stromo piętrzących się
zboczach, a jeszcze bardziej i cie-
kawiej na spękanej wierchowinie.
Niepowtarzalne, dlatego w wie-
lu miejscach otoczone ochroną
rezerwatową Parku Narodowe-
go Gór Stołowych po stronie
polskiej i Obszarami Chronione-
go Krajobrazu CHKO po stronie
czeskiej. Rzeczywiście jest to nie-
spotykany w innych górach kra-
jobraz, ale każdy z rezerwatów
jest trochę inny. Poszczególne
formy skalne, przypominające
postacie ludzi, zwierząt, ptaków
czy różnych przedmiotów,
sprzętów gospodarstwa domo-
wego oraz niebotyczne skały roz-
dzielone są przepaścistymi, wą-
skimi i szerszymi szczelinami –
stąd nazwa Szczeliniec Wielki i
Mały (najwyższy ich szczyt) i
ciemnymi czeluściami. Wiele z
tych form nazwano przed dzie-
siątkami lat. Najczęściej dokony-
wał tego Franz Pabel, inne nie
nazwane, nazywane są rozmaicie
przez turystów, w zależności od
ich wyobraźni i fantazji. Ten ory-
ginalny krajobraz wywiera na
zwiedzających ogromne wraże-
nie, często przekazywane sobie
nawzajem w czasie wędrówek.
Wiele na to dowodów jest w
modnych wówczas księgach pa-
miątkowych prowadzonych w
schroniskach i księgach szczytów
umieszczanych w bezpiecznych,
chronionych przed kaprysami
pogody, miejscach na szczytach.
Szkoda, że obecnie tak trudno
namówić do ich prowadzenia. Na
przykład, w jednej z takich ksiąg
napisano „ósmy cud świata, któ-
ry scientycznie (to właściwie
przepisany wyraz) wiadomo, nie
znajduje żadnego porównania na
wszystkich kontynentach nasze-
go globu. Kto chce uniknąć

wchodzenia po schodach, ten
może wynająć tragarzy lektyk,
stacjonujących zazwyczaj na dole
koło wejścia".

Zaś Józef Morawski, wyższy
urzędnik ministerstwa sprawie-
dliwości z czasów Księstwa War-
szawskiego, będąc na Szczelińcu
w 1815 roku, napisał w księdze
pamiątkowej „Wspaniała naturo,
tu gdzie świetne twe rozwaliny
kryjesz pomiędzy obłoki, tu wę-
drowcowi, którego stopa we-
drze się na twe szczyty, przera-
żający wystawiasz obraz losu tylu
narodów i ducha ponad ziemię
ku wyższemu wznosisz przezna-
czeniu". A i dzisiaj wielu turystów
zwiedzając skalne rezerwaty,
często zapominając o realnym
świecie, o wcześniejszych infor-
macjach dotyczących genezy
tych gór, mówi głośno „Ależ na-
rosło tych skał, oj narosło" i to
nie jest żart. Czują się jak w kra-
inie baśni i legend. Ileż to razy sły-
chać utyskiwania, na to, że idą za
szybko, że chcieli by być tam dłu-
żej, co zazwyczaj jest niemożli-
we z przewodnikiem ze wzglę-
du na ciągły brak czasu. Obiecują
sobie przyjazd z rodziną i swo-
bodne zwiedzanie. Ileż cieka-
wych głośno wypowiadanych
zdań, uwag o tym, że jeżdżą po
obcych, dalekich krajach nie do-
ceniając własnego. Uwag, jakby
pretensji do przewodników o to,
że nie przekonali ich, że będzie
tu tak ładnie, ciekawie, że trzeba
było przeznaczyć mniej czasu na
zwiedzanie innej miejscowości
czy obiektu, żeby było go więcej
na przebywanie w tym miejscu.
Taką mają magię te góry, ich
skalne rezerwaty i to właśnie
jest odpowiedzią na tytułowe py-
tania.

Owa, nadzwyczajna rzeźba,
prezentowana tu z konieczności
w wielkim skrócie, jest wynikiem
budowy tych gór. Poziomo uło-
żonych płyt piaskowców poprze-
kładanych mławicami margli po-
wstałych 140-67 milionów lat
temu na dnie płytkiego, ciepłego,
śródsudeckiego morza. Reszty
dokonuje, także obecnie, erozja.

Współczesny poeta B. Michnik
napisał: „dinozaury karmione
erozją”.

Ale nie ten arcyciekawy kra-
jobraz przyciągał do rezerwatów
pierwszych przybyszów, którzy
chyba zresztą nie byli tak wrażli-
wi na piękno krajobrazu, jak ci
późniejsi, czy my dzisiaj. Często
bali się przepaścistych, ciemnych
czeluści obciążonych, owianych
przerażającymi opowiadaniami,
zabobonami, a może po prostu
nie mieli czasu. Wchodzili znaj-
dując tam schronienie w czasie
wielu odbywanych wojen lub
miejsca na modlitwę, w czasie
kiedy protestanci byli prześlado-
wani po zajęciu tych ziem przez
austriackich Habsburgów. Po-
twierdza to obecnie już nieczy-
telny znak, wyryty na skale nazy-
wanej Fotelem Dziadka lHSV
(pod tym znakiem zwyciężysz)
1576, upamiętniający zapewne
pobyt jakiegoś duchownego. Za-
interesowanie rezerwatami, jak
je obecnie nazywamy, było z cza-
sem coraz większe. Potwierdza
to upamiętnienie już w 1739 roku
fragmentu Adršpašskich skal na
obrazie czy obecność w tym sa-
mym miejscu w roku 1772
dwóch Anglików, pewnie nie-
przypadkowa, którzy po obej-
rzeniu ich koniecznie chcieli
przeżyć wśród nich burzę. I do-
czekali się jej, a wywarła na nich
tak wielkie wrażenie, że jak ma-
wiali, drugiej takiej nie chcieliby
przeżyć za żadne skarby świata.
Potwierdza to też informacja o
zbudowaniu specjalnej drogi w
1771 roku z Kudowy przez Jaku-
bowice do Błędnych Skał, żeby
umożliwić zwiedzanie ich „kura-
cjuszom i pasantom”, coraz czę-
ściej przyjeżdżającym do Kudo-
wy Zdroju. Szczeliniec jeszcze
nie był wtedy znany i nazywany
„dziką górą". Liczba osób odwie-
dzających te niezwykle ciekawe
miejsca rosła wprost proporcjo-
nalnie do szybko rozwijającego
się przemysłu. Wprowadzenie
maszyn włókienniczych pozba-
wiło pracy sudeckich chałupni-
ków, rozwijający się przemysł far-
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maceutyczny wyrugował karko-
noskich zielarzy, potocznie zwa-
nych laborantami, jako że wyra-
biali lekarstwa. Podobne zmiany
następowały i w wielu innych
dziedzinach gospodarki. Ubogie
w większości gospodarstwa na
niezbyt urodzajnych sudeckich
glebach, nie mogły dać zatrudnie-
nia, a tym bardziej wyżywić po-
zbawionych pracy ludzi. Nastę-
powało wyludnianie, emigracja,
szczególnie zauważana we
wsiach.

Podczas, kiedy jedni często
bardzo ciężko pracowali, np.
przy budowie „dróg głodu" za
jeden bochenek chleba od świtu
do nocy i żyli w niewyobrażalnej
dzisiaj nędzy, mięso jedząc raz,
albo najwyżej dwa razy w ciągu
roku, to inni, a z czasem ich ilość
rosła, żyli w dostatku, a nawet w
przepychu, w sztucznych, niena-
turalnych środowiskach. Ci wła-
śnie, mając czas i pieniądze, prze-
syceni ideą J J Rousseou w myśl
ukutego hasła „Precz z akademią,
przyroda jest naszą nauczycielką”
zainteresowali się też, a może
przede wszystkim, Sudetami,
które po zajęciu Śląska przez Fry-
deryka II Wielkiego były jedyny-
mi górami w Prusach. Były na
dodatek łatwo dostępne. Umoż-
liwiał im to coraz bardziej roz-
wijający się przemysł, a przede
wszystkim szybsze, wygodniej-
sze środki lokomocji. Tak więc
Sudety bardzo szybko stały się
dokładnie „opracowanymi” góra-
mi. Tworzono mapy, pisano prze-
wodniki i informatory, opisywa-
no ich fragmenty, układano wier-
sze, opiewano w pieśniach, sła-
wiono pamiątkami i legendami.
Przyjeżdżano "do wód", których
dużo znaleziono w Sudetach i ich
sąsiedztwie. Uzdrowiska szybko
rozwijały się, kuracjuszom poza
leczeniem trzeba było zapewnić
ciekawe spędzanie czasu, tury-
styka odgrywała w tym dużą rolę.
Z czasem pojawiali się, coraz
większą liczbą pasanci – prekur-
sorzy turystyki wypoczynkowej.
Dawne „budy” pasterskie prze-
istaczano w schroniska, budowa-
no nowe, coraz wygodniejsze
hotele i pensjonaty. Obok starych
traktów budowano nowe drogi,
wytaczano ścieżki i szlaki, który-
mi również wędrowali pielgrzy-
mi do coraz bardziej znanych i
modnych ośrodków kultu religij-
nego: Krzeszowa, Barda, Wam-

bierzyc, na Igliczną koło Między-
górza lub wędrującym przez Zie-
mię Kłodzką, do austriackiej Ma-
riazell.

Tworzona w coraz większych
ilościach literatura turystyczna
nie wystarczała, nie zapewniała
bezpiecznego, wędrowania,
oglądania dzikich, ale tym cie-
kawszych ostępów Sudetów.
Trzeba było posłużyć się specjal-
nym człowiekiem, który mógł
temu sprostać – przewodnikiem.

Przewodnicy byli od zawsze,
od początku świata jak wykazują
to utwory wielu autorów np.
Herodota, Pauzaniasza, Plutarcha
opisujących w starożytnej Grecji
przewodników zawodowych. W
starożytnym Egipcie rolę tą speł-
niali kapłani.

Nie wiadomo dokładnie, kie-
dy pojawili się przewodnicy w
Sudetach, ale sądzić należy, że
bardzo dawno, kiedy wędrowali
po nich Celtowie czy Walonowie.
Wiadomo, że byli już na przeło-
mie XVIII i XIX wieku, bo po-
twierdzają to różne przekazy.
Byli nimi przede wszystkim męż-
czyźni pełniący tę rolę od przy-
padku do przypadku, przy nada-
rzających się okazjach. Ilość ich
zwiększała się wprost proporcjo-
nalnie do liczby przybywających
ludzi, a tych było coraz więcej, z
racji szybko rozwijających się
kurortów i miejscowości klima-
tyczno-wczasowych. Byli nimi
różni ludzie, często robotnicy le-
śni, bezrobotni, toteż i różnie
wykonywali swoje obowiązki.
Opiekowali się w różny sposób
swoimi turystami, pomagali
przejść w miejscach trudnych, w
noszeniu bagażu, rozpalali watry,
przygotowywali posiłki, noclegi i
wykonywali wiele innych czyn-
ności wynikających z wędrowa-
nia, oglądania ciekawych miejsc,
budowli i temu podobnych. Czę-
ściej lepiej znali teren, niż mogli
coś o nim powiedzieć, bo nie
wszyscy umieli czytać, a przez to
korzystać z mniej czy bardziej

popartych nauką, opracowań.
Nadrabiali to różnego rodzaju
„wicami”, opowiadaniami, legen-
dami, wśród których prim wiódł
Liczyrzepa – Król, Duch Sude-
tów występujący pod różnymi
nazwami: Rzepiór, Rzepolicz
wśród Polaków, Krakonoš wśród
Czechów, Ribecal (Rubezahl)
wśród Niemców. Był więc szcze-
gólnie znaną postacią, prezento-
waną w różny sposób. Szczegól-
nie przerażające opowieści two-
rzyli wspomniani laboranci, chcąc
w ten sposób odstraszyć coraz
częściej pojawiających się konku-
rentów.

Podczas, kiedy jedni prze-
wodnicy wykonywali swoje obo-
wiązki solidnie, inni byli zwykły-
mi wydrwigroszami, niekiedy
nachalnie narzucali się wędrow-
com. Opisywano np. taki przy-
padek „Szliśmy dokładnie podług
objaśnień udzielonych nam na
drogę przez oberżystę. Mały
człowieczek, który narzucił się
nam jako przewodnik, nie miał
przeto zarobku. Mimo to szedł
tuż przed nami i liczył na to, że
przy jakimś skrzyżowaniu będzie
mógł nieco zarobić, odpowiada-
jąc na nasze pytania. Bardzo nas
bawiła ta sytuacja”. Toteż szyb-
ko zaczęto owych przewodni-
ków różnicować, biorąc pod
uwagę postawę, sposób bycia,
język, ubiór, sposób traktowania
wędrowców, umiejętność prze-
kazywania wiadomości i ich za-
sób. Na przykład o Schmidtcie
kwiaciarzu w Lądku Zdroju ma-
wiano, że jest „dobrym prze-
wodnikiem dla pobliskich wycie-
czek". O innym napisano „Na-
uczyciel umie jeszcze nazwać kil-
ku ludzi, po których zostały jeno
szkielety i pokazuje najczęściej
czaszkę sołtysa zastrzelonego w
wojnie 7-letniej". Wniosek stąd,
że przewodnictwem zajmowali
się też i ludzie wykształceni:
urzędnicy leśni, nauczyciele, itp.
Bywało też że „W Karłowie bie-
rze się przewodnika, ale wyłącz-

nie po to, żeby idąc po raz pierw-
szy przez nieskończony labirynt
skalny, znaleźć najkrótszą drogę
i poznać nazwy zasadniczych
punktów. Naszego przewodnika,
skoro tylko to spełnił, zaraz ode-
słaliśmy z powrotem i jeszcze
około dwóch godzin błądziliśmy
po cudownym chaosie".

Wynika z tego, że panowała
w tej dziedzinie duża swoboda.
Zresztą podobnie jak obecnie,
czego trudno nie zauważyć. Po
poprzednim okresie, kiedy spra-
wy dotyczące pracy przewodni-
ków turystycznych i pilotów wy-
cieczek zagranicznych były w
naszym kraju tak dobrze rozwią-
zane, że zazdrościli tego wyko-
nujący tę samą pracę zagranicą,
zarówno na wschodzie jak i na
zachodzie, to teraz mniej szanu-
jące się biura, mniej szanujące
również turystów, powierzają tę
pracę ludziom, którzy nie mają
uprawnień państwowych, pracę
wykonują źle. Przekazując w nie-
odpowiedni sposób, często nie-
właściwe informacje i tak jak ci
przed laty, nadrabiają to tanimi
dowcipami, ale jak widać to naj-
częściej odpowiada prowadzo-
nym przez nich turystom. Roz-
poznać ich można już z daleka po
nieodpowiednim ubiorze, braku
odznak i identyfikatorów, które
powinni nosić w czasie wykony-
wanej pracy i unikaniu przekazy-
wania informacji w miejscach, w
których boją się zdemaskowania.

Zaistniała zatem konieczność
uporządkowania tych spraw
szczególnie w odniesieniu do
Szczelińca, który częściej niż inne
części Gór Stołowych był odwie-
dzany. Pisał o tym np. Fryderyk
Chopin w liście do W. Kolberga,
będąc w Dusznikach: „Wybiera-
my się na jakieś Hohemense (Or-
licę), ma to być też góra w prze-
pysznej okolicy; spodziewam się,
że przyjdzie do skutku” (lekarze
zabronili mu wyprawić się na
Szczeliniec, na który wybierali się
„wszyscy”), jak dalej pisze Cho-

W związku z podjęciem się przez Jana Bednarczyka burmistrza Radkowa
prowadzenia spraw związanych z obchodami 200-setnej rocznicy

nadania pierwszej na świecie nominacji
przewodnika turystycznego Franzowi Pablowi

wszystkie pomysły, propozycje i uwagi można przesyłać również na adres:
Urząd Miasta i Gminy Radków, 57-420 Radków, Rynek 1

tel. 74 871 22 15, fax. 74 871 22 09
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pin, podkreślając w ten sposób
ogromne zainteresowanie Szcze-
lińcem w 1826 roku.

Celem lepszego udostępnie-
nia górotworu turystom, wyko-
nywano cały szereg prac wyma-
gających znacznych nakładów fi-
nansowych. Dla uzyskania ich
wrocławska Kamera utworzyła w
1804 roku „Kasę Szczelńca Wiel-
kiego”, co pozwoliło na pobiera-
nie opłat od zwiedzających. Usta-
lono też, że turyści ci będą opro-
wadzani przez specjalnego prze-
wodnika, ówczesnego leśnicze-
go Karłowa Józefa Dintera, rze-
czywiście prowadził on kasę, ale
nie czując się dobrze w roli prze-
wodnika, prowadzenie wycie-
czek powierzył Franzowi Pablo-
wi. Ten, po śmierci J. Dintera, po
podniesieniu rangi leśnictwa do
nadleśnictwa, przez pierwszego
leśniczego Nagela, za jego stara-
niem otrzymał w 1813 roku jako
pierwszy w Europie, a nie wyklu-
czone, że i na świecie urzędową
nominację na „Królewskiego
przewodnika i kasjera Szczelińca
Wielkiego". Franz Pabel urodzo-
ny w 1773 roku w Karłowie, po-
znał już jako młodzieniec „dziką
górę”, jak kiedyś nazywano
Szczeliniec i żyłby jak każdy inny,
gdyby nie przypadek. Pogarsza-
jące się, kolejny raz stosunki mię-

dzy Prusami a Austrią, która nie
mogła pogodzić się z utratą Ślą-
ska, nakłoniły Prusy do fortyfika-
cji granicy, a przede wszystkim
miejsc łatwych do przejścia ob-
cym wojskom, przełęczy. Jednym
z takich miejsc był szczyt Ptak w
pobliżu Karłowa, obok przełęczy
Lisiej. Pracą kierował major inży-
nier Bonawentura von Rauch,
który upatrzył sobie w siedem-
nastoletnim młodzieńcu ordy-
nansa i przewodnika, a może bar-
dziej przewodnika niż ordynan-
sa. Przewodnik był mu potrzeb-
ny do obejrzenia Szczelińca i
przydatności jego do zbudowa-
nia na nim kolejnego fortu. To co
tam zobaczył, wywarło na nim
tak wielkie wrażenie, że nie
omieszkał tego przekazać kró-
lewskiemu dworowi. Informacja
ta zaowocowała przybywaniem
do Karłowa, a więc i zwiedza-
niem Szczelińca przez coraz
większą ilość znaczących osób.

W tym samym roku, tj. w
sierpniu 1790 przybył następca
tronu Fryderyk Wilhelm z księ-
ciem Karolem Fryderykiem Lu-
dwikiem i towarzyszącą im świtą.
Króla Fryderyka Wilhelma II,
wniesiono na szczyt w lektyce,
co stawało się coraz modniejsze.
Dla wygodniejszego wejścia
owych osobistości, a tym bar-

dziej na wniesienie lektyk trzeba
było udostępniać górotwór, przy-
gotować miejsca, z których moż-
na było oglądać krajobraz, a
przede wszystkim przygotować
odpowiednio drogę.

Pierwsze prace wykonali żoł-
nierze pod kierownictwem Fran-
za Pabla. Minerzy prochem po-
szerzyli zbyt ciasne przejście, bu-
dowali kładki nad przepaściami,
zasypywali niektóre szczeliny.
Sława Szczelińca rosła bardzo
szybko. Odwiedzało go coraz
więcej ludzi. Zwiedzanie go uwa-
żano za obowiązek, szczególnie
dla kuracjuszy już dobrze prospe-
rujących Dusznik Zdroju i Kudo-
wy Zdroju.

Pabel niestrudzenie pracował,
nazywając Szczeliniec „moją ko-
chaną górą”. Przez 71 lat, do póź-
nej starości prowadził turystów,
niekiedy w sezonie wchodząc
trzy, a nawet cztery razy dzien-
nie. Zyskał dobrą sławę jako
przewodnik inteligentny, dow-
cipny, pełen humoru, fantazji, do-
skonale znający swój teren.

Zyskanie takiej sławy nie było
wówczas takie łatwe, bowiem
zdarzało się, że przewodników
traktowano jako ludzi niższego
stanu. Nic więc dziwnego, że to
właśnie on miał zaszczyt prowa-
dzenia ludzi znaczących, których

z każdym rokiem było coraz wię-
cej. Np. w tym samym 1790 roku
był J. W. Goethe. W następnym
roku Carl Georg Heinrich hrabia
von Hojn – minister do spraw
Śląska, Adams - późniejszy pre-
zydent Stanów Zjednoczonych,
w 1813 ponownie król pruski
Fryderyk Wilhelm III. Warto za-
znaczyć, że Pabel okazał się
wspaniałym menadżerem dbają-
cym również o siebie. Został soł-
tysem, żona prowadziła gospo-
dę, w której wynajmowano lek-
tyki i tragarzy, za przewodnictwo
pobierał jedną trzecią część sumy
jaką otrzymywano od zwiedza-
jących, co dawało mu liczący się
dochód. Podkreślano, że dzięki
niemu ludność Karłowa na prze-
łomie XVIII i XIX wieku utrzy-
mywała się z prac leśnych i tury-
stów. To odpowiedź na drugie
tytułowe pytanie.

Bądźmy naśladowcami Fraza
Pabla. Uczcijmy godnie w 2013
roku jego 240-rocznicę urodzin
i dwusetną rocznicę wyróżnienia
go pierwszą nominacją urzędową
jako przewodnika górskiego.
Bądźmy jak on dobrymi mena-
dżerami, wykorzystajmy tę oka-
zję dla lepszej promocji naszej
wspaniałej krainy, lepszego
uprzystępnienia jej turystom.

Sejmik og³osi³ rok 2011

Dolnoœl¹skim Rokiem

Wspó³pracy

Transgranicznej
Euroregion Neisse-Nisa-Nysa w roku 2011 obchodzi jubile-

usz 20-lecia powstania. Była to pierwsza instytucja współpracy
transgranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej. Niezaprze-
czalna rola euroregionów w przełamywaniu barier, w tym po-
przez likwidowanie złych stereotypów na obszarach przygra-
nicznych podkreśla znaczenie inicjatywy z roku 1991 na styku
granic Niemiec, Czech i Polski. Realizacja ogromnej ilości du-
żych i małych inicjatyw przygranicznych, samorządowych, or-
ganizacji pozarządowych oraz obywatelskich, doprowadziły do
zasadniczej odmiany jakości życia w warunkach zrównoważo-
nego rozwoju. 5 lat później powstał pierwszy wyłącznie pol-
sko-czeski Euroregion Glacensis, powodując iż cała granica pań-
stwowa przebiegająca na Dolnym Śląsku została objęta współ-
pracą euroregionalną. Ale pierwsze udane inicjatywy współpra-
cy międzynarodowej, to przede wszyskim Solidarność Polsko-
Czechosłowacka (1980) i Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrze-
ścijańskiej (1989).

Paweł Golak

V RUKOU PRINCE
Je téměř jisté, že princ Charles,

následník britského trůnu, koupí
pálac Sarny v Ścinawce Górnej.
Tuto informaci předal Wojciech
Wagner, spoluautor zprávy „Slez-
sko. Země umírajících zámků” vy-
dané v Londýně. Také Marzena
Szocińska, mluvčí vratislavské po-
bočky agentury zemědělských ne-
movitostí, která je vlastníkem
zařízení, připouští, že objekt se
prodává. Szocińska však v současné
době o transakci nechce mluvit.

– Dostali jsme dopis od zástupců
nadace Save Europe’s Haritage,
který říká, že historický komplex v
Ścinawce Górnej je potenciálně ne-
jvhodnějším umístěním pro projekt
obnovy. Již dříve jsme hovořili se
zástupcem nadace o jejich zájmu
tuto památku zakoupit – dodává.
Víme také, že překážkou nebudou
ani současní obyvatele panských
statků pálace. 9 rodin získalo od

agentury návrhy na náhradní uby-
tování. Na řešení nových prostor
se od srpna, po intervenci „Gazety
Noworudzkiej,” podílí také Jan
Bednarczyk, starosta Radkowa.
Mimo to, se někteří nájemníci roz-
hodli hledat nový domov na vlastní
pěst. Z našich informací vyplýva, že
v objektu vznikne turistické a re-
kreační centrum. Rekonstrukce by
měla být zahájena okamžitě po
vyřízení všechny formalit souvi-
sejících s koupí objektu.

Za zmínku stojí, že nadace Prin-
ce z Walesu již finančně podpořily
projekty záchrany historických
paláců v Transylvánii. Zástupci Prin-
ce Charlese vybrali k záchraně palác
„Sarny” ze čtyř návrhů Barbary
Obelindy, valbřišské konzervátor-
ky pámatek.

Překlad Joanna Golak
a Katarzyna Rima Katbeh
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Julian Golak

CZY MO¯NA URATOWAÆ WYLUDNIONE
MA£E MIEJSCOWOŒCI NA POGRANICZU?

Na pograniczu Ziemi Kłodzkiej
od wielu już lat postępuje niemal
systematycznie proces wyludnia-
nia się wsi. Proces ten jest zauwa-
żalny zarówno w polskiej jak
również w czeskiej części pogra-
nicza.
Szczególnie w Euroregionie Gla-
censis zaobserwować można
wiele miejscowości, które wy-
ludniły się, a nawet można użyć
ostrzejszego określenia: te miej-
scowości wymarły lub wymie-
rają. Do takich miejscowości za-
liczyć można np. Karpów w gmi-
nie Stronie Śląskie i Mostowice
w gminie Bystrzyca Kłodzka oraz
Niemojów i Lesica w gminie Mię-
dzylesie. Bieganów w gminie
Nowa Ruda (37 mieszkańców) i
Kąty Bystrzyckie (około 20
mieszkańców). Również po dru-
giej stronie granicy są takie bar-
dzo małe i prawie wyludnione
miejscowości, np. Orlickě Zahoři
i Neratov.
Warto kilka zdań poświęcić wy-
siłkom władz gminy wiejskiej No-
wa Ruda w sprawie budowy wo-
dociągu w Bieganowie. Być mo-
że właśnie wodociąg w tej ma-
lutkiej wiosce, ale pięknie położo-
nej na zboczach Góry św. Anny
przyczyni się do poprawy warun-
ków życia, a także sprawi, że
przybędą tam nowi mieszkańcy.
Obecnie budowana jest sieć wo-
dociągowa o łącznej długości 7
km bieżących. Do końca maja
2010 roku powstanie możliwość
zakończenia tej inwestycji. Cał-
kowita wartość projektu wynosi
ponad 873 tys. złotych. Samo-
rząd Województwa dofinanso-
wał ww. przedsięwzięcie kwotą
655 tys. zł z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Dolnośląskiego.
Rozpoczęcie pewnego procesu
ratowania wyludnionych miej-
scowości zainicjował w połowie
lat 70-tych śp. ksiądz prałat Ste-
fan Witczak – proboszcz w pa-
rafii św. Jana Chrzciciela w No-
wym Gierałtowie, który zainte-
resował się losem wymarłej zu-
pełnie wioski Karpów (Karpno).
Ksiądz Stefan Witczak (pseudo-

nim „Kruszynka”) jako kapelan
Solidarności Polsko-Czesko-Sło-
wackiej oraz kapelan myśliwych
i leśników zainicjował akcję od-
budowy kościoła w tej wyludnio-
nej miejscowości, którą wsparły
przede wszystkim środowiska
myśliwych i leśników. Stary ko-
ściółek był wzniesiony w 1872
roku. Obecnie jest miejscem piel-
grzymek leśników, myśliwych, a
także turystów.
Przykładem w polskiej części
pogranicza są odbudowane ko-
ścioły w Rudawie (gmina Bystrzy-
ca Kłodzka) oraz w Słupcu na
Górze Wszystkich Świętych,
gdzie ksiądz kanonik Józef Sie-
masz odbudował z grupą parafian
sanktuarium Matki Bożej Bole-
snej, (prawie całkowicie znisz-
czone). Pomimo braku drogi do-
jazdowej, linii energetycznej i
wodociągu, ksiądz wikary Józef
Siemasz potrafił zmobilizować
ludzi do niesamowitej pracy. W
pierwszej i drugiej kadencji Rady
Miejskiej w Nowej Rudzie wybu-
dowano także drogę dojazdową,
wodociąg oraz linię energetyczną
(fundusze pochodziły między in-
nymi z programu Unii Europej-
skiej Phare-Struder).
Ks. Józef Siemasz rozpoczął na-
stępnie odbudowę kościołów w
Niemojowie i Lesicy (gmina Mię-
dzylesie). Obecnie te kościoły
wymagają dalszej renowacji, cho-
ciaż jest to proces trudny, kosz-
towny i przez to odbudowa po-
trwa jeszcze kilka lat.
Jest szansa, aby ten proces kon-
tynuować, bowiem pomimo bra-
ku „stacjonarnych” mieszkańców
dzieło odbudowy jest kontynu-
owane.
Po czeskiej stronie pogranicza
trzeba przede wszystkim wyróż-
nić odbudowę kościoła pw. Naj-
świętszej Marii Panny w Nerato-
vie. Tam mieszka tylko kilkana-
ście osób, ale tej akcji zainicjo-
wanej przez Ludvika Klimeša i ks.
Josefa Suchara przyszło z po-
mocą wielu ludzi w Polsce i w
Czechach.
Obecnie ten wielki kościół jest
już zadaszony, są ambitne plany

kontynuowania odbudowy. Dzie-
ło odbudowy jest wspierane tak-
że przez Polaków.
Kiedy przed kilku laty przyjecha-
ła do mojego domu w Nowej
Rudzie czeska delegacja w skła-
dzie: ks. biskup Dominik Duka z
Hradec Kralove, ks. Josef Suchar
z Neratova oraz pan inż. Ludwik
Klimeš z Pragi, byłem bardzo
zdziwiony, ale urzekła mnie de-
terminacja tych ludzi, aby odbu-
dować zniszczony przez żołnie-
rzy Armii Czerwonej (już po II
wojnie światowej) kościół NMP
w Neratovie. Poproszono mnie,
abym wspólnie z rodziną przywi-
tał przyjęcie Polski i Republiki
Czeskiej do Unii Europejskiej w
Czechach, właśnie w Neratovie.
Nie byłem w stanie odrzucić tego
zaproszenia i 1 maja 2004 roku
razem z rodziną przywitałem
wejście Polski i Czech do Unii
Europejskiej w Neratovie. Zasa-
dziłem tam na prośbę gospoda-
rzy jabłoń – drzewo przyjaźni
polsko-czeskiej, na łące pod ko-
ściołem. Łąkę tą miejscowi
mieszkańcy ochrzcili jako „Sad
smiřeni” czyli „Sad pojednania”.
Muszę się przyznać, że choć
ochoczo przyjąłem propozycję
pomocy w odbudowie kościoła
to do końca nie wierzyłem, że ta
odbudowa będzie postępować
tak szybko. Dzisiaj jest to miej-
sce, gdzie regularnie odbywają
się nie tylko uroczystości kościel-
ne, koncerty, przedstawienia te-
atralne a także od czterech lat
organizowane są Polsko-Czeskie
Dni Kultury Chrześcijańskiej
„Bądźmy Rodziną”.
Ostatnio wspólnie z panem Hel-
mutem Dohnalkiem vicehejtma-
nem Kraju Kralovohradeckiego
zaproponowaliśmy także utwo-
rzenie polsko-czeskiego progra-
mu odbudowy zabytkowych ko-
ściołów w małych miejscowo-
ściach na pograniczu.
Na pierwszy plan mają szanse
być ujęte w tym programie ko-
ścioły w Orlické Zahoři oraz w
Neratovie. Po polskiej stronie
kościoły w Lesicy, Niemojowie i
w Brzozowiu (gmina Kudowa),

kościół w Kątach Bystrzyckich
(gmina Lądek Zdrój) oraz w Pło-
nicy (gmina Złoty Stok).
Są to bardzo ambitne plany, ale
być może, że dzięki takiej akcji
te miejscowości mogłyby odżyć
oraz stać się także pewnego ro-
dzaju atrakcją turystyczną i piel-
grzymkową. Mam nadzieję, że
ten oryginalny projekt uzyska
uznanie w oczach polskich i cze-
skich decydentów i za kilka lat
będziemy mogli pochwalić się
odbudowanymi zabytkami kultu-
ry sakralnej na pograniczu pol-
sko-czeskim. Przykład niespoty-
kanego ożywienia, które wniosła
odbudowa kościoła NMP w Ne-
ratovie może być także dobrym
prognostykiem dla innych zanie-
dbanych, a często zniszczonych
kościołów w wyludnionych i
biednych miejscowościach na
pograniczu polsko-czeskim.
Samorząd Województwa Dolno-
śląskiego w różnorodny sposób
wspiera inicjatywy lokalnych spo-
łeczności w małych miejscowo-
ściach, szczególnie na wsi. Dzia-
łanie ma na celu między innymi
umożliwienie mieszkańcom ob-
szaru objętego lokalną strategią
rozwoju (LSR) realizacji projek-
tów, które powinny przyczynić
się do poprawy jakości życia na
obszarach wiejskich.
Poprzez wzrost aktywności lo-
kalnych społeczności można po-
zyskać bardzo duże środki finan-
sowe. Na przykład w programie
„Odnowa i rozwój wsi” dostęp-
ne są mechanizmy wsparcia fi-
nansowego na rozwój agrotury-
styki i turystyki na obszarach
wiejskich, ale także na organiza-
cję imprez kulturalnych, sporto-
wych i rekreacyjnych, wydawa-
nie folderów i innych publikacji
informacyjnych. Możliwe jest
także wspieranie większych pro-
jektów infrastrukturalnych, w
tym np. remont obiektów zabyt-
kowych.
Lokalne Grupy Działania złożo-
ne z osób, które mają swoją sie-
dzibę na terenie objętym projek-
tem mogą pozyskać nawet 80%
środków finansowych.
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WA¯NA WSPÓ£PRACA
Z Rafałem Jurkowlańcem marszałkiem województwa dolnośląskiego rozmawia Julian Golak

– Został Pan wybrany przez
Sejmik nowym Marszałkiem
Województwa Dolnośląskiego,
poprzednio pełnił Pan funkcję
wojewody, w jaki sposób zamie-
rza Pan przenieść i wykorzystać
doświadczenia z pracy w admi-
nistracji rządowej do samorzą-
du województwa?

– Zanim zostałem wojewodą,
pracowałem w Urzędzie Mar-
szałkowskim jako Dyrektor Ge-
neralny. Pozwoliło mi to dobrze
poznać jego strukturę i kadrę kie-
rowniczą. To jest wiedza bezcen-
na na moim obecnym stanowi-
sku. Wojewodą byłem przez trzy
lata, w tym czasie udało mi się
dokładnie poznać mechanizmy
funkcjonowania administracji rzą-
dowej. To niezwykle istotne do-
świadczenie, które bardzo się
przydaje w pracy marszałka wo-
jewództwa. Administracja rządo-
wa i samorządowa w sposób na-
turalny się uzupełniają i funkcjo-
nują na styku swoich kompeten-
cji. Nie zapominajmy, że samo-
rządy są zobligowane do kontak-
tów z administracją rządową na
szczeblu ministerialnym. Zwłasz-
cza ostatnie trzy lata pokazały jak
ważna jest to współpraca. W tym
czasie nastąpiło znaczne zwięk-
szenie roli regionów w kształto-
waniu polityki regionalnej pań-
stwa. Pracownicy urzędu mar-
szałkowskiego uczestniczą w
konferencjach i warsztatach po-
święconych nowemu podejściu
do rozwoju regionalnego. Nie-
wątpliwie przekłada się to na
zwiększenie wiedzy niezbędnej
do opracowywania wojewódz-
kich dokumentów strategicz-
nych, w szczególności aktualizo-
wanej obecnie Strategii Rozwo-
ju Województwa Dolnośląskiego
i dostosowania jej do założeń
szczebla krajowego i europej-
skiego.

– Sejmik uchwalił budżet
województwa (l mld 699 mln
złotych) na 2011 rok, jest to
drugi co do wielkości budżet w
Polsce. Jakie są najważniejsze
zadania inwestycyjne przewi-
dziane na rok bieżący?

– Trudno wyobrazić sobie dy-
namiczny rozwój Dolnego Śląska
bez inwestycji w infrastrukturę
drogową. Niezwykle istotne jest
dobre skomunikowanie poszcze-
gólnych miast i budowa ich ob-

wodnic. W tym roku będziemy
kontynuować pracę nad
Wschodnią Obwodnicą Wrocła-
wia tj. drogą wojewódzką Biela-
ny – Łany – Długołęka. To dlate-
go jednym z najważniejszych za-
dań sfinansowanych z naszego
budżetu będzie budowa drogi
wojewódzkiej od drogi krajowej
94 do drogi wojewódzkiej 455
wraz z ich węzłem. Na tę inwe-
stycję przekażemy ponad 97 mln
zł. Chcemy też rozwiązać pro-
blem niedostatecznej ilości prze-
praw na Odrze. To dlatego sta-
wiamy na realizację takich pro-
jektów, jak  budowa mostu z do-
jazdami w Ciechanowie. Na to
zadanie przeznaczymy ponad 35
mln zł. Na poprawę jakości na-
szej infrastruktury w 2011 roku
wpłynie również inwestycja w
drogę pomiędzy Zittau  i Hradek
nad Nisou wraz z włączeniem do
polskiej sieci drogowej. Choć
drogi są naszym priorytetem, to
nie zapominamy i o innych zada-
niach. 44 mln złotych przekaże-
my na budowę pawilonu pedia-
trycznego na terenie Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego
im. Gromkowskiego we Wrocła-
wiu. Będziemy też finansować
rozbudowę ośrodka szkolno-
wychowawczego dzieci niesły-
szących we Wrocławiu przy ul.
Dworskiej. Mamy tez pieniądze
na modernizację Zamku Pia-
stowskiego w Legnicy. Można by
długo wymieniać, bo w budżecie
mamy zapisanych aż 621 zadań,
z czego aż 84 ma charakter in-
westycyjny.

– Radni sejmiku uchwalili
także nowy dokument „Wielo-
letnią Prognozę Finansową Sa-
morządu Województwa Dolno-
śląskiego do roku 2023”. Jaki
jest cel opracowania takiego
nowego podejścia do planu roz-
woju Dolnego Śląska? Czym
charakteryzuje się WPF?

– Wieloletnia Prognoza Finan-
sowa (WPF) jest narzędziem
wieloletniego planowania budże-
towego. Jej celem jest zwiększe-
nie przejrzystości, przewidywal-
ności i stabilności stanu finansów
województwa poprzez przejście
z planowania jednorocznego na
wieloletnie. WPF zawiera pro-
gnozę wielkości wydatków na
realizację przedsięwzięć, wynika-
jących z ustaw, ze strategii i pro-

gramów oraz pokazuje źródła ich
finansowania, a także związane z
tym kwoty zadłużenia. Obejmu-
je ona zarówno zadania bieżące
jak i inwestycyjne realizowane
przez województwo. Szczegóło-
wy wykaz zadań określa Zarząd
Województwa. Na lata 2011-
2014 przypadają największe wy-
datki współfinansowane ze środ-
ków UE, zwłaszcza z RPO WD.
Aby je zrealizować niezbędne
będzie zwiększenie zadłużenia
samorządu województwa. Ze
względu na znaczenie poprawy
dostępności komunikacyjnej, po
roku 2014 największe nakłady
przewiduje się na finansowanie
budowy dróg. Gdy zostaną okre-
ślone środki na przyszły okres
programowania w UE, Zarząd
zadecyduje o szczegółowym roz-
pisaniu zadań w poszczególnych
przedsięwzięciach.

Największe nakłady ponad
45% przeznacza się na transport
(budowa i modernizacja dróg a
także kolei oraz organizowanie
regionalnych przewozów pasa-
żerskich), 11,4% na rolnictwo i
rozwój obszarów wiejskich (głów-
nie w zakresie gospodarki wod-
nej i ochrony przeciwpowodziowej)
9,3% na edukację i naukę, 8,3 %
na kulturę a 5,1% na zdrowie.

– W jaki sposób zamierza
Pan prowadzić działalność w
celu przywrócenia w rządowym
Programie Budowy Dróg Kra-
jowych na lata 2011-2015 pla-
nu budowy dróg szybkiego ru-
chu S-5 i S-3 na terenie Dolne-
go Śląska?

– Drogi S3 i S5 są niezwykle
istotne nie tylko dla samego wo-
jewództwa dolnośląskiego, ale i
dla całej zachodniej i południowej
części Polski. O tej sprawie w
styczniu rozmawiałem wspólnie
z wojewodą Aleksandrem Sko-
rupą i z ministrem infrastruktury
Cezarym Grabarczykiem. We-
dług informacji przekazywanych
przez GDDKiA w marcu 2011
będzie można przystąpić do
wstępnych etapów realizacji czę-
ści inwestycji. Wtedy właśnie
mają się zakończyć projekty bu-
dowlane na odcinku Wrocław –
Korzeńsko. Temat dróg S-3 i S-5
poruszałem również podczas
niedawnych spotkań w gronie
dolnośląskich samorządowców.
Mówiliśmy o tym na forum Kon-

wentu Powiatów Województwa
Dolnośląskiego oraz na posiedze-
niu Konwentu Wójtów, Burmi-
strzów, Starostów i Prezydentów
Regionu Jeleniogórskiego. Za-
pewniam, że dołożę wszelkich
starań, aby te dwie kluczowe dla
Dolnego Śląska inwestycje po-
wstały tak szybko jak będzie to
możliwe.

– Droga szybkiego ruchu S-
3 na Dolnym Śląsku kończyła-
by swój bieg na przejściu gra-
nicznym w Lubawce. Ta droga
mogłaby być pierwszym na po-
ziomie europejskim połącze-
niem z Republiką Czeską, z
którą nasze województwo ma
ponad 400 km wspólnej grani-
cy. Jakie są plany współpracy w
tym zakresie z naszym połu-
dniowym sąsiadem?

– Dolny Śląsk jest regionem
przygranicznym, który z racji
geograficznego położenia najbli-
żej współpracuje z sąsiadującymi
regionami: niemiecką Saksonią i
krajami czeskimi. Ta współpraca
jest dla nas niezmiernie ważna i
ściśle koordynowana przez mię-
dzyregionalne grupy robocze. Ich
członkowie to przedstawiciele
urzędów marszałkowskiego i
wojewódzkiego oraz mini-
sterstw saksońskich i czeskich
urzędów Krajskich. Rezultatem
tej współpracy są liczne transgra-
niczne projekty. Niedawno gości-
łem u siebie Lubomíra Franca,
Hetmana Kraju Kralovohradec-
kiego. Głównym tematem na-
szych rozmów były plany budo-
wy drogi S3 po polskiej stronie
oraz R11, drogi szybkiego ruchu
po stronie czeskiej. Hetman wie-
lokrotnie podkreślał, że jest to
trasa bardzo istotna dla rozwoju
regionu i jej realizacja powinna
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JE MOŠNO ZACHRÁNIT MALÉ OPUŠTÌNÉ
VESNIÈKY NA POHRANIÈÍ KLADSKA?

Na pohraničí Kladska již mnoho
let sledujeme téměř systematický
proces vylidňování vsi. Tento pro-
ces je patrný jak na polské, tak i
na české straně hranice.
Zejména v Euroregionu Glacen-
sis si můžeme povšimnout mno-
ha míst, která jsou vylidněna, a
dokonce použijeme-li drsnějšího
výrazu: tyto vesnice vymřely
nebo vymírají. Mezi taková místa
patří např. Karpov v obci Stronie
Śląskie, Mostowice v obci By-
strzyca Kłodzka nebo Niemojów
a Lesica v obci Międzylesie. Bie-
ganów v obci Nowa Ruda (37
obyvatel) a Katy Bystrzyckie (asi
20 obyvatel). Také na druhé
straně hranice jsou velmi malé a
téměř opuštěné vesnice, např.
Orlické Záhoří a Neratov.
Stojí za to věnovat několik vět
snahám správy obce Nová Ruda
o zavedení vodovodu v Biegano-
wie. Třeba právě vodovod
pomůže této malinké vesničce, i
když krásně položené na svazích
Hory sv. Anny, zlepšit životní
podmínky a přiláká tam nové
obyvatele.
V současné době se staví vodo-
vodní síť o celkové délce 7 km.
Do konce května 2010 bude
možno tuto investici dokončit.
Celková hodnota projektu je více
než 873 tisíc zlotých. Samospráva
vojvodství dofinancovala předse-
vzetí částkou 655 tisíc zlotých z
Regionálního operačního progra-
mu pro Dolnoslezské vojvodství.
Počátek jistého procesu záchra-
ny vylidněných vesnic zahájil v
polovině 70. let kněz prelát Ste-

fan Witczak – farář ve farnosti sv.
Jana Křtitele v Nowym Gierałto-
wie, kterého zaujal osud zcela
vymřelé vesničky Karpov (Karp-
no). Kněz Stefan Witczak (pseu-
donym „Kruszynka”) jako kaplan
Polsko-česko-slovenské solidari-
ty a kaplan myslivců a lesníků dal
první impulz k zahájení rekon-
strukce kostela v této vylidněné
obci, kterou podpořil zejména
okruh myslivců a lesníků. Starý
kostelík byl postaven v roce
1872. V současné době je po-
utním místem lesníků, myslivců
a také turistů.
Jako příklad mohou v polské části
posloužit zrekonstruované ko-
stely v Rudawie (obec Bystrzyca
Kłodzka) a také v Słupcu na Hoře
všech svatých, kde kněz kanovník
Józef Siemasz opravil se skupinou
farníků svatostánek Bolestivé
Matky boží (skoro úplně
zničený). Mimo chybějící příjez-
dové komunikace, energetické
sítě a vodovodu, kněz vikář Józef
Siemasz dokázal lidi zmobilizovat
k neuvěřitelné práci. V první a
druhé kadenci Městské rady v
Nové Rudě byla postavena také
příjezdová cesta, vodovod a
energetická síť (finance pocháze-
ly mimo jiné také z programu
Evropské Unie Phare-Struder).
Kněz Józef Siemasz dále zahájil
opravu kostelů v Niemojowie a
Lesicy (obec Międzylesie). V
současnosti tyto kostely
potřebují další renovaci, i když je
to proces velmi náročný a drahý,
kvůli tomu budou opravy trvat
ještě několik let.

Je šance v tomto procesu po-
kračovat, i přestože chybí „stálí”
obyvatelé, práce na opravách
stále pokračují.
Na české straně pohraničí je nut-
no především zmínit opravu ko-
stela Nanebevzetí Panny Marie v
Neratově. Bydlí zde jen několik
osob, ale tuto akci zahájenou
Ludvíkem Klimešem a knězem
Josefem Sucharem přišla pod-
pořit pomocí spousta lidí v Pol-
sku i v Čechách.
V současné době je tento veliký
kostel již zastřešen, a jsou ambi-
ciózní plány na pokračování
oprav. Renovaci podporují také
Poláci.
Když před několika lety přijela do
mého domu v Nové Rudě česká
delegace ve složení: kněz biskup
Dominik Duka z Hradce Králové,
kněz Josef Suchar z Neratova a
pan ing. Ludvík Klimeš z Prahy,
byl jsem velmi překvapen, ale
okouzlila mě touha těchto lidí
opravit kostel NPM v Neratově,
zničený vojáky Rudé armády (už
po druhé světové válce). Popro-
sili mě o banální věc, abych spo-
lečně s rodinou přivítal přijetí
Polska a České republiky do
Evropské Unie v Čechách právě
v Neratově. Zasadil jsem tam na
přání hospodářů jabloň – strom
polsko-českého přátelství, na lo-
uce pod kostelem. Tuto louku
místní pokřtili jako „Sad smíření”.
Musím přiznat, že i když jsem s
ochotou přijal nabídku na výpo-
moc při opravě kostela, do kon-
ce jsem nevěřil, že opravy půjdou
tak rychle. Dnes je to místo, kde

se pravidelně konají nejen
církevní slavnosti, koncerty, diva-
delní představení, ale také jsou
zde již čtvrtým rokem organi-
zovány Polsko-české dny
křesťanské kultury „Buďme Ro-
dinou”.
Posledně jsme s panem Helmu-
tem Dohnálkem, náměstkem
hejtmana Královéhradeckého
kraje, také navrhli vytvoření pol-
sko-českého programu rekon-
strukce kostelů v malých ve-
snicích na pohraničí.
V první řadě by program mohl
zahrnout kostely v Orlickém
Záhoří a Neratově. Na polské
straně kostely v Lesicy, Niemo-
jowie a v Brzozowiu (obec Ku-
dowa), kostel v Kątach Bystrzyc-
kich (obec Lądek Zdrój) a také v
Płonicy (obec Złoty Stok).
Jsou to velmi ambiciózní plány, ale
je možné, že díky takovéto akci
by tato místa mohla ožít a stát se
svým způsobem turistickou nebo
poutní atrakcí. Doufám, že ten-
to originální projekt získá uznání
v očích kompetentních osob z
Polska i České republiky, a za
několik let se budeme moci po-
chlubit opravenými sakrálními
památkami na polsko-českém
pohraničí. Příklad nečekaného
oživení, které přinesla rekon-
strukce kostela NPM v Neratově,
může také znamenat dobrou
prognózu pro jiné zanedbané a
často zničené kostely ve vy-
lidněných a chudých vesničkách
na polsko-českém pohraničí.

Překlad Joanna Golak
a Katarzyna Rima Katbeh

Z

ruszyć jak najszybciej. Rozma-
wialiśmy także o nowym instru-
mencie wspólnotowym – Euro-
pejskim Ugrupowaniu Współpra-
cy Terytorialnej (EUWT). Umoż-
liwia on zakładanie na terytorium
Unii Europejskiej ugrupowań
działających na rzecz ułatwiania i
upowszechniania współpracy te-
rytorialnej.

– Rok 2011 został uchwalony
przez Sejmik Dolnośląski Rokiem
Współpracy Transgranicznej.
Nasze województwo jako tzw.
europejski narożnik Polski może
poszczycić się wieloma udanymi
i autentycznymi formami współ-
pracy międzynarodowej na po-
graniczu np. Solidarnością Pol-
sko-Czesko-Słowacką czy Pol-

sko-Czeskimi Dniami Kultury
Chrześcijańskiej, które organizo-
wane są regularnie już od ponad
20 lat. Jakie formy wsparcia oraz
działania na najbliższe lata prze-
widuje samorząd województwa
dolnośląskiego?

– Sejmik Województwa Dol-
nośląskiego uchwalił rok 2011 ,,
Rokiem Współpracy Transgra-
nicznej”, który jest upamiętnie-
niem 20 – lecia założenia Euro-
regionu Nysa, a zaraz po nim za-
łożenia Euroregionu Glacensis.
Współpraca na pograniczu nasze-
go województwa z krajami cze-
skimi może poszczycić się wie-
loma formami współpracy. Natu-
ralne partnerstwo, wynikające z
położenia naszych regionów

pozwala nam na podejmowania
działań w dziedzinach takich jak
turystyka, infrastruktura, kultura
czy edukacja. Dolny Śląsk może
poszczycić się współpracą mię-
dzynarodową na pograniczu, a w
szczególności takimi przedsię-
wzięciami jak np. Solidarnością
Polsko– Czesko – Słowacką.
Znaczącą rolę odgrywają Dni
Kultury Chrześcijańskiej, które
organizowane są regularnie już
od ponad 20 lat. Wspólnie ze
stroną czeską corocznie organi-
zowane są także Dni Krajskie
Kraju Libereckiego, Dzień Polski
w Kraju Pardubickim a także Dni
Dolnego Śląska oraz Dożynki
Wojewódzkie na Dolnym Śląsku.
Wiele działań prowadzonych jest

w ramach Operacyjnego Progra-
mu Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospo-
lita Polska 2007 – 2013. W ra-
mach dofinansowanych projek-
tów współpracują ze sobą Bene-
ficjenci z regionów o podobnym
poziomie rozwoju gospodarczo
– społecznego, co ułatwia wypra-
cowanie projektów współpracy
wynikających ze wspólnych po-
trzeb partnerów. Dziedziny
wsparcia takie jak ochrona śro-
dowiska, wspieranie rozwoju tu-
rystyki, rozwój przedsiębiorczo-
ści, wspieranie współpracy z za-
kresu edukacji czy wspieranie
przedsięwzięć kulturalnych stwa-
rzają nam możliwość szerokiej
współpracy.
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CZ£OWIEK I ŒWIAT W MALARSKICH WIZJACH
ILONY ANTONIÓW

wydobycia się z matni siłą wła-
snej woli. Uwagę widzów przy-
ciągają oczy patrzące na świat
uważnie i trochę z lękiem.

Znaczna część obrazów od-
daje piękno natury ożywionej.
Syntezę zmian zachodzących w
przyrodzie w różnych kwarta-
łach roku przynosi obraz „Czte-
ry pory roku”. Górna część ca-
łości prześwietlona słońcem
symbolizuje lato. Po lewej stro-
nie zieleń traw podpowiada wio-
senne budzenie się do życia na-
tury; przeciwwagę tego piękna
stanowi zimny czar prawej stro-
ny, w której dominuje szarość
nagich konarów drzew i biel śnie-
gu. Kompozycji dopełnia dolna
część obrazu, ubrana w czerwień
i złoto. To jesień – królowa cie-
płych barw i melancholii.

Tej pracy towarzyszy odręb-
na wizja artystyczna, zatytułowa-
na „Lato” – przesycona optymi-
zmem zieleni i bogatej palety róż-
nych odcieni barw słonecznych i
kwietnych.

Magią kolorów przyciągała
także oczy gości wernisażu im-
presja malarska „Chwila”, zain-
spirowana zdjęciami przyjaciół
artystki. W centrum pejzażu zna-
lazł się ustrojony w cynobrową,
jesienną już barwę liści wiąz roz-
świetlony promieniami nisko sto-
jącego nad linią horyzontu słońca.

Ta ulotna chwila pięknej jesz-
cze i ciepłej jesieni zapowiada ry-
chłe nadejście surowszej pory roku.

Po obu stronach płonącego
czerwienią i słonecznym bla-
skiem wiązu stoi dostojny i po-

ważny las: z szarymi i nagimi ko-
narami drzew.

Myśl o tajemnicy świata przy-
rody nasuwa artystyczne ujęcie
opatrzone tytułem „Piękno natu-
ry”. Konary i pozbawione liści
gałęzie drzew spowija mgła – od
zawsze symbol niezbadanej głę-
bi, poszukiwania sensu i może
mrocznej strony realnej rzeczy-
wistości.

Wzruszenie liryzmem przy-
noszą obrazy: „Samotna jarzębi-
na” i „Słowik”. W pierwszym
dominantę artystyczną stanowi
kontrast: strojną w ciepłe barwy
jarzębinę otacza zimną tonacją
barw leśne tło. Można ją odczy-
tać jako alegorię losu człowieka,
który choć żyje wśród ludzi, w
cierpieniach i troskach jest za-
wsze samotny.

Symbolizujący wiosnę słowik
– liryczny, majowy śpiewak – ar-
tysta, niesie nadzieję, że złe dni i
szare chwile w życiu człowieka
miną, a po nich nadejdzie słońce
i radość.

Tematyczną odmienność przy-
nosi orientalny obraz „Żar Indii”
zainspirowany fotografiami tury-
stów, którzy zwiedzili ten fascy-
nujący kraj. Praca przestawia
Tadż Mahal – mauzoleum Mum-
taz Mahal – ukochanej żony Wiel-
kiego Mogoła Szahdżehana I –
białą architektoniczną perłę zro-
dzoną z miłości. W artystycznym
ujęciu Ilony Antoniów fasada gro-
bowca odbija się w wodach ka-
nału rozdzielającego główną ale-
ję prowadzącą do gmachu zali-
czonego do siedmiu cudów świa-

Tematyka zaprezentowanych
prac bez trudu daje się wpisać w
odwieczny trójkąt filozoficzny:
Bóg – Człowiek – Natura. Oko
Opatrzności zostało dyskretnie
wkomponowane w malarskie
przedstawienia: „Oczy dziejów”
i „W matni”. W pierwszym z nich,
pomyślanym jako artystyczna
metafora, oko Istoty Transcen-
dentnej spogląda na ziemski
padół z różnych punktów widze-
nia.

Taka wizja Boga mieści się w
neoplatońskim motywie „The-
atrum mundi”, znanym w litera-
turze i sztuce od czasów rene-
sansu do współczesności.

Pastel „W matni” podejmuje
próbę zgłębienia tajemnicy sen-
su człowieczego życia w świecie
natury. Postać ludzka uwięziona
w pniu drzewa to alegoria zde-
terminowania ludzkiego losu
przez przeznaczenie i usiłowania

Dzięki inicjatywie Miejskiego
Ośrodka Kultury w Nowej Ru-
dzie mieliśmy przyjemność po
trzech latach przerwy podziwiać
obrazy noworudzkiej artystki Ilo-
ny Antoniów w ramach cyklu
wystaw „artystyczne inspiracje”.
Wernisaż odbył się w holu wy-
stawowym Ośrodka Kultury 21
stycznia 2011 roku. Gospoda-
rzem wieczoru był dyrektor
MOK-u Wojciech Kołodziej, któ-
ry witał gości i omówił twórczość
plastyczki tak często utrwalającej
w swoich pracach piękno Nowej
Rudy i jej okolic.

Licznie przybyli na wernisaż
przyjaciele malarki i miłośnicy jej
talentu z zainteresowaniem oglą-
dali pastele przyciągające wzrok
tonacją kolorystyczną, wzrusza-
jące liryzmem lub zaciekawiają-
ce głębią tajemnicy. Honorowym
gościem wieczoru był Tomasz
Kiliński – burmistrz miasta.

Ilona Antoniów, Wojciech Ko³odziej – dyrektor MOK,
Tomasz Kiliñski – burmistrz Nowej Rudy
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ta. Obiekt realny i ten odbity w
wodzie otaczają promieniście
rozchodzące się linie, tworzące
rodzaj niezwykłej aureoli.

Na tle przyrody goście wer-
nisażu znaleźli postacie ludzkie
przedstawione realistycznie lub
metaforycznie. Malarka wykona-
ła dwa portrety swoich znajo-
mych: Ewy i Kazika.

Kobiecy portret z różą jest
personifikacją baśniowego elfa.
Uskrzydlona piękność w dolnej
części obrazu przechodzi w pą-
sowy kwiat róży. Baśniowości
dodają zjawisku unoszące się w
górze miniaturki elfów.

Portret mężczyzny wiąże się
z jego przeszłością. Za plecami
postaci ukazanej w planie ame-
rykańskim rozciąga się pejzaż
marynistyczny: morze i płynący
statek. Kazik, półodwrócony w
wodną przestrzeń, zdaje się
żegnać wzrokiem to, co kiedyś
stanowiło treść jego życia.

Jako metaforę ludzkiego losu
można odczytać obraz „Nieroz-
łączni”. Namalowany techniką im-
presjonistyczną portretuje dwo-
je ludzi (pewnie zakochanych)
ukrytych w głębinach wodnych.

Chcą w tym świecie pozostać
na zawsze, choć u góry jest
okienko, przez które widać re-
alną rzeczywistość.

Na metaforze artystka zbudo-
wała także kolejny obraz: „Uwię-
ziony motyl”, przedstawiający
złączoną z drzewem uskrzydloną
postać kobiecą. Lekkość i ezote-
ryczność kobiecej natury malar-
ka zestawiła z trudnościami czło-
wieczego losu, które często nie
pozwalają na realizację życio-
wych pragnień i zamiarów.

Muzyczne tło wernisażu
stworzył teledysk wykonany
przez noworudzki zespół „Biegu-
ni”. Tekst piosenki „Przy studni
„napisał krakowski poeta Adam
Ziemianin, muzykę skompono-
wał noworudzianin Jarosław Au-
giewicz, a emitowane na telebi-
mie obrazy, głównie ukazujące
nasz miejski rynek, tuszem i piór-
kiem wykonała Ilona Antoniów.
Tekst piosenki o Toli harmonizo-
wał z ogólną tematyką wystawy.

Wystawa potwierdziła, że au-
torka „Oczu dziejów”, „Czte-
rech pór roku” i „Uwięzionego
motyla” pozostała w twórczości
malarskiej wierna swemu arty-
stycznemu credo: ukazywaniu
piękna świata, w którym czło-
wiek jak na teatralnej scenie, po-
jawia się na krótko, by przeżyć
swój los splatający w sobie złote
nici radości i szczęścia z czarny-
mi: smutku i cierpienia.
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Joanna Golak

CZASOPISMO „LISTY” W LATACH 1971-1989 I DZIŒ
O czasopiśmie „Listy” dziś mo-
żemy mówić w dwóch katego-
riach, dzieląc je według okresów
czasowych w jakich były i są na-
dal wydawane. Pierwsza katego-
ria to „Listy” wydawane w latach
1971-1989, a druga to dzisiejszy
kształt tego czasopisma. W latach
1971-1989 „Listy” wydawane
były przez Jiřego Pelikána w Rzy-
mie. Było to czasopismo czecho-
słowackiej socjalistycznej opozy-
cji (Listy, časopis československé
socialistické opozice). Jak powie-
działa Jiřinka Šiklová głównym
celem i sensem „Listów” było to
by: „nie dopuścić, aby sytuacja w
Czechosłowacji, rozwój politycz-
ny w Czechosłowacji i w ogóle
w całym bloku był przemilczany,
skreślony i uciskany. Nie pozwo-
lić zapomnieć o co chodziło, że
chodziło o rozwój demokracji,
który był dławiony, że to skoń-
czyło się demokracją. Głównym
zadaniem było wysyłanie „Li-
stów” do domów, a także to aby
było to doceniane”.1

Członkami redakcji „Listów“ w
tych latach byli: „w porządku al-
fabetycznym – Dušan Havlíček,
Zdenek Hejzlar, Milan Horáček,
Vladimír Horský, František Jano-
uch, Cyril John, Karel Kaplan, Jiří
Kosta, Karel Kyncl, A. J. Liehm,
Artur London, Zdeněk Mlynář,
Adolf Müller, Josef Pokštefl, Mi-
chal Reiman, Radoslav Selucký,
Milan Schulz, (Jan Skála), Lubomír
Sochor, (Daniel Strož), Ota Šik,
Zdena Tominová, Vladimír Tosek,
Ruth Tosková, Čestmír Vejdělek.
W działalności czasopisma udział
wzięło wielu innych współpra-
cowników, szczegolnie z Cze-
chosłowacji, ich nazwiska z oczy-
wistych powodów nie były po-
dawane. (...) Jiří Pelikán przez
cały czas był aktywnym redakto-
rem naczelnym czasopisma“.2

W latach 1971-1989 czasopismo
„Listy“ ukazało się 95 razy, w tym
wydanych bylo 9 numerów po-
dwójnych, 14 numerów special-
nych i dodatków. „Bez względu
na objętość, charakter i znacze-

nie – 5713 artykułów wydruko-
wanych na 8994 drukowanych
stronach“.3

Powody dla jakich czasopismo
zaczeło być wydawane, przed-
stawione zostały w obwieszcze-
niu ze stycznia 1971 roku zaty-
tułowanym „Proč nesmíme
mlčet?“ ( Dlaczego nie możemy
milczeć?).
 „Dziś ciągle ukazuje się jaśniej,
że jednym z głównych celów
okupacji naszej ojczyzny było
uduszenie w zarodku rodzącej
się wolności poglądów i słowa,
bądź stalinowscy biurokraci w
Moskwie, Berlinie, Sofii, Warsza-
wie i Budapeszcie bali się sukce-
su „praskiej wiosny” i zarażenia
jego przykładem obywateli in-
nych państw … (…)
… postępować w walce i działa-
niach naszego rozwijającego się
socjalistycznego druku i w utrud-
nionych warunkach. „Listy” chcą
przy tym nawiązać do działalno-
ści i tradycji nie tylko Literárních
listů, ale i Reportéra, Politiky,
Kulturného života, Smeny, Zítřka
i innych czeskich i słowackich
czasopism, które były przez re-
żim okupacyjny czasowo skaza-
ne na milczenie. (...)
...nawiązywać do myśli demokra-
tycznego socializmu z roku 1968 i
wspołcześnie być tłumaczem nie-
chęci naszego ludu przeciwko oku-
pacji i tzw. normalizacji. Jesteśmy
bowiem przekonani, że duża część
naszych ludzi naprawdę szczerze
wspierała ruch za odrodzeniem so-
cjalizmu w roku 1968 i że jego pod-
stawowy kierunek – przez wielkie
błędy i niekonsekwentność – po-
kazuje ciągle jedyne wyjście z poli-
tycznego, ekonomicznego i moral-
nego kryzysu naszego społeczeń-
stwa“.4

Powyższy tekst ukazał się nie-
podpisany, ale możemy sądzić, że
jego autorem najprawdopodob-
niej był wydawca „Listów” Jiří
Pelikán.
W latach 1971-1989 czasopismo
„Listy” przechodziło swój roz-
wój, na którego wpływ miały w
dużej mierze wydarzenia poli-
tyczne, a także literackie. W „Li-
stach” publikowane były m. in.
najważniejsze dokumenty, a tak-
że dzieła literackie, wydawane w
dodatku „Čtení na léto”. Doda-
tek „Čtení na léto” ukazywał się

od dwunastego roczniku „Li-
stów”, wychodził w wielkości od
156 do 300 stron.
W „Listach” czasopiśmie pod-
ziemnym (exilowym) zamiesz-
czane artykuły często publikowa-
ne były pod pseudonimami, pod-
pisane jedynie inicjałami lub ad-
notacją: „uveřejněno bez vědomí
autora” (opublikowano bez wie-
dzy autora). Na przykład pod
pseudonimem DALIMIL publiko-
wał Antonín Jaroslav Liehm, uży-
wał też inicjałów AJL. Wśród naj-
bardziej frekwentowanych auto-
rów (wg ilości opublikowanych
stron), w latach 1971-1989 w
„Listach” według Dušana Havlíčka
byli: A. J. Leihm (251 stron), Zde-
nek Hejzlar  (225 stron). W
pierwszej dziesiątce znaleźli się
też: Zdeněk Mlynař, Josef Škvo-
recki, Ludvík Vaculík, Eva
Kantůrkova, Pavel Kohout, Milan
Šimečka, Václav Havel i Jiří Pe-
likán. Poniższy wykres przedsta-
wia autorów, którzy opublikowa-
li w tych latach od 50 do 251
stron swoich tekstów na łamach
„Listów”.
Wśrod pojawiających się nazwisk
w zestawieniach Dušana Havlíčka
pojawiają się nazwika osób po-
wszechnie znanych, a często
mających wielkie znaczenie dla
Czech i Słowacji. Znani publicy-
sći, literaci, dziennikarze, polity-
cy, ekonomiści, naukowcy, socio-
lodzy i osoby reprezentujące inne
dziedziny. Dziś dobrze znane na-
zwiska osób, które publikowały
w „Listach“ to m.in.: Ludvík Va-
culík, Václav Havel, Eva Kan-
tůrkova, Pavel Kohout, Josef
Škvorecki, Jaroslav Seifert, Ivan
Klíma, Milan Jungman, Ota Filip,
Bohumil Hrabal, Jiří Gruša, Milan
Kundera, Arnošt Lustig, Lubomír
Martínek i inni.
Tematycznie „Listy” prezento-
wały artykuły z dziedziny polity-
ki m.in. w formie komentarzy,
uwag i analiz (1096 stron). Pre-
zentowały znamienne wydarze-
nia historyczne, publikowały
ważniejsze dokumenty (518
stron), np. związane z Kartą’77.
Drukowane były zagraniczne re-
akcje na podejmowane działania
przez ZSRR i tego co działo się
w krajach bloku wschodniego.
Czasopismo przedstawiało dzia-
łalność społeczną, opisywało ak-
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cje prowadzone w podziemiu.
Oprócz tego „Listy” prezento-
wały w tych latach: kulturę i sztu-
kę, literaturę, felietony, teksty
publicystyczne, ekonomiczne,
sprawozdania oraz przedstawia-
ły sylwetki ważnych osobistości.
Dzieląc za przykładem Dušana
Havlíčka przemiany „Listów“ w
latach 1971-1976, czasopismo
skupiło swą uwagę głównie na
polityce w Czechosłowacji, a tak-
że międzynarodowych konse-
kwencjach jakie przyniosła „nor-
malizacja“. W latach 1977-1979
opisywane było szczególnie po-
wstanie Karty’77 i działalność
dysydentów w Czechosłowacji.
Na lata 1980-1981 przypada
okres dodania do numerów let-
nich dodatku „Čtení na léto”.
Redakcja czasopisma w tym
okresie, wiele miejsca poświęci-
ła kryzysowi jaki miał miejsce w
Polsce. W latach1982-1987 „Li-
sty” skupiły się na prezentacji li-
teratury, dużo miejsca zajmowa-
ły w tym okresie też eseje na te-
mat kultury, literatury i polityki.
Ostatnie lata wydawania „Li-
stów” w Rzymie to podobnie jak
poprzednie lata śledzenie bieżą-
cych wydarzeń w Czechosłowa-
cji na świecie. Teksty poruszały
głównie kwestie kultury, polityki
i socjologii.

Miejsce Literatury w „Li-
stach” w latach 1971-1989
Jak podaje Dušan Havlíček lite-
ratura i felietony łącznie na
łamach „Listów” zajęły 26,7 %
całości czasopisma. Prezentowa-
ne były opowiadania, fragmenty
powieści, poezja, dramaty i inne
gatunki literackie. Felietony od 6
rocznika „Listów” miały już sta-
łe miejsce. Często, nie tylko w
dodatku „Čtení na léto”, było ich
po kilka. Do sztandarowych au-
torów felietonów należy zaliczyć:
Ludvíka Vaculíka (79 felietonów),
Jiřego Hochmana (39 felieto-
nów), Jiřego Rumla (18 felieto-
nów), Evę Kantůrkową (11 felie-
tonów), Milana Šimečkę (10 fe-
lietonów), Pavla Kohouta (8 fe-
lietonów) i Olgę Šulcovą (8 felie-
tonów).
Najbardziej poczytnymi autora-
mi byli: Eda Kriseova, Olga
Šulcova, Karel Pecka, Ivan Klíma,
Jan Trefulka, Bohumil Hrabal,
Lenka Procházkova, Josef Škvo-
recki, Věra Stiborova, Jiři Gruša,
Jiři Hanák, Eva Kantůrkova, Pa-
vel Kohout, Arnoš Lustig, Jaroslav
Vejvoda i Lubomír Martínek.
Jeśli chodzi o poezję, najwięcej

miejsca „Listy” poświęciły Jaro-
slavowi Seifertowi, opublikowa-
no aż 21 jego wierszy. Pojawiły
się też wiersze: Jaromíra Hořca,
Petra Krála, Miroslava Červenki,
Jana Vladislava, Zdeňka Rotrekla,
Petra Kabeša, Jana Skacela, Bo-
humila Hrabala, Violi Fischerovej
i innych. Czasopismo przedsta-
wiło też 27 dramatów, m.in. Pa-
vla Kohouta, Ivy Procházkovej,
Josefa Topola, Karela Steigerwal-
da, Milana Uhde, Alexandra Kli-
menta i Josefa Škvoreckiego. „Li-
sty” publikowały też najróżniej-
sze eseje, świadectwa, wypowie-
dzi i reportaże, przemyślenia i
analizy.
Jak powiedziała dla czeskiego ra-
dia czeska krytyczka Milena Ma-
rešova, książka Dušana Havlíčka
„Listy v exilu” to książka, która
ma „… przede wszystkim zna-
czenie w tym, że przedstawia
obraz  podziemnego czasopisma,
to znaczy pewnej części czeskiej
kultury, która tutaj istniała, nie
była powszechnie dostępna i te-
raz się z nią możemy zapoznać”.5

Czasopismo „Listy” dzisiaj
„Listy” po 1971 roku przeniesio-
ne były do Pragi. Obecnie od
roku 2003 wydawane są w Oło-
muńcu przez wydawnictwo Bu-
rian&Tichák. Dziś „Listy wydaje
Václav Burian i Tomáš Tichák, w
formie dwumiesięcznika. Jak
mówi podtytuł, czasopismo to:
Dvouměsíčník pro kulturu a dia-
log (dwumiesięcznik dla kultury i
dialogu). W udzielonym dla cza-
sopisma „Tvar. Literární obtý-
deník” obszernym wywiadzie o
Polsce, Václav Burian mówi o
aktualnej sytuacji czasopisma:
„ciągle wiemy, że każdy rocznik
(dla „Listów”) może być ostat-
nim. Czytelnicy nie utrzymają
„Listów”(…) ale „Listy” miały i
mają nadal taki nakład, że ma sens
ich wydawanie. Ponad tysiąc eg-
zemplarzy każdego numeru cią-
gle się rozchodzi, jeszcze od cza-
sów exilowych, wielkie świato-
we biblioteki odbierają „Listy”,
około 150 prenumeratorów jest
na Słowacji”.6

W obecnej chwili redaktorem
naczelnym czasopisma jest
Václav Žák, pozostali członkowie
redakcji to  Václav Burian i Tomáš
Tichák. Stałymi felionistami są:
Jan Balabán (2006), Petr Borko-
vec (2005, 2006), Marián Hatala,
Vlasta Chramostová (2007),
Václav Jamek, A. J. Liehm, Roman
Ludva (2004), Jan Novotný, Jiří
Olič (2005), Ladislav Šenkyřík,

Pavel Švanda (2008), Tomáš
Tichák. Ilustracje przygotowuje
Martin Burian.
5 marca 2008 roku wydawnic-
two Burian a Tichák otrzymało
Nagrodę Kraju Ołomunieckiego
za zasługi w dziedzinie kultury,
dokładniej „za wyjątkowe dzia-
łania w roku 2007 w dziedzinie
profesjonalnej sztuki – literatury”
a jeszcze dokładniej: za „wyda-
wanie dwumiesięcznika „Listy”.7
Dušan Havlíček zapytany o to jak
widzi dzisiejsze „Listy” odpowia-
da: „Tak, wydają mi się być do-
bre! Bardzo często się zgadzamy
z sobą, co jest godne podziwu,
są tam rzeczy, które jak myślę
powinno się upowszechniać,
znajdują się autorzy, których
chętnie czytam. Jirka Pelikán
(zrobił z tego czasopisma), jak
jest na nim napisane, czasopismo
dla dialogu społecznego. To już
od dawna nie jest żadna socjali-
styczna opozycja, tym już nie były
wtedy, było wiadomo, że to jest
bezsens. W tych dzisiejszych „Li-
stach” dobre jest to, że poglądo-
wo barwne, upowszechnia się
rzeczy, o których się nigdzie nie
mówi, np.:  Erazim Kohák – ko-
niec Masarykowego optymizmu.
To są rzeczy, których nigdzie in-
dziej nie znajdziecie”.8

1 Knihovnička Radia Praha - Čítan-
ka z 19 ročníků exilového časopisu
Listy [2009-02-22 ] Autor: Vilém
Faltýnek, Zdroj: Český Rozhlas 7,
Radio Praha. Všechna práva vyhra-
zena. © Copyright 1996, 2009 Radio,
s. 3
2 Dušan Havlíček, „Listy v exilu.
Obsahová analýza časopisu Listy,
který v letech 1971 až 1989 vydával v
Římě Jiří Pelikán”, Burian a Tichák,
Olomouc 2008, s. 10 (tłum. Joanna
Golak)
3 Dušan Havlíček, „Listy v exilu.
Obsahová analýza časopisu Listy,
který v letech 1971 až 1989 vydával v
Římě Jiří Pelikán”, Burian a Tichák,
Olomouc 2008, s. 11 (tłum. Joanna
Golak)
4 Redakční úvodník „Proč nesmíme
mlčet?“; Listy, ročník I, číslo 1., le-
den 1971, s. 1 (tłum. Joanna Golak)
5 Knihovnička Radia Praha - Čítan-
ka z 19 ročníků exilového časopisu
Listy [ 2009-02-22 ] Autor: Vilém
Faltýnek, Zdroj: Český Rozhlas 7,
Radio Praha. Všechna práva vyhra-
zena. © Copyright 1996, 2009 Radio,
s. 2
6 Michal Škrabal, Pořad jen Polsko
pro začátečníky. Rozhovor s Václa-
vem Burianem, “Tvar Literární
obtýdeník”, 13.05.2010, s. 5 (tłum.
Joanna Golak)
7 http://www.listy.cz/profil.php
8 Knihovnička Radia Praha - Čítan-
ka z 19 ročníků exilového časopisu
Listy,[ 2009-02-22 ] Autor: Vilém
Faltýnek, Zdroj: Český Rozhlas 7,
Radio Praha. Všechna práva vyhra-
zena. © Copyright 1996, 2009 Radio,
s. 3 (tłum. Joanna Golak)
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O časopisu „Listy” dnes
můžeme hovořit ve dvou kate-
goriích, a rozdělit je podle
časových období, ve kterých byly
a stále jsou vydávány. První kate-
gorií jsou „Listy” vydávané v le-
tech 1971-1989, a druhou je
dnešní podoba tohoto časopisu.
V letech 1971-1989 byly „Listy”
vydávány Jiřím Pelikánem v Římě.
Byl to časopis československé
socialistické opozice. Jak řekla
Jiřinka Šiklová hlavním cílem
„Listů” bylo: „nedopustit, aby si-
tuace v Československu, politický
vývoj v Československu a vůbec v
celém bloku byl umlčen, zkreslen
a potlačen. Nedovolit, aby se za-
pomnělo, o co šlo, že šlo o rozvoj
demokracie, který byl dušen, a že
to stejně skončilo demokracií. Pod-
statou věci bylo posílání Listů
domů, a taky, aby to bylo
oceněno.”1

Členy redakční rady „Listů” v
těchto letech byli: „v abecedním
pořadí - Dušan Havlíček, Zdeněk
Hejzlar, Milan Horáček, Vladimír
Horský, František Janouch, Cyril
John, Karel Kaplan, Jiří Kosta,
Karel Kyncl, AJ Liehm, Arthur v
Londýně, Zdeněk Mlynář Adolf
Müller, Josef Pokštefl, Michal Re-
iman, Radoslav Selucký, Milan
Schulz (Jan Skála), Lubomír So-
chor, (Daniel Strož), Ota Šik,
Zdena Tominová, Vladimír Tosek,
Ruth Tosková, Čestmír Vejdělek.
Na časopise se podílela řada
dalších kolegů, zejména z Česko-
slovenska, jejich jména nebyla ze
zřejmých důvodů uvedena. Jiří
Pelikán (...) byl po celou dobu
aktivním šéfredaktorem časopi-
su.”2

V letech 1971-1989 se časo-
pis „Listy” objevil 95 krát, včetně

9 dvojitých čísel, 14 spe-
ciálních čísel a příloh. „Bez ohle-
du na objem, charakter a význam
– 5713 článků otištěných na 8994
tiskových stranách.”3

Důvody, pro které časopis
začal být vydáván, byly prezen-
továny v oznámení z ledna roku
1971 pod názvem „Proč
nesmíme mlčet?”.

„Dnes stále jasněji vychází na-
jevo, že jedním z hlavních cílů
okupace naší vlasti bylo udusit v
zárodku rodící se svobodu
názorů a slova, neboť stalinští
byrokraté v Moskvě, Berlíně,

Joanna Golak

ÈASOPIS „LISTY” V LETECH 1971-1989 A DNES
Sofii, Varšavě i Budapešti měli
strach z úspěchu, „pražského
jara“ a nakažlivosti jeho příkladu
pro obyvatele svých zemí... (...)

... pokračovat v boji a činnosti
našeho pokrokového sociali-
stického tisku i ve ztížených
podmínkách. „Listy” chtějí při
tom navázat na činnost a tradice
nejen Literárních listů, ale

také Reportéra, Politiky, Kul-
turního života, Směny, Zítřka a
dalších českých a slovenských no-
vin a časopisů, které byly oku-
pačním režimem dočasně odsouze-
ny k mlčení. (...)

... navazovat na myšlenky de-
mokratického socialismu z r. 1968
a současně být tlumočníkem odpo-
ru našeho lidu proti okupaci a tzv.
normalizaci. Jsme totiž
přesvědčeni,

že velká část našich lidí opra-
vdu upřímně podporovala hnutí pro
obrození socialismu v r. 1968 a že
jeho základní směr – přes mnohé
chyby a nedůslednosti – ukazuje
stále jediné východisko z politické,
ekonomické a morální krize naší
společnosti”.4

Výše uvedený text byl
zveřejněn nepodepsán, ale
věříme, že jeho autorem byl
zřejmě redaktor „Listů” Jiří Pe-
likán.

V letech 1971-1989 časopis
„Listy” prošel ve svém vývoji
změnami, na něž měli převážně
vliv politické a literární události.
V „Listech” byly publikovány mj.
nejdůležitější dokumenty a li-
terární díla, vydávané v příloze
„Čtení na léto. Příloha „Čtení
léto” se objevila v dvanáctém
ročníku „Listů”, vycházela ve ve-
likosti 156 až 300 stránek.

V „Listech,” podzemním (exi-
lovém) časopise byly články často
publikované pod pseudonymy,
iniciálami nebo podepsané pouze
poznámkou: „uveřejněno bez
vědomí autora”. Například pod
pseudonymem Dalimil publikoval
Antonín Jaroslav Liehm, používal
také iniciály AJL.

Mezi nejvíce frekventovanými
autory (v závislosti na počtu pu-
blikovaných stránek) v letech
1971-1989 v „Listech” byli pod-
le Dušana Havlíčka : AJ Leihm
(251 stran), Zdeněk Hejzlar (225
stran). V první desítce byli:
Zdeněk Mlynář, Josef Škvorecký,

Ludvík Vaculík, Eva Kantůrková,
Pavel Kohout, Milan Šimečka,
Václav Havel a Jiří Pelikán.

Následující graf ukazuje auto-
ry, kteří v těchto letech publiko-
vali 50 až 251 stran textu na
stránkách „Listů”.

Mezi jmény, které uvádí
Dušan Havlíček, se objevují
jména známých osobností, často
majících velký význam pro
Českou republiku a Slovensko.
Slavní novináři, spisovatelé, poli-
tici, ekonomové, vědci, sociolo-
gové a lidé zastupující další obo-
ry. Dnes, mezi dobře známá
jména těch, kteří publikovali v
„Listech”, patří: Ludvík Vaculík,
Václav Havel, Eva Kantůrková,
Pavel Kohout, Josef Škvorecký,
Jaroslav Seifert, Ivan Klíma, Mi-
lan Jungman, Ota Filip, Bohumil
Hrabal, Jiří Gruša , Milan Kunde-
ra, Arnošt Lustig, Lubomír
Martínek a další.

Tematicky „Listy” prezento-
valy články o politice mj. ve formě
připomínek, vyjádření a analýz
(1096 stran). Představovaly
významné historické události,
zveřejňovaly důležité dokumen-
ty (518 stran), např. v souvislosti
s Chartou’77. Otištěny byly za-
hraniční reakce na kroky ze stra-
ny SSSR a na to, co se dělo ve
východním bloku. Časopis před-
stavoval společenskou činnost,
popisoval kampaně v podzemí.
Kromě toho, „Listy” v těchto le-
tech prezentovaly: kulturu a
umění, literaturu, eseje, ekono-
mické a publicistické texty,
zprávy a představovaly profily
významných osobností. Nava-
zujíc např. na dělení proměn
„Listů” podle Dušana Havlíčka, v
letech 1971-1976 časopis zaměřil
svou pozornost především na
politiku v Československu a me-
zinárodních důsledcích „norma-
lizace”. V letech 1977-1979 byl
popisován zejména vznik Charty
’77 a činnost disidentů v Česko-
slovensku. Na léta1980-1981
připadá přidání letní přílohy
„Čtení léto“. Redakce v této
době věnovala hodně pozorno-
sti krizi, která nastala v Polsku. V
letech 1982-1987 byly „Listy”
zaměřené na prezentaci literatu-
ry, hodně prostoru bylo v tomto
období věnováno také esejím o
kultuře, literatuře a politice. Po-

slední vydání „Listů” v Římě se
věnovalo, stejně v předchozích
letech, sledování aktuálního dění
v Československu a ve světě. Te-
xty se zabývaly především
otázkami kultury, politiky a socio-
logie.

Místo literatury v „Listech”
v letech 1971-1989

Podle Dušana Havlíčka, litera-
tura a fejetony tvořily společně
26,7% celého časopisu „Listy“.
Objevovaly se zde povídky, úry-
vky románů, poezie, drama a jiné
literární žánry. Fejetony si od 6.
ročníku získaly v „Listech“ své
stálé místo. Často, nejen v přílo-
ze „Čtení léto”, jich bylo hned
několik. Mezi nejvýznamnější au-
tory fejetonů patří Ludvik Vaculík
(79 sloupků), Jiří Hochman (39
sloupků), Jiří Rumla (18 sloupků),
Eva Kantůrková (11 sloupků),
Milan Šimečka (10 sloupků), Pa-
vel Kohout (8 sloupků) a Olga
Šulcová (8 sloupků).

 Nejčtenějšími autory byli: Eda
Kriseová, Olga Šulcová, Karel
Pecka, Ivan Klíma, John Trefulka,
Bohumil Hrabal, Lenka
Procházková, Josef Škvorecký,
Věra Stiborová, Jiří Gruša, Jiří
Hanák, Eva Kantůrková, Pavel
Kohout, Arnošt Lustig, Jaroslav
Vejvoda a Lubomír Martínek.

Pokud jde o poezii, hodně
místa „Listy” věnovaly Jaroslavu
Seifertovi, zveřejněno bylo 21
jeho básní. A také básně: Jaromíra
Hořce, Petra Krále, Miroslava
Červenky, Jana Vladislava,
Zdeňka Rotrekla, Petra Kabeše,
Jana Skácela, Bohumila Hrabala,
Violy Fischerové a dalších. Časo-
pis také prezentoval 27 her,
včetně her Pavla Kohouta, Ivy
Procházkové, Josefa Poplara,
Karla Steigerwalda, Milana Uhde-
ho, Alexandra Klimenta a Josefa
Škvoreckého. „Listy” také publi-
kovaly různé eseje, svědectví,
výpovědi a reportáže, reflexe a
analýzy.

Jak pro Český rozhlas uvedla
česká kritička Milena Marešová,
kniha Dušana Havlíčka „Listy v
exilu „ je kniha, která „má
především význam v tom, že
podává obraz exilového časopisu,
to znamená určité části české kul-
tury, která tady existovala, nebyla
běžně přístupná a teď se s ní
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můžeme seznámit. Když budu
někým, kdo neměl nikdy exilové
Listy v ruce, tak po pročtení té
čítanky zjistím, jak tu práci směro-
vali, jaký byl názorový obzor těch
lidí, kteří do něj psali, komu byl
určený.”5

Časopis „Listy” dnes
„Listy” byly po roce 1971

přestěhovány do Prahy. Od roku
2003 jsou vydávány v Olomouci
nakladatelstvím Burian & Tichák.
Dnes jsou „Listy“ vydávány
Václavem Burianem a Tomášem
Tichákem jako dvouměsíčník. Jak
říká podtitul, časopis je: Dvo-
uměsíčník pro kulturu a dialog. V
obchodní publikace „tváre. V
rozsáhlém rozhovoru o Polsku
pro časopis „Tvar. Literární
obtýdeník”, Václav Burian hovoří
o současné situaci časopisu:
„stále víme, že každý ročník
může být (pro „Listy“) tím po-
sledním. Čtenáři „Listy“ ne-
dokážou udržet“ (…) ale „Listy”
měly a stále mají takový náklad,
že má smysl je vydávat. Vychází
více než tisíc exemplářů každého
čísla, ještě od časů exilu, velké
světové knihovny odebírají „Li-
sty”, kolem 150 předplatitelů je
na Slovensku”. 6

V současnosti je šéfredakto-
rem časopisu Václav Žák, dalšími

členy redakce jsou Václav Burian
a Tomáš Tichák. Stálými fejeto-
nisty jsou: Jan Balabán (2006),
Petr Borkovec (2005, 2006),
Marián Hatala, Vlasta Chramo-
stová (2007), Václav Jamek, A. J.
Liehm, Roman Ludva (2004), Jan
Novotný, Jiří Olič (2005), Ladi-
slav Šenkyřík, Pavel Švanda
(2008), Tomáš Tichák. Ilustrace
připravuje Martin Burian.

Dne 5. března 2008 byla na-
kladatelství Burian a Tichák
udělena Cena Olomouckého
kraje za přínos v oblasti kul-
tury, přesněji „za výjimečný
počin roku 2007 v oblasti profe-
sionálního umění – literatury“, a
ještě přesněji: za „vydávání dvo-
uměsíčníku Listy“. Velmi si
vážíme ocenění, zvláště v tom
krajském městě, které je shodou
milých okolností i rodným
městem zakladatele našeho časo-
pisu“.7

Dušan Havlíček na otázku, jak
vidí dnešní „Listy” odpovídá:
„Ano, ty se mi zdají být dobré!
My se velmi často shodneme, což
je obdivuhodné, jsou tam věci,
které se myslím si mají
zveřejňovat, jsou tam autoři,
které si rád přečtu. To už za Jirky
Pelikána, on z toho udělal ten, jak
je tam napsané, časopis pro poli-
tický dialog. To už dávno žádná so-

cialistická opozice není, to už ne-
bylo tenkrát, to už se vědělo, že to
je nesmysl. na těch dnešních Li-
stech je dobré, že jsou názorově
pestré, že se uveřejňují věci, které
se nikde neříkají, tady třeba: Era-
zim Kohák - Ekologie, konec Ma-
sarykova optimismu. To jsou věci,
které nikde jinde nenajdete. Ale já
tady do toho nemůžu mluvit, ani
nechci, to už je na mě pozdě..”8

Bibliografie:
Dušan Havlíček, „Listy v exilu. Ob-
sahová analýza časopisu Listy, který
v letech 1971 až 1989 vydával v Římě
Jiří Pelikán”, Burian a Tichák, Olo-
mouc 2008
Redakční úvodník „Proč nesmíme
mlčet?“; Listy, ročník I, číslo 1., le-
den 1971
Knihovnička Radia Praha - Čítanka
z 19 ročníků exilového časopisu Li-
sty,[ 2009-02-22 ] Autor: Vilém
Faltýnek, Zdroj: Český Rozhlas 7,
Radio Praha. Všechna práva vyhra-
zena.
Michal Škrabal, Pořad jen Polsko pro
začátečníky. Rozhovor s Václavem
Burianem, “Tvar Literární obtý-
deník”, 13.05.2010, s. 1,4-5
www.listy.cz

1 Knihovnička Radia Praha - Čítan-
ka z 19 ročníků exilového časopisu
Listy,[ 2009-02-22 ] Autor: Vilém
Faltýnek, Zdroj: Český Rozhlas 7,

Fotografie - Libor Fojtík: Dobrovolná
skromnost

Jonáš Hájek(básně): Nádherný den,
vzpomněl jsem si (Vranov)
Petr Hrubý: Za puče
János Szentmártoni: Vtáky zo špajze
Joana Radzyner: Dobré pre knihu, zlé pre
krvný tlak
Jacek Kubiak: Murakamiho české
dobrodružství
Knihy
David Voda: Náčrtnik z Olomouce –
Sch(merz) sprach Chadraba

Tomáš Tichák: Pírko
A. J. Liehm: Devadesátníci

Tomáš Tichák / Martin Burian: Aforismy/
kresby
Dále: Antonín Rašek, Petr Příhod, Eva
Dobšíková, Jiří Němec,
Marcela Hutarová, Miloslava Kodoňová, Pavel
Mertlík, Václav Burian

Obsah
Petr Hrubý: Václav Havel hýbe Čínou
Peter Purtz: Cára si pamätám
Peter Uhlík: Slovensko, druhý domov...
Antonín Rašek: Naděje na znovuzrození?

Jiří Vančura: Lidé kolem zakladatele

Cena Pelikán 2010: Anton Otte
Aby nebyla válka (záznam debaty)

Jiří Koubek: Check-out Republic aneb Ráj
jen pro bílé
Dagmar Vaněčková: Slunečný člověk Jiří
Dienstbier
Michael Tyrala: Neviditeľná menšina
Milan Otáhal: Disident Petr Pithart
Karel Skalický: Moji čtyři andělé na mých
čtyřech životních rozcestích
Jiřina Šiklová: Devadesátník
Pavel Šaradín: Český rok 2010. Rok Martina
Bartáka

Václav Jamek: Kapitalismus se opravit nedá
(ale my si ho zasloužíme)

Od roku 1971, kdy byly založeny v Římě Jiřím Pelikánem, vycházejí Listy nepřetržitě dosud. K oslavě jubilea vychází
pro předplatitele reprint prvního čísla. Jeho obálku, obálku a obsah nejnovějšího čísla nabízíme v příloze.
Nové číslo v nejlepších trafikách a u velmi dobrých knihkupců.
www.listy.cz

Tracy A. Burnsová: Před dvaceti lety –
zázraky a bolesti
Jaroslav Opat: Druhý život T. G. Masaryka?
Ferdinand Vrábel: TGM v slovenskej a
maďarskej publicistike

Marián Hatala: Už pre tú úľavu z nadávania

Václav Klusoň: Od rovnosti k efektivní a
únosné nerovnosti
Erazim Kohák: Hitler a Němci, Stalin a Češi
Jiří Hochman: Trocha naděje
Greg Evans: První krok k modernizaci
amerického zdravotnictví?
László F. Földényi: Sloboda dusí
Miroslav Klučka: Tak třeba káva
Jacek Kubiak: Druhé mládí Národní fronty

Jan Novotný: Zrádce národa

Václav Jindráček: Počátek sporů o Rukopisy
na stránkách Athenea

Ladislav Šenkyřík: Knižka ksichtů
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zena. © Copyright 1996, 2009 Radio,
s. 3
2 Dušan Havlíček, „Listy v exilu.
Obsahová analýza časopisu Listy,
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3 Dušan Havlíček, „Listy v exilu.
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Římě Jiří Pelikán”, Burian a Tichák,
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4 Redakční úvodník „Proč nesmíme
mlčet?“; Listy, ročník I, číslo 1., le-
den 1971, s. 1
5 Knihovnička Radia Praha - Čítan-
ka z 19 ročníků exilového časopisu
Listy,[ 2009-02-22 ] Autor: Vilém
Faltýnek, Zdroj: Český Rozhlas 7,
Radio Praha. Všechna práva vyhra-
zena. © Copyright 1996, 2009 Radio,
s. 2
6 Michal Škrabal, Pořad jen Polsko
pro začátečníky. Rozhovor s Václa-
vem Burianem, “Tvar Literární
obtýdeník”, 13.05.2010, s. 5 (tłum.
Joanna Golak)
7 http://www.listy.cz/profil.php
staženo dne 15.05.2010
8 Knihovnička Radia Praha - Čítan-
ka z 19 ročníků exilového časopisu
Listy,[ 2009-02-22 ] Autor: Vilém
Faltýnek, Zdroj: Český Rozhlas 7,
Radio Praha. Všechna práva vyhra-
zena. © Copyright 1996, 2009 Radio,
s. 3
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Elisabeth Kynast

MOJA HISTORIA ¯YCIA OD 1945 ROKU
Ja, Elisabeth Kynast zd. Schmidt,
urodziłam się 06.04.1942 r. w
Czermnej koło Kudowy Zdroju
w Hrabstwie Kłodzkim. Moi
przodkowie pochodzą z Czerm-
nej, co jest udokumentowane od
1620 roku. Do parafii Czermna
należało Słone, Brzozowie, Jaku-
bowice, Pstrążna i Kudowa.
Pięć lat temu moja rodzinna miej-
scowość obchodziła 650-lecie
swego istnienia. W przeciągu
swych dziejów nosiła różne na-
zwy: najpierw Chudoba, co po
czesku znaczy bieda. Potem Cer-
wena (czerwona miejscowość),
a następnie przez sto lat Tscher-
beney. W latach 1937-1945 miej-
scowość nosiła nazwę Grenzeck,
a później Czermna. Jakiś czas
temu wszystkie okoliczne miej-
scowości włączono do Kudowy.
Hrabstwo Kłodzkie przez kilka-
set lat było niemieckie. Tylko u
nas, w tzw. Czeskim Zakątku,
mówiło się po czesku.
W 1945 r. miałam 3 lata, mój brat
– 5. Babcia i dziadek mieszkali
razem z nami. W 1942 r. mój oj-
ciec musiał pójść na wojnę.
Wcześniej był w straży granicz-
nej. Przez dłuższy czas w ogóle
nie wiedzieliśmy czy jeszcze żyje.
Wraz z wejściem Armii Czerwo-
nej skończyło się spokojne życie
w Hrabstwie Kłodzkim. Przez
sześć tygodni Rosjanie szaleli w
naszej okolicy: pili i gwałcili nie-
mieckie kobiety i dziewczęta, w
wyniku czego wiele z nich zmar-
ło. Zdobycie alkoholu było dla
nich sprawą priorytetową.
Na wszystkich budynkach musia-
ły być wywieszone białe flagi, a
Niemcy byli zobowiązani do no-
szenia białych opasek. Potem
odczuliśmy obecność polskiej
milicji.
Mieszkaliśmy w regionie, co do
którego okupanci nie byli pewni,
do którego narodu należymy, po-
nieważ wielu z nas mówiło też
po czesku. Dlatego nie potrak-
towano nas zbyt okrutnie.
Dopiero w 1946 r. zaczęło się to
straszne wypędzenie z naszej ko-
chanej ojczyzny. Nikt w Hrabstwie
Kłodzkim nie wiedział, dlaczego.
Oprócz robotników przymusowych
z Polski i Ukrainy nie znaliśmy
wcześniej prawie żadnych obco-
krajowców. W 1947 r. zamknię-
to ostatecznie granicę z Czecho-
słowacją. Powstał wielki chaos.
W krótkim czasie wyrzucono z
domów połowę mieszkańców

Czermnej. W Kłodzku były punk-
ty zbiorcze. Stamtąd – z dworca
głównego – odchodziły pociągi
wywożące wypędzoną ludność.
Około jednej trzeciej ludności
naszej wsi musiało zostać, ponie-
waż byli potrzebni do ważnych
prac. Kobiety musiały wykony-
wać prace przymusowe, jak np.
sprzątać w wojsku, prać, żeby
dostać coś do jedzenia. Nie było
żadnego wsparcia finansowego.
Dodatkowo jeszcze nas szpiego-
wano.
W naszym domu mieszkała Po-
lka z dwójką dzieci. Była dla nas
bardzo dobra. Gdy zauważyła, że
jest nam za ciasno, wyprowadzi-
ła się do innego domu. Tym lu-
dziom ze Wschodu też było bar-
dzo ciężko. To byli prości ludzie,
wielu nie umiało nawet pisać.
Dla nas, czyli ostatnich osób, któ-
re mogły zostać w ojczyźnie,
utworzono w 1946 r. czeską
szkołę, ponieważ zakładano, że
jesteśmy Czechami. Przychodziły
do nas transporty z darami. Po-
magali nam Czesi, w przeciwnym
razie umarlibyśmy z głodu. W
Nachodzie, po czeskiej stronie,
powstał komitet, który walczył o
to, żeby Hrabstwo Kłodzkie
przyłączyć do Czechosłowacji,
jako że nigdy nie należało do Pol-
ski. W 1949 roku Stalin wydał
decyzję o pozostawieniu Hrab-
stwa Kłodzkiego w Polsce.
W związku z tym Niemcy, któ-
rzy tutaj pozostali, domagali się
niemieckiej szkoły, którą też w
1950 roku dostaliśmy. W latach
1946-47 chodziliśmy w Kudowie
do czeskiej szkoły, potem w Za-
krzu do niemieckiej, którą w
1959 r. zamknięto i musieliśmy
chodzić do polskiej szkoły.
Podsumowując: dwa lata chodzi-
łam do czeskiej szkoły, pięć lat do
niemieckiej, a potem do polskie-
go gimnazjum. Od piątej klasy
musieliśmy się uczyć rosyjskiego.
W niemieckiej szkole mieliśmy
podręczniki z byłego NRD.
Nikogo nie zmuszano do wyjaz-
du, jednak było to niemożliwe,
żeby jako Niemiec czy Niemka
żyć tu normalnie. Ci, którzy op-
towali za Polską, mogli zachować
swoją własność. My, ci inni Niem-
cy, uznawani byliśmy za bezpań-
stwowców. Konsekwencją tego
był fakt, że musieliśmy się co pół
roku meldować w Kłodzku.
Szczególną radość sprawiały nam
nabożeństwa w języku niemiec-

kim, które w każdą nie-
dzielę odprawiane były w
Czermnej.
My, którzy zostaliśmy w
ojczyźnie, mieliśmy cały
czas nadzieję, że Niem-
cy tu wrócą. Także Pola-
cy, którzy tutaj przyje-
chali, liczyli na to, że
wrócą do domu. I tak
mijały lata. Ludzie, którzy
do nas przyjechali, stali
się naszymi przyjaciółmi,
ponieważ dotknął ich
podobny los, jak nas.
Mój ojciec wrócił z nie-
woli w 1947 r. Ponieważ
dwaj byli żołnierze zostali
zabici przez polską mili-
cję, mój ojciec uciekł na
czeską stronę, gdzie
mieszkali już nasi krewni. W
domu był tylko tydzień. 9 mie-
sięcy później urodził się mój brat
Georg. Nawet z tej okazji nie
mógł przyjechać do domu, inni
mężczyźni też nie. Do 1952 r.
mój ojciec mieszkał i pracował w
Hronowie, w Czechosłowacji.
W tym czasie nasza matka musia-
ła dla nas żebrać. Prała innym lu-
dziom. Lekarze nie chcieli nas le-
czyć. Ale w tym niezwykle trud-
nym czasie zdarzały się też cuda,
a wśród Polaków – bardzo do-
brzy ludzie. W 1952 r. urodziła
się jeszcze moja siostra.
Nam nie wolno było nawet pa-
trzeć na czeską stronę. Czesi pil-
nowali granicę dzień i noc. Za-
orano szerokie pasy ziemi i kon-
trolowano je. Nawet Polacy, któ-
rzy też byli komunistami, nie
mogli rozmawiać z czeskimi są-
siadami.
Chociaż nie przyjęliśmy polskie-
go obywatelstwa, mogliśmy
mieszkać w naszym domu. Wy-
jazd do Niemiec przez wiele lat
był niemożliwy.
Później wydano zgodę. Gdy tyl-
ko urząd dowiedział się o złożo-
nym wniosku na wyjazd, natych-
miast zwalniano z pracy. Bez pra-
cy trzeba było zapewnić sobie
utrzymanie aż do wyjazdu. W
ostatnim czasie szykany ze stro-
ny polskich władz były szczegól-
nie uciążliwe. Do tego doszło
regularne meldowanie się na mi-
licji w Kłodzku.
Duża grupa niemieckich kobiet
wyszła za mąż za Polaków. To jest
właśnie ta mniejszość niemiecka,
która mieszka teraz na terenie
Hrabstwa Kłodzkiego.

W 1957 r. doszło do łączenia ro-
dzin. Republika Federalna Nie-
miec zapłaciła za to duże pienią-
dze. Przed wyjazdem z Hrabstwa
Kłodzkiego trzeba było swoją wła-
sność przekazać państwu pol-
skiemu. Dopiero po załatwieniu
wszystkich wymaganych spraw
można było we Wrocławiu otrzy-
mać wizę na wyjazd. Moi rodzi-
ce musieli podpisać w Urzędzie
Miasta w Kudowie, że dobrowol-
nie oddają swoją własność.
Po upadku władzy komunistycz-
nej dowoedzieliśmy się, że nasza
własność może nam być zwró-
cona. Dotyczy to wszystkich,
którzy wyjechali po 1957 r.
Mieliśmy się stać Polakami, albo
wyjechać do Niemiec. Ja należa-
łam do tych późnych wysiedleń-
ców, którzy swoją ojczyznę opu-
ścili w 1962 r. Moi rodzice, mój
brat Max urodzony w 1940 r.,
brat Georg urodzony w 1948 r.
oraz siostra Johanna urodzona w
1951 r. wyjechali w 1964 roku.
Pozostało jeszcze ok. 30 niemiec-
kich rodzin. Podkreślić należy, że
my dzieci mówiliśmy już po pol-
sku i po czesku, jak to bywało na
terenach przygranicznych. Rodzi-
ce mówili tylko po niemiecku.
Najgorsze i najsmutniejsze dla
naszych rodziców, którzy tak
bardzo tęsknili za domem było
to, że w wizie była adnotacja, że
nie wolno im wrócić na Śląsk. A
więc pożegnanie na zawsze?
Nasz ojciec szybko znalazł pracę
w Lage Lippe na budowie jako
stolarz, ale nie mógł sobie pora-
dzić z tą nową sytuacją i w wie-
ku 60 lat zmarł nagle na serce.
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W 1970 r. wydano zezwolenie,
że można pojechać na Śląsk do
Polski w odwiedziny, ale dla na-
szej matki było to za późno. Na
krótko przed planowaną pod-
różą. Umarła w wieku 60 lat.
Trzeba było okazać zaproszenie,
zapłacić za każdy dzień 30 ma-
rek i stale meldować się u władz.
W 1976 r. znowu przyjechałam
do domu. Pierwsze kroki skiero-
wałam na cmentarz, do naszych
zmarłych, których nie mogliśmy
ze sobą zabrać. Gdy po 20 latach
po raz pierwszy jechałam do do-
mu, to było to bardzo trudne. Oży-
ło tyle wspomnień – smutnych i
pięknych. Okazało się, że moi
liczni, polscy przyjaciele mnie nie
zapomnieli i nasi wypędzeni mają
wielu polskich przyjaciół. Dopie-
ro wiele lat później dowiedzieli-
śmy się, ile krzywd wyrządzono
narodowi polskiemu. Pomogłam
wielu Polakom, szczególnie po-
trzebującym dzieciom.
Dla nas, późnych wysiedleńców,
sytuacja była całkiem inna niż dla
osób, które wypędzono z ich
domów w 1946 r.
Nasza czwórka dzieci znalazła
nową ojczyznę tutaj w okręgu
Detmold. Ja znalazłam pracę w
administracji powiatowej. W
międzyczasie przekwalifikowa-

łam się, wyszłam za mąż, urodzi-
łam dwóch synów i wybudowa-
liśmy dom. Mój mąż pochodzi z
Karkonoszy i wypędzenie z oj-
czyzny przeżył w zupełnie inny
sposób.
Począwszy od 1980 r. jeżdżę 3-4
razy do roku do Kudowy-Czerm-
nej i zajmuję się - razem z polski-
mi przyjaciółmi - niemieckimi
grobami, których tak wiele tu
jeszcze pozostało. Powstało też
lapidarium, a na tablicy pamiąt-
kowej widnieje napis: „Pamięci
tych osób, dla których Kudowa-
Czermna była małą ojczyzną. Pa-
miętajmy o nich i o ofiarach
wszystkich wojen. Ich losy przy-
pominają nam o pojednaniu.”
W mojej rodzinnej miejscowości
wikarym był ksiądz Gerhard Hir-
schfelder, który zginął w Dachau
w 1942 r. Urna z jego prochami
została pochowana obok kościoła
w Czermnej.
Teraz mieszkam w regionie Sau-
erland, który pod wieloma wzglę-
dami podobny jest do Hrabstwa
Kłodzkiego. Tutaj znalazłam swój
drugi dom. My, czyli ci wszyscy,
którzy późno wyjechali, są w tej
dobrej sytuacji, że mówimy po
polsku.
W Hrabstwie Kłodzkim istnieje
jeszcze Niemieckie Towarzystwo

Kulturalno-Społeczne, reprezen-
tujące mniejszość niemiecką. Po-
nadto „Młodzi dla Ziemi Kłodz-
kiej” podejmują wiele wspólnych
akcji z niemiecką młodzieżą z
organizacji „Młodzi Hrabstwa
Kłodzkiego”. Podczas moich
przyjazdów do ojczyzny stwier-
dziłam, że Śląsk odwiedzają
przede wszystkim byli miesz-
kańcy.
Pięć lat temu byłam na uroczy-
stości z okazji 650-lecia istnienia
Czermnej. Wtedy o tym wspo-
mniałam. Nas Niemców wtedy
w ogóle nie wymieniono, jak gdy-
byśmy nigdy tu nie byli. Polska
młodzież była w szkołach okła-
mywana. A przecież każdy dom
w Hrabstwie Kłodzkim był zbu-
dowany przez Niemców.
Podczas tej dużej uroczystości
miałam okazję, jako była miesz-
kanka, zabrać głos. Przemawia-
jąc w trzech językach powiedzia-
łam m.in. „To przecież niemożli-
we, żeby mówić tylko o tych 50
latach, gdy na tych ziemiach
mieszkają Polacy i nie wspomnieć
ani jednym słowem o Niemcach,
którzy mieszkali tutaj przez 600
lat”. Powiedziałam również: „Nie
wrócimy już tutaj. Znaleźliśmy
sobie nową ojczyznę. Ale proszę
nie zapominać o tych ludziach,

którzy tutaj żyli, którzy to wszy-
stko zbudowali; to byli dobrzy
ludzie”.
W Czermnej jest „Dom Gerhar-
da Hirschfeldera”, dom spotkań,
który jest do naszej dyspozycji.
Będę mogła jeszcze częściej prze-
bywać w mojej ojczyźnie. Co ro-
ku przyjeżdża do Hrabstwa Kłodz-
kiego wielu byłych jego miesz-
kańców, aby przejść się starymi
ścieżkami, aby uczestniczyć w piel-
grzymkach. Ta grupa osób zawar-
ła przyjaźnie z wieloma Polaka-
mi. A jednak wszystko jest inne.
Tylko wspomnienia pozostały.
Gdy idę przez moją ukochaną
wieś, przechodząc obok naszych
byłych domów, to nachodzą nie
wspomnienia. Z domów wyglą-
dają teraz obce twarze. Mimo że
brak jest odpowiedzi, ale pytanie
wciąż na nowo ciśnie się na usta:
„Dlaczego to wszystko musiało
się wydarzyć? Dlaczego człowiek
ciągle zadaje tyle bólu drugiemu
człowiekowi?”
Jak długo będę żyła, będę wierna
mojej ojczyzny i będę ją odwie-
dzała. Pojęłam, że swoją ojczyzną
muszę się podzielić z tymi, któ-
rzy dziś tu żyją i dla których
Hrabstwo Kłodzkie także stało
się ojczyzną.

tłum. Irena Rogowska

Elisabeth Kynast

MEINE LEBENSGESCHICHTE VON 1945 BIS HEUTE
Am 6.4.1942 wurde ich, Elisa-
beth Kynast, geb. Schmidt, in
Grenzeck/Tscherbeney bei
Kudowa, Grafschaft Glatz, gebo-
ren. Meine Vorfahren stammen
aus Tscherbeney, seit 1620 ur-
kundlich nachweisbar. Zu der Kir-
chengemeinde Tscherbeney
(Grenzeck) gehörten Schnellau,
Birkhagen, Jakobowitz, Strauß-
dörfel, Kudowa.
Mein Heimatort feierte vor fünf
Jahren seinen 650sten Geburts-
tag. Er trug in vielen Jahren ei-
nen anderen Namen, erst
Chudoba (was böhmisch Armut
heißt) oder Cerwena (roter Ort),
dann hundert Jahre Tscher-
beney.
Der Ort hieß von 1937 bis 1945
Grenzeck, seitdem Czermna.
Vor einigen Jahren sind alle Nach-
barorte nach Kudowa eingemein-
det worden.
Die Grafschaft war über Jahrhun-
derte deutsch. Nur bei uns im
sogenannten Böhmischen Winkel
sprach man auch Böhmisch. In
Tscherbeney sind alle Pfarr-

bücher ab 1680 in der Pfarrei
vorhanden.
Ich war 1945 drei Jahre alt, mein
Bruder fünf Jahre. Oma und Opa
lebten bei uns. 1942 mußte mein
Vater noch in den Krieg, vorher
war er beim Grenzschutz. Wir
wußten lange Zeit nicht, ob er
noch lebt.
Mit dem Einmarsch der Roten
Armee ging das beschauliche Le-
ben in der Grafschaft Glatz zu
Ende. Die Russen wüteten sechs
Wochen in unserer Gegend, tran-
ken, mißbrauchten deutsche
Frauen und Mädchen, von denen
viele starben. Übergroß war die
Gier der Russen nach alkoholi-
schen Getränken.
Auf allen Häusern mußten wei-
ße Fahnen gehisst werden. Die
Deutschen mußten weiße Binden
tragen. Dann bekamen wir die
polnische Miliz zu spüren.
Wir wohnten in der einzigen
Gegend, in der sich die Besatzer
nicht im klaren waren, zu wel-
cher Nation wir gehörten, da vie-
le unserer Leute die tschechische

Sprache beherrschten. Deshalb
hat man uns nicht so ganz
schlimm behandelt.
Erst 1946 fing die furchtbare Ver-
treibung aus der geliebten Hei-
mat an. Niemand in der Graf-
schaft Glatz wußte, warum. Au-
ßer Zwangsarbeitern aus Polen
und der Ukraine hatten wir vor-
her kaum Ausländer kennenge-
lernt. Ab 1947 wurde die Gren-
ze zur Tschechoslowakei endgül-
tig geschlossen. Nun entstand ein
großes Durcheinander.
Die Hälfte der Einwohner von
Tscherbeney wurde innerhalb kür-
zester Zeit aus den Häusern ge-
wiesen. Es ging nach Glatz zu den
Sammelstellen, von wo aus dann
– vom Glatzer Hauptbahnhof aus
– die Vertreibungszüge abfuhren.
Etwa ein Drittel unserer Leute im
Dorf mußte bleiben, da sie für
wichtige Arbeiten benötigt wur-
den. Frauen mußten Zwangsar-
beit leisten, damit sie etwas zu
essen bekamen: beim Militär put-
zen, Wäsche waschen. Es gab ja
keine finanzielle Unterstützung.

Zusätzlich wurden wir noch be-
spitzelt.
In unserem Haus wohnte mit uns
eine Polin mit zwei Kindern; sie
war aber sehr gut zu uns; als sie
merkte, daß es zu eng wurde,
zog sie in ein anderes Haus. Für
diese Menschen aus dem Osten
war es ebenfalls sehr schwer. Es
waren einfache Menschen; viele
konnten nicht schreiben.
Als die letzten, die noch in der
Heimat bleiben durften, beka-
men wir 1946 eine tschechische
Schule, da man glaubte, wir sei-
en Tschechen. Es kamen Trans-
porte mit Hilfsgütern für uns. Uns
haben die Tschechen geholfen,
sonst wären wir verhungert. In
Nachod auf der tschechischen
Seite entstand ein Komitee, das
dafür gekämpft hat, daß die Graf-
schaft Glatz tschechisch werden
sollte, die ja nie zu Polen gehört
hat. 1949 kam dann die Entschei-
dung Stalins zugunsten Polens.
Daraufhin haben die verbliebe-
nen Deutschen eine deutsche
Schule gefordert, die wir 1950
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bekamen. Wir gingen also 1946/
47 in Kudowa zur tschechischen
Schule und dann zur deutschen
Schule in Sackisch, die 1959 ge-
schlossen wurde. Wir mußten
dann in eine polnische Schule
gehen.
Zusammenfassung: Ich habe zwei
Jahre eine tschechische, fünf Jah-
re eine deutsche Schule und dann
das polnische Gymnasium be-
sucht. Ab Klasse 5 mußten wir
Russisch lernen. In der deutschen
Schule hatten wir die Lehrbücher
aus der ehemaligen DDR.
Es wurde niemand gezwungen
auszureisen, es war jedoch un-
möglich, als Deutscher normal zu
leben. Diejenigen, die für Polen
optiert hatten, konnten ihr Eigen-
tum behalten. Wir anderen Deut-
schen galten als staatenlos. Das
hatte zur Folge, daß wir uns je-
des halbe Jahr in Glatz melden
mußten. Eine besondere Freude
war jeden Sonntag der deutsch-
sprachige Gottesdienst in
Tscherbeney.
Wir, die wir in der Heimat blei-
ben durften, haben immer ge-
hofft, daß die Deutschen wieder-
kommen. Auch die Polen, die in
unsere Heimat kamen, rechne-
ten damit, wieder nach Hause zu
kommen. So verliefen die Jahre.
Die Menschen, die zu uns ge-
kommen waren, wurden unsere
Freunde, da sie ein ähnliches
Schicksal hatten wie wir.
Mein Vater war 1947 aus der
Gefangenschaft gekommen. Da
zwei ehemalige Soldaten von der
polnischen Miliz erschlagen wor-
den waren, flüchtete mein Vater
auf die tschechische Seite, wo
unsere Verwandten schon wa-
ren. Er war nur eine Woche zu
Hause gewesen. Neun Monate
später wurde mein Bruder Ge-
org geboren. Vater durfte nicht
mal zu diesem Anlaß nach Hause
kommen. Auch die anderen Män-
ner nicht. So lebte mein Vater bis
1952 in der Tschechoslowakei. Er
wohnte und arbeitete in Hronov.
In dieser Zeit mußte unsere Mut-
ter für uns betteln. Sie hat Wä-
sche gewaschen für andere Leu-
te. Die Ärzte wollten uns nicht
behandeln. Aber in dieser sehr
schweren Zeit gab es immer
Wunder und auch damals unter
den Polen sehr gute Menschen.
1952 wurde noch meine Schwe-
ster geboren.
Wir durften nicht mal auf die
tschechische Seite schauen. Die
Tschechen haben die Grenze Tag
und Nacht bewacht. Es wurden
breite Streifen beackert und kon-
trolliert. Auch die Polen, obwohl
sie doch ebenfalls Kommunisten
waren, durften mit den tschechi-

schen Nachbarn nicht sprechen.
Obwohl wir die polnische Staats-
angehörigkeit nicht angenommen
hatten, durften wir trotzdem
noch in unserem Haus wohnen.
Eine Ausreise nach Deutschland
war jahrelang nicht möglich.
Später wurde es erlaubt. Sobald
die Behörde vom Ausreiseantrag
erfuhr, wurde man gleich an der
Arbeitsstelle entlassen. Ohne
Arbeit mußte der Lebensunter-
halt bis zur Ausreise gefristet
werden. In letzter Zeit waren die
Schikanen von den polnischen
Behörden besonders stark. Hin-
zu kam die regelmäßige Meldung
bei der Miliz in Glatz.
Eine ganze Reihe deutscher Frau-
en heiratete später polnische
Männer. Das ist die deutsche
Minderheit, die jetzt in der Graf-
schaft wohnt.
1957 erfolgte eine Familien-Zu-
sammenführung. Die Bundesre-
publik Deutschland bezahlte hier-
für viel Geld. Vor der Ausreise
aus der Grafschaft mußte das Ei-
gentum dem polnischen Staat
übereignet werden. Erst wenn all
die entsprechenden Regularien
erledigt waren, bekam man in
Breslau das Visum für die Ausrei-
se. Meine Eltern mußten bei der
Stadt Kudowa unterschreiben,
daß sie ihr Eigentum freiwillig
abgeben.
Inzwischen – seit dem Ende der
kommunistischen Herrschaft -
wurde bekannt, daß wir unser
Eigentum zurückbekommen
können. Das gilt für alle, die nach
1957 ausgereist sind.
Wir sollten Polen werden oder
nach Deutschland ausreisen. Ich
gehörte zu den Spätaussiedlern,
die 1962 die Heimat verließen.
1964 waren dann meine Eltern,
mein Bruder Max, geb. 1940,
Bruder Georg, geb. 1948 und
meine Schwester Johanna, geb.
1951, ausgereist. Es waren viel-
leicht noch 30 deutsche Familien
zu Hause geblieben. Zu erwäh-
nen ist noch, daß wir vier Kinder
schon Polnisch und Tschechisch
sprachen, wie es in den Grenz-
gebieten üblich war. Die Eltern
konnten nur Deutsch.
Das Schlimmste und Traurigste
für unsere Eltern, die so viel Heim-
weh hatten, war, daß auf dem
Visum vermerkt war, daß sie nicht
mehr nach Schlesien einreisen
durften. Also Abschied für immer?
Unser Vater hatte in Lage/Lippe
gleich wieder Arbeit als Bau-
tischler gefunden, aber er wurde
doch mit dieser neuen Situation
nicht fertig und starb ganz plötz-
lich an Herzversagen mit 60 Jahren.
1970 kam die Erlaubnis, daß man
zu Besuch nach Schlesien/Polen

fahren kann, aber es war für un-
sere Mutter zu spät. Kurz vor ei-
ner geplanten Heimreise starb sie
mit 60 Jahren.
Man mußte eine Einladung vor-
weisen und täglich 30 Mark zah-
len und sich ständig bei der Be-
hörde melden. 1976 bin ich wie-
der nach Hause gekommen. Der
erste Weg war zum Friedhof zu
unseren Toten, die wir nicht hat-
ten mitnehmen können. Als ich
nach 20 Jahren das erste Mal nach
Haus fuhr, war es ganz schlimm.
Es kamen so viele Erinnerungen,
traurige und schöne. Ich habe
gemerkt, daß meine vielen pol-
nischen Freunde mich nicht ver-
gessen hatten. Inzwischen haben
gerade unsere Vertriebenen sehr
viele polnische Freunde. Wir er-
fuhren erst viele Jahre später, was
man dem polnischen Volk ange-
tan hat. Ich habe sehr vielen Po-
len, darunter vielen notleidenden
Kindern, geholfen.
Für uns Spätaussiedler war es
ganz anders als bei denen, die
1946 aus ihren Häusern vertrie-
ben wurden.
Wir vier Kinder haben hier eine
neue Heimat gefunden im Kreis
Detmold. Ich bekam in der Kreis-
verwaltung Arbeit. Inzwischen
hatte ich eine Umschulung ge-
macht, geheiratet und zwei Söh-
ne bekommen. Wir haben ge-
baut. Mein Mann ist aus dem Rie-
sengebirge und hat die Vertrei-
bung aus seiner Heimat anders
erlebt.
Seit 1980 fahre ich jedes Jahr drei
oder vier Mal nach Kudowa-
Tscherbeney und pflege die vie-
len deutschen Gräber gemein-
sam mit polnischen Freunden.
Wir haben ein Lapidarium und
eine Gedenkecke eingerichtet
mit der Inschrift:
„Wir gedenken dieser Menschen,
denen Kudowa-Tscherbeney die
Heimat war. Gedenket ihrer und
der Opfer aller Kriege. Ihre
Schicksale mahnen uns zur Ver-
söhnung.“
In meinem Heimatort wirkte
Kaplan Gerhard Hischfelder, der
1942 in Dachau gestorben ist.
Seine Urne wurde neben der Kir-
che von Tscherbeney beigesetzt.
Jetzt wohne ich im Sauerland, da
habe ich mein neues Zuhause
gefunden. Das Sauerland ähnelt
in vielem der Grafschaft Glatz.
Wir, die wir später die Heimat
verlassen hatten, haben den gro-
ßen Vorteil, daß wir Polnisch
sprechen.
In der Grafschaft Glatz existiert
noch ein Deutscher Freund-
schaftskreis, die deutsche Min-
derheit in der Grafschaft Glatz
darstellend, außerdem „Junge

Polen des Glatzer Landes“, die
mit der deutschen „Jungen Graf-
schaft“ viel gemeinsam machen.
Bei meinen Aufenthalten in der
Heimat habe ich festgestellt, daß
Schlesien vorwiegend von Ver-
triebenen besucht wird.
Bei den großen Feierlichkeiten
vor fünf Jahren – 650 Jahre
Tscherbeney/Grenzeck – war ich
dabei. Ich erwähnte es bereits.
Wir, die Deutschen, wurden
überhaupt nicht genannt, als
wenn es uns nie gegeben hätte.
In dieser Hinsicht war die polni-
sche Jugend in den Schulen stän-
dig belogen worden. Jedes Haus
in der Grafschaft war doch von
Deutschen erbaut worden.
Ich hatte bei dieser großen Feier
auch Gelegenheit, als ehemalige
Bewohnerin zu sprechen, ich
habe es in drei Sprachen getan.
Unter anderem habe ich gesagt:
„Es kann doch nicht sein, daß nur
von den 50 Jahren gesprochen
wird, in denen jetzt Polen hier
wohnen, und nicht ein Wort von
den Deutschen, die hier 600 Jah-
re gelebt haben.“ Ich habe auch
gesagt: „Wir kommen nicht mehr
wieder. Wir haben eine neue
Heimat gefunden. Aber verges-
sen Sie diese Menschen nicht, die
hier gelebt und alles erbaut ha-
ben; es waren gute Menschen.“
In der Heimat haben wir ein Haus
„Gerhard Hirschfelder“, ein Haus
der Begegnung in Tscherbeney/
Grenzeck zur Verfügung. So wer-
de ich mich noch öfter in der
Heimat aufhalten. Jedes Jahr
kommen wieder viele Landsleu-
te zu Besuch in die Heimat, um
die alten Wege zu gehen und Pil-
gerfahrten mitzumachen. Dieser
Personenkreis hat mit zahlrei-
chen Polen Freundschaften ge-
schlossen. Und doch ist alles an-
ders. Nur die Erinnerung ist uns
geblieben.
Wenn ich durch mein geliebtes
Dorf gehe, das fünf Kilometer
lang ist und an unseren ehemali-
gen Häusern vorbeikomme, dann
kommen die Erinnerungen. Es
schauen jetzt fremde Menschen
aus den Häusern. Dann bekomme
ich keine Antwort und frage mich
immer wieder: „Warum mußte
dies alles geschehen? Warum tut
der Mensch dem Menschen im-
mer wieder soviel Leid an?“
Solange ich lebe, werde ich mei-
ner Heimat treu sein und dahin
fahren, solange ich kann. Ich habe
begriffen, daß ich meine Heimat
teilen muß mit denen, die heute
da leben und denen die Graf-
schaft Glatz auch zur Heimat ge-
worden ist.
Fern doch treu!
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Ostatnie tony „The winds of
change” przebrzmiewają w holu
hotelowym i w symboliczny spo-
sób podkreślają wyjątkowość
tego wydarzenia. Wydarzenia,
podczas którego międzynarodo-
we różnice nie mają żadnego zna-
czenia. Znajduje się tu Norweż-
ka, która przyczyniła się do po-
nownego otwarcia wrocławskiej
synagogi, niemiecki profesor
Arno Herzig, który stara się wraz
z kolegami z Polski, zgłębić histo-
rię Śląska oraz Dyrektorka ope-
ry, która przywraca Wrocławio-
wi Wagnera. Są to laureaci tego-
rocznej Nagrody Kulturalnej Ślą-
ska, którą od 1977 roku przyzna-
je rząd landu Dolna Saksonia.
Wyróżniane zostają osoby, któ-
re w szczególny sposób przyczy-
niają się do zachowania, dalsze-
go rozwoju i rozpowszechniania
dóbr kulturowych Śląska. Przy-
znanie nagrody laureatom z Pol-
ski i Niemiec uczyniło z niej na-
grodę prowadzącą do porozu-
mienia między Polakami i Niem-
cami.

Uroczystości rozdania nagród
towarzyszył program kulturalny,
na który oprócz polskich gości
przyjechało ponad 200 uczestni-
ków z Niemiec. Uroczystości
rozpoczęto we wrocławskim ra-
tuszu wystawą „Święta Jadwiga
– Patronka Śląska” na cześć ojca
prof. Antoniego Kiełbasy. Zmar-
ły 15.07.2010 za swoje zasługi w
rozsławianiu św. Jadwigi jako
twórczyni mostów między naro-
dami i wiekami mógł zostać wy-
różniony jedynie pośmiertnie.

Powitanie Marszałka Woje-
wództwa Dolnośląskiego oraz
niemieckiego Konsula General-
nego w Arsenale wrocławskiego
Muzeum Narodowego było god-
nym zakończeniem tego pierw-
szego dnia.

Jest sobota, 4 września 2010 r.,
godz. 10.00. Oczarowani miej-
scem i wydarzeniami, ciekawi i
pełni napięcia siedzimy w gotyc-
kim ratuszu i przysłuchujemy się
przemówieniu Marszałka Woje-
wództwa Dolnośląskiego Marka
Łapińskiego: „Twórcze osiągnię-
cia tegorocznych laureatów Na-
grody Kulturalnej Śląska tworzą
dzieło o wartości ponadczaso-
wej. Tegoroczni laureaci repre-
zentują trzy narodowości, obec-
ne od stuleci w tworzeniu śląskiej

Brigitte Tondera

NAGRODA KULTURALNA ŒL¥SKA 2010
kultury. W tym kontekście o Ślą-
sku możemy razem powiedzieć
„nasz”. Wszystko to ma wymiar
symboliczny, także poprzez
umieszczenie dzisiejszej uroczy-
stości w historycznej stolicy re-
gionu.”

Uwe Schuenemann, Minister
Spraw Wewnętrznych i Sportu
Kraju Związkowego Dolna Sak-
sonia podkreśla w swoim wystą-
pieniu podczas uroczystości roz-
dania nagród, różnorodność i
dalekosiężność stosunków i pro-
jektów Dolnej Saksonii ze Ślą-
skiem i Polską. Minister zwrócił
uwagę na los Polaków w XX wie-
ku i wygnanych Niemców, z któ-
rych wielu znalazło swoją nową
ojczyznę w Dolnej Saksonii i
przyczyniło się w znaczący spo-
sób do jej odbudowy i rozwoju.

Laudację dla prof. dr. Arno
Herzig’a, niemieckiego laureata,
wygłosił Horst Milde, emeryto-
wany Prezydent Kraju Związko-
wego Dolna Saksonia: „wśród
tych osobowości na szczególną
uwagę zasługują historycy. Spo-
glądając wstecz na zakłamanie
europejskich dyktatur, których
czas już minął, koniecznym wy-
daje się stałe dążenie do obiek-
tywnej historiografii. Ci history-
cy, którzy chcą ,by historia pozy-
tywnie zweryfikowała ich doko-
nania, nie powinni w swojej pra-
cy dążyć do niczego innego, jak
tylko do prawdy. A gdy dodatko-
wo ich praca – co nie często ma
miejsce – służy porozumieniu
narodów, wówczas wywiązują
się z wielkiego, w dalszym ciągu
zaniedbywanego zadania, jakim
jest służenie ludzkości. W takim
przypadku najbardziej przeko-
nują ci historycy, którzy poprzez
swoje pochodzenie są związani
oraz osobiście dotknięci podej-
mowanymi przez siebie temata-
mi. Powyższe kryteria w całości
spełnia prof. dr Arno Herzig. Po
przedstawieniu osiągnięć laure-
ata Horst Milde zakończył: „Re-
asumując: wynik tej współpracy,
która przed laty byłaby nie do
pomyślenia, jest nadzwyczaj po-
zytywny, gdyż zawiera wiele
działań, które łączą. Tego rodza-
ju kooperacja jest nieodzowna,
by stosunki między Polską a
Niemcami mogły się dobrze roz-
wijać. Z drugiej strony zasmuca
jednakże fakt, że relacje polsko-

niemieckie – przynajmniej jesz-
cze w ostatnich latach – były czę-
ściej definiowane przez pryzmat
tego, co dzieli oba narody, a nie
z perspektywy tego, co je łączy.
A to, że dziś pojawia się coraz
więcej wspólnych zdań i poglą-
dów, zawdzięczamy również dłu-
goletniemu i niestrudzonemu za-
angażowaniu prof. Herziga. Pro-
wadząc swoje badania naukowe
zasłużył się bowiem w sposób
szczególny dla obu narodów.
Zasłużył na uznanie wszystkich
tych, którzy mimo tego co się
stało, a może właśnie z tego po-
wodu, angażują się na rzecz przy-
jaźni między Polską a Niemcami.

Durch solches Gewirre und
Gewühl Führt

nur ein Leitstern: das Gefühl!
– Was in der

tiefsten Seele lebt, Sich mitzu-
theilen

mächtig strebt, Sich offen zu
erkennen

giebt, Die Treue, die aus Lie-
be liebt.

Tymi szczególnymi słowami,
pochodzącymi od Carla von Hol-
teia, składam Panu serdeczne
gratulacje z okazji przyznania
Nagrody Kulturalnej Śląska Kra-
ju Związkowego Dolnej Saksonii
za rok 2010”.

Prof. Herzig powiedział w
swoim podziękowaniu, że histo-
ria Śląska jest zachowana w ko-
lektywnej pamięci tak niemiec-
kich jak i polskich Ślązaków i pro-
si śląskich przyjaciół o dalsze pie-
lęgnowanie kultury i tradycji dla
dobra obu naszych narodów we
wspólnej Europie.

Polska laureatka, prof. Ewa
Michnik, jest dyrektorką, gene-
ralnym dyrektorem muzycznym
i dyrygentem opery wrocław-
skiej. Jej starania nawiązują do
wspaniałej i długiej muzycznej
tradycji Wrocławia, która sięga
XVII wieku. Jej niestrudzone sta-
rania przyczyniły się do kultural-
nego wzbogacenia Wrocławia,
np. wystawienie Aidy w Hali Stu-
lecia z ogromnymi dekoracjami,
końmi, wielbłądami i setkami sta-
tystów, które przyciągnęło tysią-
ce widzów lub przedstawienia na
wolnym powietrzu w otoczeniu
zabytków architektury.

Niezwykłą osobą jest też Pani
Bente Kahan, która otrzymała
tegoroczną nagrodę specjalną.

Jako córka rodziny żydowskiej,
urodzona w 1958 r. w Norwegii,
przybyła przez USA i Izrael na
Śląsk i za życiowy cel obrała so-
bie utrzymanie historycznej syna-
gogi „Pod białym bocianem”.
Poprzez swoją fundację stara się
zwrócić uwagę na żydowskie
aspekty wrocławskiej kultury.

Podczas zwiedzania synagogi
po południu można było przeko-
nać się o jej dokonaniach. A wy-
stąpienie chóru i Bente Kahan
jako solistki przyprawiło słucha-
czy o dreszcz emocji.

Ukoronowaniem tego dnia
były odwiedziny Opery wro-
cławskiej i przedstawienie „Cho-
pin” Giacoma Oreficerego. Po
spektaklu odbyło się przyjęcie, na
którym nie zabrakło solistów.

Ten niezwykły weekend za-
kończył się zwiedzaniem wro-
cławskiego muzeum w zamku
królewskim oraz podróżą przez
1000 lat Wrocławia pod prze-
wodnictwem Dyrektora Macie-
ja Łagiewskiego. „Prywatna pra-
ca historyczna” Macieja Łagiew-
skiego rozpoczęła się w latach
70-tych, kiedy odsłonił płyty na-
grobne na starym żydowskim
cmentarzu. Pan Łagiewski mówi:
„Wrocław był piastowski, czesko-
węgierski austriacki, niemiecki.
Wpływy krzyżowały się kolejni
zdobywcy najpierw miasto nisz-
czyli, potem znowu odbudowy-
wali. Wrocław jest po prostu ślą-
ski”.

tłum. Joanna Fuglińska
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Die letzten Klänge von „The
winds of change” verhallten in
der Hotelhalle und untermalten
symbolisch die Besonderheit die-
ses Ereignisses. Ein Ereignis, bei
dem die Nationalitäten keine
Rolle mehr spielen. Da ist eine
Norwegerin, die mithalf, die
Breslauer Synagoge wieder zu
eröffnen, ein deutscher Profes-
sor, der sich mit polnischen Kol-
legen um die Erforschung der
schlesischen Geschichte bemüht,
eine Operndirektorin, die Wag-
ner nach Breslau zurückholt. Sie
sind die Preisträger des diesjäh-
rigen Kulturpreises Schlesien, den
die niedersächsische Landesre-
gierung seit 1977 verleiht. Geehrt
werden Personen, die sich im
Besonderen um die Erhaltung,
Weiterentwicklung und Verbrei-
tung des Kulturgutes Schlesien
bemühen. Durch die Verleihung
an jeweils einen deutschen und
polnischen Preisträger hat sich
der Preis zu einem deutsch-pol-
nischen Begegnungspreis entwik-
kelt, der zur Verständigung zwi-
schen Deutschen und Polen bei-
trägt.

Umrahmt wurde diese Preis-
verleihung von einem Kulturpro-
gramm, zu dem neben den pol-
nischen Gästen auch mehr als
200 deutsche Teilnehmer anrei-
sten. Es begann mit der Eröff-
nung der Ausstellung „Die Heili-
ge Hedwig – Schutzheilige Schle-

Brigitte Tondera

Verleihung des Kulturpreises Schlesien 2010
an Prof. Dr. Arno Herzig in Breslau
3. – 5. September 2010

siens” im Breslauer Rathaus zu
Ehren von Pater Prof. Antoni
Kielbasa, einem Salvatorianer-
pater. Am 15.7.2010 verstorben
konnte sein Bemühen um die Be-
deutung der Hl. Hedwig als
Brückenbauerin zwischen Natio-
nen und Zeitenwenden nur noch
posthum gewürdigt werden.

Der Empfang des Marschalls
der Woiwodschaft Niederschle-
siens und des deutschen Gene-
ralkonsuls im Arsenal des Bres-
lauer Stadtmuseums bildeten ei-
nen stimmungsvollen Abschluss
dieses ersten Tages.

Es ist Samstag morgen,
4.9.2010, 10.00 Uhr: ganz selbst-
verständlich und doch beein-
druckt vom Ort und vom Ge-
schehen, neugierig und gespannt
sitzen wir im gotischen Rathaus
und lauschen der Eröffnungsre-
de des Marschalls der Woi-
wodschaft Niederschlesiens,
Herrn Marek Lipinski: „Die
schöpferischen Leistungen der
diesjährigen Preisträger des
Kulturpreises Schlesien machen
ein Werk von zeitlosem Wert
aus.

Die Preisträger vertreten drei
Nationalitäten, die seit Jahrhun-
derten in der Entwicklung der
schlesischen Kultur nicht wegzu-
denken sind. In diesem Kontext
können wir Schlesien als „unser”
Schlesien bezeichnen. All dem
wird – auch durch die Veranstal-

tung der heutigen Feier in der
historischen Hauptstadt der Re-
gion – eine symbolische Dimen-
sion verliehen.”

Uwe Schünemann, nieder-
sächsischer Minister für Inneres
und Sport, betont in seiner Rede
zur 33. Preisverleihung die viel-

fältigen und weitreichenden Be-
ziehungen und Projekte des Lan-
des Niedersachsen mit Schlesien
und Polen. Er würdigt das Schick-
sal der Polen im 20. Jahrhundert
und das der vertriebenen Deut-
schen, von denen viele in Nieder-
sachsen eine neue Heimat fanden
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II ZIMOWE WARSZTATY GITAROWE
14-19 lutego, Duszniki-Zdrój

Przyjedź do uzdrowiska, aby oddać się
gitarowej przygodzie i by spędzić twórczo
czas. Malowniczo położony kurort, który
odwiedził kiedyś Fryderyk Chopin, to wy-
marzone miejsce na muzyczne warsztaty i
relaks przyrodoleczniczy. Orkiestra gita-
rowa, zespoły kameralne, prelekcje,
otwarte lekcje gitarowe oraz koncerty
wypełnią każdy z pięciu dni Warsztatów.
Spotkaj świetnych muzyków i pedagogów:
Marka Zielińskiego, Dariusza Domańskie-
go i Romana Puchowskiego. Oczywiście

oprócz muzyki, nie zabraknie także kuli-
gu, wycieczek oraz zwiedzania, m.in. je-
dynego w Polsce Muzeum Papiernictwa.
Ale co jeszcze wyróżnia II Zimowe Warsz-
taty Gitarowe? Przede wszystkim to, że
organizatorzy gwarantują 24-godzinną
opiekę wychowawców, więc uczestnicy są
bezpieczni przez cały pobyt na Warszta-
tach.
Organizator: Miejski Ośrodek Kultury i
Sportu w Dusznikach-Zdroju
www.mokis.duszniki.pl

und Enormes zum Wiederaufbau
geleistet haben.

Die Laudatio für Prof. Dr.
Arno Herzig, den deutschen
Preisträger, hält Horst Milde,
Landtagspräsident a.D.: „Unter
diesen Persönlichkeiten spielen
Historiker eine besonders
diskussionswürdige Rolle. Im
Hinblick auf die Desinforma-
tionen der untergegangenen eu-
ropäischen Diktaturen ist es not-
wendig, immer wieder eine ob-
jektive Geschichtsschreibung an-
zumahnen. Den Historikern, die
vor der Geschichte bestehen
wollen, darf es in ihrer Arbeit nur
um die Wahrheit und nichts an-
deres gehen. Wenn ihre Arbeit
dazu noch – was selten genug ist
– der Völkerverständigung dient,
dann erfüllen sie eine leider nach
wie vor vernachlässigte große
humanitäre Aufgabe, dann dienen
sie der Menschheit. Am überzeu-
gendsten sind dabei schließlich
die Historiker, die mit der von
ihnen beschriebenen Geschichte
kraft Herkunft persönlich ver-
bunden und betroffen sind. Die-
se Voraussetzungen erfüllt Prof.
Dr. Arno Herzig in vollem Maße.”
Nach einer Würdigung der
Lebensleistungen des Preisträ-
gers beendet Horst Milde seine
Rede „Alles in allem: Das Ergeb-
nis dieser noch vor Jahren un-
denkbaren Zusammenarbeit ist

außerordentlich erfreulich, weil
es einen hohen Grad an Gemein-
samkeiten aufweist. Diese Zu-
sammenarbeit ist unverzichtbar.
Es ist eben zu beklagen, dass das
deutsch-polnische Verhältnis zu-
mindest auch noch in der jüng-
sten Vergangenheit häufiger über
Gegensätzliches als über Ge-
meinsames definiert wurde. Dass
es heute vermehrt gemeinsame
Auffassungen gibt, ist auch dem
jahrzehntelangen unermüdlichen
Mitwirken von Prof. Herzig zu
verdanken.

Mit seinen bisherigen For-
schungen hat er sich in besonders
herausragender Weise verdient
gemacht. Er hat den Dank aller
verdient, die sich trotz allem,
oder gerade wegen allem, was
geschehen ist, für die Freund-
schaft zwischen Polen und
Deutschland einsetzen.

Durch solches Gewirre und
Gewühl Führt nur ein Leitstern:
das Gefühl! – Was in der tiefsten
Seele lebt, Sich mitzuteilen mäch-
tig strebt, Sich offen zu erkennen
gibt, Die Treue, die aus Liebe liebt.

Mit diesen beziehungsreichen
Worten von Carl von Holtei gra-
tuliere ich Ihnen, hoch verehrter
Herr Prof. Herzig zur Verleihung
des Kulturpreises Schlesien des
Landes Niedersachsen 2010.”

Prof. Herzig betont in seiner
Danksagung, dass die schlesische

Geschichte im kollektiven Ge-
dächtnis sowohl der deutschen
wie der polnischen Schlesier auf-
gehoben ist und bittet die schle-
sischen Kollegen um weitere
Pflege der Kulturtradition zum
Besten unserer beiden Völker in
einem gemeinsamen Europa.

Die polnische Preisträgerin,
Prof. Ewa Michnik, ist Intendan-
tin, Generalmusikdirektorin und
Dirigentin an der Oper Breslau.
Ihr Bemühen gilt der Anknüpfung
an die lange wunderbare Musik-
tradition Breslaus, die bis ins 17.
Jahrhundert zurückreicht. Ihr
unermüdlicher Einsatz hat zur
kulturellen Bereicherung Bres-
laus beigetragen, etwa die Auf-
führungen von Aida in der
Jahrhunderthalle mit großen De-
korationen, Pferden, Kamelen
und hunderten von Statisten, die
tausende von Besuchern anlock-
ten oder die Freiluftvorstellungen
zwischen Breslauer Baudenkmä-
lern.

Eine sehr beeindruckende
Frau ist Bente Kahan, die den
diesjährigen Sonderpreis erhällt.
Als Tochter einer jüdischen Fami-
lie 1958 in Norwegen geboren
kam sie über Stationen in den
USA und Israel nach Schlesien
und fand in dem Entschluss, sich
für die Erhaltung der historischen
Synagoge Zum weißen Storch
einzusetzen, ihre Lebensaufgabe.

Mit ihrer Stiftung will sie der jü-
dischen Kultur in Breslau zu neu-
er Aufmerksamkeit verhelfen.

Bei der Besichtigung der Syn-
agoge am Nachmittag konnte
man sich von ihrer Leistung über-
zeugen. Ihr Gesangsauftritt mit
einem Chor versetzte die Zuhö-
rer in ein Gänsehautgefühl.

Krönender Abschluss dieses
beeindruckenden Tages war der
Besuch der Breslauer Oper mit
einer Aufführung von „Chopin”
von Giacomo Orefice und der
anschließende Empfang unter
Teilnahme der Solisten.

Mit dem Besuch des Städti-
schen Museums Breslau im
Königsschloss und einem schnel-
len Rundgang durch 1000 Jahre
Breslau unter der Leitung des
Direktors Maciej Lagiewski ende-
te am Sonntagvormittag dieses
unvergessliche Wochenende.
Lagiewskis „private Geschichts-
arbeit” begann schon Ende der
70er Jahre, als er die Grabsteine
auf dem alten jüdischen Friedhof
an der Lohestraße freilegte.

Er sagt: „Breslau war piastisch,
tschechisch-ungarisch, österrei-
chisch, deutsch. Die Einflüsse
kreuzten sich und die aufeinan-
der folgenden Eroberer zerstör-
ten zuerst und bauten dann wie-
der auf. Breslau – das ist einfach
‚schlesisch’”.
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SPEKTAKL „MOJA CÓRECZKA”
TEATR ATENEUM

21 lutego, Wroc³aw
Do czego może doprowadzić bezgra-

niczna, ale zaborcza miłość rodzica do
dziecka? Mirka, wychowywana pod szkla-
nym kloszem, przenosi się z prowincji do
Warszawy. Odwiedzający ją ojciec odkry-
wa, że jego ukochana córeczka straciła kon-
trolę nad swoim życiem. Grzeczna panien-
ka stała się panienką lekkich obyczajów,

którą teraz opiekują się nowi, wyrachowa-
ni „tatusiowie”. Czy spotkanie z ojcem po-
może Mirce przerwać niebezpieczną zaba-
wę w dorosłość? W rolach głównych: Mag-
dalena Schejbal i Artur Barciś.

Organizator: Aglo TV
www.aglo.tv

ETHNO JAZZ FESTIVAL
GOTAN PROJECT. TANGO 3.0 TOUR

24 lutego, Wroc³aw
Gotan Project to zjawisko, niezwykła fuzja

argentyńskiego tanga, dubu i nowych brzmień,
która debiutanckim albumem „Revancha Del
Tango” podbiła i rozpaliła do czerwoność ser-
ca słuchaczy na całym świecie. Muzyka Gotan
Project to ponadczasowy pomost pomiędzy
różnymi tradycjami muzycznymi, kulturowymi
i pokoleniowymi. Nostalgiczne dźwięki akor-
deonu, fortepianu czy skrzypiec… idealnie
współbrzmią z dubowymi czy house’owymi

bitami, których naturalną bazą jest argentyń-
skie tango. I chociaż łączenie sterylnych prze-
strzeni muzyki elektronicznej z duchem cia-
snych argentyńskich kafejek jest zadaniem kar-
kołomnym, Gotan Project radzi sobie z tym
doskonale!

Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Ini-
cjatyw Kulturalnych „Nasze Miasto”
www.wrockfest.pl

COLLEGIUM MUSICUM – WYK£AD
20 lutego, Wroc³aw

M. Dyżewskiego pt. „Godny następca Beetho-
vena”

COLLEGIUM MUSICUM – taką nazwę miały
działające w czasach Jana Sebastiana Bacha sto-
warzyszenia melomanów, muzyków oraz ludzi
zainteresowanych poznawaniem muzyki od stro-
ny teoretycznej. Tym razem owa nazwa określa
cykl wykładów o muzyce, prowadzonych przez
Marka Dyżewskiego, na które zaprasza organiza-

tor – Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.
Szczególną wartością wykładów jest ich szeroka
perspektywa humanistyczna, ukazywane są związ-
ki muzyki z innymi dziedzinami sztuki.

Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wro-
cławiu
www.okis.pl

FOTOGRAFIA DZIKIEJ PRZYRODY
15 lutego-13 marca, K³odzko

Wystawę tworzy 70 zdjęć, wybranych z
wystaw będących wynikiem konkursu fo-
tograficznego Wildlife Photographer of the
Year w latach 2002-10, organizowanego
corocznie od 1964 r., przez BBC Wildlife
Magazine i Natural History Museum w Lon-
dynie.

Dzisiaj jest to najbardziej ceniony i naj-
większy w świecie konkurs w zakresie fo-
tografii dzikiej przyrody. Na jego ostatnią
edycję zgłoszono ponad 31 tys. zdjęć wy-
konanych przez 3 tys. fotografów z 83 kra-

jów. Przez jałowe pustynie, ponad wznio-
słe granie, w gęstej tropikalnej dżungli i na
otwartym oceanie – te zdjęcia są nie tylko
obrazowymi ambasadorami świata atury, ale
ukazują też artystyczną perfekcję, technicz-
ne zaawansowanie fotografii i naturalne
piękno przyrody, uchwycone przez fotogra-
fów w momencie jej wspaniałości.

Organizator: Muzeum Ziemi Kłodzkiej
www.muzeum.klodzko.pl
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KABARET NEONÓWKA
3 marca, Boles³awiec

Kabaret Neo-Nówka powstał we Wro-
cławiu w 2000 roku. Od tego czasu stwo-
rzył kilka programów scenicznych, kilka te-
lewizyjnych, zdobył niezliczoną ilość nagród
na wszystkich festiwalach kabaretowych i
właśnie wydaje drugie DVD w swojej ka-
rierze. Kabaret Neo-Nówka w swych pro-
gramach pokazuje przemiany społeczno-
kulturalne naszego kraju, a zwłaszcza jego

mieszkańców. Kabaret także nie stroni od
trudnych tematów, ale pokazując je w spo-
sób zwiewny, lekki i subtelny.

A pomysłów na numery im nie brakuje.
Pisze je samo życie...

Organizator: Bolesławiecki Ośrodek
Kultury
www.bok.boleslawiec.pl

LAO CZES£AW TOUR
13 marca, Wroc³aw

Już w marcu na wspólną trasę wyruszą
dwa zespoły o niesamowitej energii i stylu

– Lao Che i Czesław Śpiewa. Po raz
pierwszy zespoły wystąpią na jednej scenie
w dużych składach, pełnych niekonwencjo-
nalnych dźwięków, barwnych muzyków i z
szerokim instrumentarium. Czesław Śpie-
wa zaprezentuje się w siedmioosobowym
składzie wraz ze swoimi przyjaciółmi z Dani.
Trasa koncertowa jakiej jeszcze nie było w
Polsce.

Czesław Śpiewa i Lao Che reprezentują
nowe kierunki na polskiej scenie muzycz-
nej. Najnowsze albumy Czesław Śpiewa –
„POP” oraz Lao Che – „Prąd Stały / Prąd
Zmienny”, cieszą się popularnością wśród
słuchaczy i świetną frekwencją publiczno-
ści na koncertach.

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

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

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

Materiały prasowe
pochodzą

od organizatorów

47. WROC£AWSKI FESTIWAL JAZZOWY
JAZZ NAD ODR¥

2-6 marca, Wroc³aw
Wrocławski Festiwal Jazzowy „Jazz nad

Odrą” prezentuje najciekawszych artystów i
wydarzenia jazzowe ze świata, z uwzględnie-
niem szerokiego spectrum gatunków jazzowych
bez zawężania propozycji artystycznych do jed-
nej stylistyki – jazz na festiwalu to zarówno swing
jak i jazz XXI wieku.

W programie przewidziane są takie słynne
nazwiska, jak: saksofonista Joe Lovano z US Five,

trębacz Christian Scott, David Murray z Cuban
Ensemble Plays Nat King Cole „En Espańol”,
Zohar Fresco, Bennie Maupin z Dariuszem
Oleszkiewiczem, a także European Jazz Ensem-
ble i Leszek Możdżer wraz z Krzesimirem Dęb-
skim.

Organizator: Centrum Sztuki Impart
www.jazznadodra.pl

THE YOUNG GODS
23 lutego, Wroc³aw

Koncert promujący najnowszy album
„Everybody knows”. Legenda industrialne-
go rocka, pochodząca ze Szwajcarii, w tym
roku świętowała swoje 25-lecie. Swoją
twórczością zainspirowali min. Davida Bo-
wie, Mike’a Pattona czy Sepulturę. 5 listo-
pada wydali trzynasty już album „Everybo-

dy knows”. Koncerty odbędą się w ramach
trasy promującej ten krążek.

Skład: Franz Treichler – wokal, Al Co-
met – keyboard, Bernard Trontin – perku-
sja, Vincent Hänni – gitara
Organizator: PW Events
www.pwevents.pl
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POMPY INSULINOWE – DAR SERCA
Fundacja na Rzecz Osób Nie-

widomych i Niepełnosprawnych
„Pomóż i Ty” kieruje do Państwa
gorące podziękowania za do-
tychczasowe wsparcie naszej
działalności poprzez udział w
świątecznych akcjach charyta-
tywnych. Ubiegłoroczna akcja
miała na celu zbiórkę środków na
zakup protez dla naszego pod-
opiecznego Arkadiusza Kukaw-
skiego. Dzięki Państwa wsparciu,
Arek jest dziś szczęśliwym chłop-
cem, który dzięki nowym prote-
zom nóg stał się samodzielny i
niezależny.

Po raz czwarty zapraszamy do
uczestnictwa w świątecznym
projekcie pomocowym, który
ma na celu zakup pomp insulino-
wych dla kilkunastu podopiecz-
nych Fundacji. Jednym z pod-
opiecznych, który do prawidło-
wego funkcjonowania potrzebuje
pompy insulinowej, jest pokaza-
ny na zdjęciu 14-letni Mateusz
Gasiński, który od drugiego roku
życia choruje na cukrzycę insuli-
nozależną. Niestety sytuacja jego
rodziców nie pozwala na zreali-
zowanie marzenia, jakim jest za-
kup pompy. Koszt pompy insuli-

nowej dla jednej osoby waha się
w granicach od 9.000 do 15.000
zł w zależności od potrzeb da-
nego podopiecznego. Oprócz
Mateusza czeka na pompy jesz-
cze kilkunastu naszych pod-
opiecznych. Dlatego też bardzo
prosimy Państwa o pomoc w za-
kupieniu dla nich prezentów
gwiazdkowych w postaci pomp
insulinowych.

W załączeniu składamy na
Państwa ręce komplet poglądo-
wy cegiełek, stanowiący 10 sztuk
karnetów świątecznych, gorąco
zachęcając tym samym do ich
nabycia. Fundacja byłaby
wdzięczna, gdyby koszty nabycia
przesłanego kompletu karnetów
nie były niższe od kosztów przy-
gotowawczych, które wynoszą
35 zł za pakiet. Niech pozosta-
nie to kwestią indywidualną dar-
czyńcy, dostosowaną do jego
chęci i możliwości finansowych.
Jeżeli zdecydują się Państwo na
wsparcie naszej działalności i ze-
chcą razem z Fundacją przygo-
tować prezenty gwiazdkowe dla
podopiecznych chorujących na
cukrzycę, uprzejmie prosimy kie-
rować wpłaty na konto Fundacji:

BANK MILLENNIUM S.A. m 63
1160 2202 0000 0000 2920 6273
z dopiskiem „pompy insulino-
we”. Każdemu darczyńcy prze-
syłamy dyplom – podziękowanie
potwierdzający wpłatę darowi-
zny.

Ponadto serdecznie zaprasza-
my do składania zamówień na
dowolną ilość karnetów. Zamó-
wienia można składać drogą ma-
ilową na adres: fundacja@pomo-
zity.org, faksem: 58 663 81 41 lub
za pośrednictwem strony
www.dobroczynne.pl  gdzie
znajdą Państwo wszystkie wzo-
ry proponowanych karnetów-
cegiełek. Karnety zawierają
życzenia świąteczne i mogą je
Państwo rozesłać do swoich kon-
trahentów oraz znajomych, jed-
nocześnie wzbogacając swój wi-
zerunek wspaniałego sponsora,
darczyńcy któremu nie jest obo-
jętne cierpienie i los chorych, nie-
pełnosprawnych osób.

Fundacja na Rzecz Osób Nie-
widomych i Niepełnosprawnych
„POMÓŻ I TY” jest organizacją
pozarządową zarejestrowaną 22
marca 1995 r. Przesłaniem Fun-
dacji jest pomoc środowisku

osób niewidomych i niepełno-
sprawnych, m.in. poprzez spon-
sorowanie specjalistycznych ope-
racji, leczenia, turnusów rehabi-
litacyjnych, zakup wózków inwa-
lidzkich, sprzętu medycznego i
rehabilitacyjnego oraz protez
kończyn dla naszych podopiecz-
nych, którymi są głównie chore,
pokrzywdzone przez los dzieci.
Współpracujemy i pozostajemy
w ciągłym kontakcie z wieloma
szpitalami i klinikami z terenu
całego kraju, jak również z zagra-
nicy.

Fundacja działa w sferze po-
żytku publicznego, zgodnie z
ustawą z dnia 24 kwietnia 2003
r. “O działalności pożytku pu-
blicznego i wolontariacie” (Dz.
U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873).
Darowizny finansowe przekaza-
ne na rzecz Fundacji „Pomóż i
Ty” można odliczyć od osiągnię-
tego w ciągu roku dochodu. Fun-
dacja nie ma statusu Organizacji
Pożytku Publicznego OPP, jed-
nakże istnieje możliwość obda-
rowania naszych podopiecznych
1% podatku. Można to uczynić
za pośrednictwem naszej sio-
strzanej Fundacji Dzieciom Nie-
pełnosprawnym „PODARUJ
UŚMIECH”, KRS 0000245254.
Szczegóły na naszej witrynie in-
ternetowej: www.podaruju-
smiech.org

Łączymy wyrazy szacunku i z
góry dziękujemy za okazaną po-
moc i zrozumienie nie tylko w
imieniu własnym, ale przede
wszystkim w imieniu naszych
podopiecznych, którzy dzięki
Państwa dobroci otrzymają
wspaniałe prezenty gwiazdkowe.

Zarząd Fundacji „Pomóż i Ty”

KRS 0000037117
www.pomozity.org.
e-mail: fundacja@pomozity.org
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Trzeci co do wielkości, po
Zamku Królewskim na Wawelu i
Zamku w Malborku, zamek w
Polsce. Największy zamek na
Dolnym Śląsku, zwany perłą tego
regionu.

Pierwszy zamek, o nazwie
Vorstinburg, oznaczającej tyle, co
Fürstenburg (zamek książęcy), z
której utworzono nazwę
Fürstenberg, a potem Fürsten-
stein, znajdował się obok poło-
żonego na pobliskich wzgórzach
Vriburga (zapis z roku 1242), któ-
ry mógł stanowić podwaliny póź-
niejszego miasta Freiburg (dziś
Świebodzice).

Pierwsze udokumentowane
wzmianki o dzisiejszym Książu
pochodzą z lat 1288-1292. Do
roku 1392 Książ pozostaje w rę-
kach Piastów Świdnickich, potem
na mocy układów sukcesyjnych,
przechodzi w ręce korony cze-
skiej. W 1497 roku król Włady-
sław Jagiellończyk sprzedaje za-
mek swojemu kanclerzowi Jo-
hannowi von Schellenberg.
12.01.1503 roku zamek i przy-
należne doń dobra trafiają w ręce
Petera von Haugwitz, który w
niespełna rok później przekazu-

ZAMEK KSI¥¯ – HISTORIA
je je swemu synowi – Johanno-
wi. 11.06.1509 Johann von Hau-
gwitz sprzedaje majątek książań-
ski rycerzowi Konradowi von
Hoberg, zwanemu także Kunz(e)
von Hoberg. W tym momencie
kończą się zmienne losy przyna-
leżności zamku do różnych wła-
ścicieli. Ród von Hoberg, zwany
potem von Hochberg, panuje
bowiem nieprzerwanie na zam-
ku do momentu oficjalnej konfi-
skaty Książa przez władze hitle-
rowskie w roku 1941.

W swojej historii Książ prze-
żywa trzy wielkie przebudowy
oraz kilka mniejszych. Początko-
wo zamek miał formę typowej
średniowiecznej warowni. Do-
stęp do zamku zabezpieczony był
nie tylko tworami naturalnymi,
jak stromizny wąwozu Pełcznicy,
lecz także murami, wałami i fo-
sami. Zamek dzielił się wtedy na
właściwy zamek górny oraz za-
mek dolny z dziedzińcem, stano-
wiący zaplecze gospodarcze.
Dziedziniec zamku górnego od-
dzielony był mostem z bramami
od dziedzińca zamku dolnego, od
południa i północy otoczony był
murami a od strony zachodniej

zamykał go budynek zamku gór-
nego z wieżą.

Zasadnicze zmiany w tym
układzie zamku zachodzą w XVII
wieku, kiedy to jego właściciel –
Hans Heinrich I von Hochberg –
uzyskał cesarskie pozwolenie na
likwidację twierdzy. Nastąpiła
wtedy rozbiórka wałów, zasypa-
nie rowów i fos oraz częściowa
rozbiórka murów obronnych.

W roku 1670, za panowania
Hansa Heinrich II, zostają odbu-
dowane wieże górne i dolne.
Wtedy też powstaje portal do
Długiego Domu, autorstwa Mel-
chiora Ciocho z Brunowa.

Pierwsza wielka przebudowa,
zwana przebudową barokową,
rozpoczęta została w roku 1718,
a zainicjował ją ówczesny pan na
dobrach Fürstenstein – hrabia
Konrad Maximilian Ernst von
Hochberg. Przebudowa rozpo-
częła się od zbudowania repre-
zentacyjnego wejścia na teren
zamku – dwuwieżowego budyn-
ku bramnego, w którym jedna z
wież jest pozostałością dawnego
systemu umocnień. Przeprowa-
dzone na szeroką skalę prace
budowlane (1722-32), prowa-

dzone m. in. przez architekta
Felixa Antona Hammerschmidta,
nadały zamkowi charakter pała-
cowy.

Dobudowano wtedy m.in.
wschodnie skrzydło, w którym
stworzono grupę reprezentacyj-
nych salonów. Wtedy to powsta-
ły reprezentacyjne wnętrza Salo-
nu Zielonego a przede wszystkim
wspaniałej Sali Maksymiliana,
zwanej wcześniej Salą Marmu-
rową. Także w trakcie tej prze-
budowy splantowano teren daw-
nego przedzamcza, stał się on
głównym dziedzińcem parad-
nym, zwanym dziś dziedzińcem
honorowym.

Hans Heinrich VI zatrudnił do
sprawowania opieki artystycznej
nad wszelkimi pracami w rezy-
dencji Christiana Wilhelma Tisch-
beina, malarza i budowniczego.
Jego zainteresowanie średnio-
wiecznymi ruinami znalazło od-
bicie w wystroju kilku pomiesz-
czeń w barokowej części zamku,
w których ściany Tischbein ozdo-
bił wizerunkami średniowieczne-
go zamku Grodziec. Po dziś dzień
sale te nazywane są salami
Grodźca.
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Kolejną przebudowę zainicjo-
waną przez Hansa Heinricha XV
von Hochberg prowadził archi-
tekt von Scheinert a później H.
W. Ritter von Moltheim, architekt
z Wiednia. Druga wielka przebu-
dowa trwała 15 lat: od roku 1908
do 1923. W ramach tej przebu-
dowy do starej, podwyższonej
we frontowej części budowli,
dobudowano dwa nowe skrzydła
od zachodu i północy, zamykając
najstarszą część zamku – Długi
Dom – wewnątrz bloku zabudo-
wy i uzyskując w ten sposób dwa
nowe, wewnętrzne dziedzińce.
Podczas zakrojonych na szeroką
skalę prac budowlanych w połu-
dniowej stronie południowego
skrzydła w miejscu starej oran-
żerii i ogrodów z XVII i XIX wie-
ku utworzono cztery poziomy
kamiennych tarasów ogrodo-
wych. Przy nowym skrzydle
zamkowym powstał zupełnie
nowy taras.

W trakcie II wojny światowej
zamek przeszedł w ręce armii
niemieckiej i został przekształ-
cony na kwaterę dowództwa.
Wnętrza zamkowe, jak i cały za-
mek, zostały w dużej części zde-
wastowane i ogołocone z bez-
cennych dzieł sztuki. Przebudo-

wano zostały prawie wszystkie
zamkowe pomieszczenia, w pier-
wotnym kształcie pozostawione
zostały sale tak zwanego ciągu
barokowego – na wyraźne pole-
cenie Konserwatora Zabytków
Prowincji Śląskiej, prof. Grund-
mana. W trakcie przebudowy
zamku, nadzorowanej przez pa-
ramilitarną organizację Todta,
całkowicie zmieniono wnętrze
Sali Konrada, która przed wojną
zachwycała bogatym wyposaże-
niem i wspaniałym barokowym
wystrojem. Także utrzymana w
stylu późnogotyckim Sala Krzy-
wa na parterze została gruntow-
nie przebudowana. Zniszczono
jej marmurową posadzkę, odku-
to freski, a strop obniżono. Tak-
że obecna sala wystawowa, któ-
ra pierwotnie utrzymana była w
bogatym renesansowym stylu,
została w trakcie II wojny świa-
towej całkowicie przebudowana.

Obecnie Zamek Książ zwie-
dzać można na następujących tra-
sach turystycznych:

– Trasa Maksymiliana– obej-
muje salony barokowe, w tym
piękną reprezentacyjną Salę Mak-
symiliana. Do tak zwanego ciągu
barokowego należą oddane w
stylu rokoko Salony Biały i Zielo-

ny, przejście amfiladowe prowa-
dzące do Salonów Chińskiego,
Gier oraz Włoskiego (Barokowe-
go). Korytarz pałacowy prowa-
dzi nas do tajemniczej „skałki
szczęścia”, skąd długimi Czarny-
mi Schodami, poprzez karczmę
rycerską, przechodzimy na zam-
kowe tarasy pełne urokliwych
zakątków, fontann i rzeźb. Z ta-
rasów, kamienne schody wiodą
nas na Taras Kasztanowcowy.
Następnie przez winnicę oraz
parter przechodzimy na Dziedzi-
niec Honorowy.

– Trasa „Śladami tajemnic II
wojny światowej” – to trasa tu-
rystyczna wzbogacona o historię
tajemniczej przebudowy zamku
będącej elementem projektu pod
kryptonimem „Riese” („Ol-
brzym”). Trasa zaczyna się od
przejścia najpiękniejszą częścią
barokową zamku. Następnie
wchodzimy do najstarszej części
gotyckiej, najbardziej przebudo-
wanej w czasie trwania działań
wojennych. Widzimy tajemnicze
windy, nieukończone pomiesz-
czenia oraz betonowe wzmoc-
nienia. Na górne kondygnacje
zamku wchodzimy krętymi beto-
nowymi schodami. Przez Salę
Balową i Hol Myśliwski przecho-

dzimy do Sali Konrada, skąd
Czarnymi Schodami udajemy się
na tarasy. Tu czeka na nas dodat-
kowa atrakcja. Jest nią wejście do
obetonowanych sztolni wydrą-
żonych w czasie II wojny świa-
towej.

Nowym elementem ciągu tu-
rystycznego jest otwarta w
kwietniu bieżącego roku wysta-
wa „Sekrety z zamkowej szuf-
lady”.

Wystawa składa się z 70
plansz, ilustrujących życie co-
dzienne na Zamku, jego historię
i najbliższe otoczenie, losy pod-
czas II Wojny Światowej, roz-
mieszczonych tematycznie w
pięciu zamkowych komnatach.

Materiały pokazane na wysta-
wie pochodzą z Archiwum Pań-
stwowego we Wrocławiu, zbio-
rów własnych Zamku Książ oraz
ze zbiorów prywatnych kolek-
cjonerów – potomków byłych
mieszkańców Książa.

O atrakcyjności wystawy
stanowi niewątpliwie fakt, że
wiele pokazywanych na niej
zdjęć to fotografie dotychczas
nigdzie nie publikowane, pocho-
dzące z prywatnych albumów
rodzinnych.

Koncem XIII století, v létech
1288-1292, kníže z větvi rodu
svidnicko-javorských Piastů Bol-
ko i Přísný si postavil na skal-
natém vyvýšení, nad zákrutem
řeky Pelečnice, obrannou tvrz,
která z postupem doby se stala
knížecí rezidenci. Poloha zámku
na křižévatce obchodních cest
měla velký strategický význam,
protože zámek chránil obchodní
stezku z Čech do Slezka. V roce
1392 Ksiaže se zmocnila Koruna
česká, na základě nástupnické
smlouvy.

V roce 1509 zámek a jeho
majetek byl zastaven Konradovi
z rodu míšeňských Hochbergů.
Po převzetí zámku, v roce 1605,
jeho majíteli se stal rod Hoch-
bergů, kteří tam panovali až po
jeho zabavení nacistickou
správou, co se stalo v roce 1941.
Během třicetileté valký v létech
1618-1648, během bojů o
zámek, hradby a náspy byly
značně poškozeny. V druhé po-
lovině XVII století byla rozšířená
obytná část zámku, v prácích se
pokračovalo v létech 1717-1732.

V této době vznikla monu-
mentální barokní část – východní
průčelí s hlavním vchodem a vel-
kolepým barokním Maximi-
liánovým sálem. V roce 1734
vznikl v parku Letní pavilon, který
zůstal v roce 1885 přebudován
na kapli s rodinnými hrobkami. V
době prusko-rakouské války a
sedmileté války bojující vojska
byly střidavě ubytovány v Ksiaži,
co způsobilo velké hmotné
ztráty.

V XVIII a XIX století na jižním
svahu, na místě dřívějších
opevnění a hospodářských za-
hrad, vznikly okrasné zahrady –
Zámkové terasy. V roce 1797 na
vyvýšenině, na druhé straně ro-
kle, byla postavena romantická
zřícenina tzv. Starý Ksiaž. Po-
slední výstavba zámku Ksiaž
probíhala v letech 1908-1915.
Zámek byl zvěštěn o eklektické
západaní a severní křídlo. Změni-
la se také architektonická výzdo-
ba zbývajicích křídel, stzlizo-
vaných v duchu minulých epoch.
Během II. Světové války část
zámku byla drasticky zničena pa-

ramilitární organizaci Fritze Tod-
ta, co bylo spůsobeno adaptaci
zámku na hitlerovké válečné
sídlo. Vybavení zámku, jako ob-
razy, nábytek a slavná knihovna,
byly odvezeny na neznímé místo.
Pod zámkem byly vyraženy ob-
rovské chodby a tunely, co zapla-
tili svým životem četní vězňové
koncentračního tábora v Gross-
Rosen v Rogoznici. Předurčení
těchto tunelů, které byly částí
komplexu Riese (Obr) budo-
vaného v Sovích horách, je do
dnešního dne zahaleno do roušky
tajemství. Dne í. Května 1945
roku zámek byl obsazen Rudou
Armádou, která způsobila další
obrovské škody. V povalečných
letech pokračovala devastace
zámku. Teprve v letech 1956-
1962 zámek byl zajištěn krajským
konzervtároem historických
památek z Wroclavi, a v roce
1972 se začalo s rekonstrukci
skvostné památky. Od 1991 r., v
zastupitelství obce Walbrzych
zámek patří pod správou podni-
ku „Zámek Ksiaž” sp. z o.o. Nyní
je zámek kulturním centrem, ve

kterým probíhají konference,
sympozia, semináre, vernisáže,
koncerty a plesy.

Poslední majitelé zámku Ksiaž:
Jan Jinřích XV. Hochberg

(1861-1938) pščyňský kníže –
poslední majitel zámku, byl dědi-
cem obrovského měni, ke které-
mu patří mj.: zámky v Ksiaži,
Walbrzychu a Pszczyně, dále 13
dolů černého uhlí, elektrárny,
koksovna, továrna čpavku a ben-
zolu, lázně Szczavno Zdroj, 8 fo-
lvarků vlastních, +é pronajatých,
rybní hospodářství, lesy a pily, ci-
helny, lihovary kamenolomy, pi-
vovary v tzchách a mnoho jiných.
V techdejším tisku se uvádělo, že
majetek pščyňských knížat byl
hodnocen na sedmým místě,
podle velikosti, v Evropě. Nyní
restaurovaný zámek vděčí svůj
vzhled právě tomuto knížeti,
který provedl jeho rekonstrukci
na začátku XX století.

Kněžna Marie Tereya Olivie
Cornwallis-West jm. Daisy
(1873-1943) – Angličanka slavná
pro svou velkou krásu, byla chlu-
bou nejen bývalých salonů,

HISTORIE ZÁMKU KSIAŠZ
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zabývala se také charitativní čin-
nosti. Díky ní vznikly ve Walbrzy-
chu školy pro mladé děti a středi-
ska pro pracuíicí matky, krajkové
školy, byla také iniciátorkou do-
bročinných výstav a prodaje vy-
stavovaných předmětu, a také or-

ganizátorkou dobročinných
vokálních koncertů ve Szczavně
Zdroju. Během I. Světové války
bzla kněžna ošetřévatelkou ve
vojenských ešelonech a polních
lazaretech. Po zabavení majetku
v Ksiažu v roce 1941, hitlerov-

skou moci za údajnou zdradu vla-
sti (synové bojovali proti Hitle-
rovi: starši jan Jindřích XVII v
britské armadě, mladší Alexander
v polské armadě), nemocná kně-
žna Daisy bzdlí ještě krátkou do-
bu v zámku, pak byla přestě-

Das drittgrößte, neben dem
königlichen Schloss auf Wawel in
Kraków und dem Schloss in
Malbork, Schloss Polens. Das
größte Schloss Niederschlesiens,
Perle dieser Region genannt.

Das erste Schloss, mit dem
Namen Vorstinburg, was
Fürstenburg bedeutete (von die-
sem Namen wurde zuerst der
spätere Name Fürstenberg, und
dann Fürstenstein abgeleitet),
befand sich bei dem nahe gele-
genen Vriburg (eine Notiz von
dem Jahre 1242), das Fundament
der späteren Stadt Freiburg (heu-
te Świebodzice) bilden konnte.

Die ersten fundierten Notizen
über das heutige Schloss Książ
stammen aus den Jahren 1288–
1292. Bis 1392 hatten die
Schweidnitzer Piasten das
Schloss unter ihrer Herrschaft,
anschließend kam das Schloß
kraft des Thronfolgeabkommens
unter die Herrschaft der tsche-

DAS SCHLOSS KSI¥¯-GESCHICHTE
chischen Krone. König Włady-
sław Jagiellończyk verkaufte 1497
seinem Kanzler, Johann von
Schellenberg, das Schloß. Am 12.
01. 1503 gerieten das Schloss und
Güter, die dem Schloss zu-
gehörten, in die Hände von Pe-
ter von Haugwitz, der fast ein
Jahr später sie an seinen Sohn
Johann übergab. Am 11. 06. 1509
verkaufte Johann von Haugwitz
die Fürstensteiner Güter dem
Ritter Konrad von Hoberg, auch
Kunzfi von Hoberg genannt. In
dem Moment wurde das wech-
selvolle Schicksal der Schloss-
zugehörigkeit zu den verschiede-
nen Besitzern geendet. Das Ge-
schlecht von Hoberg, später von
Hochberg genannt, herrschte
ununterbrochen auf dem Schloss
Fürstenstein (Książ) bis offizielle
Beschlagnahme des Schlosses
über Nazi – Regime im Jahre 1941.

In seiner Geschichte erlebte
Książ drei große und einige klei-

nere Umbauten.  Am Anfang hat-
te das Schloss die Form einer ty-
pischen mittelalterlichen Burg.
Der Zugang dazu wurde nicht
nur mit den natürlichen Gebilden
wie Steilhänge der Polsnitz –
Schlucht sondern auch mit Mau-
ern, Wällen und einem Festungs-
graben gesichert. Das Schloss
war damals in das richtige Ober-
schloss und in das Niederschloss
mit dem Hof geteilt. Der Hof des
Oberschlosses war mit einer
Brücke mit den Toren von dem
Hof des Niederschlosses ge-
trennt, im Süden und Norden
war es mit Mauern umstellt und
aus der westlichen Seite schloss
es das Gebäude des Ober-
schlosses mit einem Turm ab.

Die grundlegenden Verände-
rungen fanden in solchem
Schlossbauplan im 17. Jh., als sein
Besitzer – Hans Heinrich I von
Hochberg– Erlaubnis vom Kaiser
erworb, die Festung, auflösen

haben zu können. Es wurden da-
mals die Wälle abgerissen, Grä-
ben und Festungsgräben zuge-
schüttet und die Schutzmauern
teilweise abgerissen. 1670 , un-
ter der Herrschaft von Hans
Heinrich II, wurden der Ober–
und Niederturm angebaut. Da-
mals entstand auch das Portal des
so genannten Langen Hauses,
dessen Verfassen Melchior
Ciocho aus Brunow war.

Der erste große Umbau, auch
als barocker bezeichnet, wurde
im Jahre 1718 angefangen und
von dem damaligen Besitzer der
Fürstensteiner Güter, dem Gra-
fen Konrad Maximilian Ernst von
Hochberg initiiert. Der Umbau
begann mit dem Bauen eines re-
präsentativen Eingangs auf das
Schlossgelände – in Form eines
Gebäudes mit zwei Türmen, von
denen der eine der Űberrest des
früheren Festigungssystems ist.
Die großangelegten Bauarbeiten
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hovaná do zámecké vily ve
Walbřzchu, kde zemřela 29.
června 1943 r.

Hosté zámku Ksiaž:
Císař Vilém II, Car Mikuláš a

jeho manželka Alexandra,
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ATRAKCJE TURYSTYCZNO-KULTUROWE
BESCHREIBUNG DER TOURISTISCHEN ATTRAKTIONEN

POPISY TURISTICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ

Drewniany kościół w Kamień-
czyku. Drewniany kościół pw. św.
Michała z 1710 r. We wsi znajduje
się również kilka chat będących
przykładem budownictwa wiejskie-
go z XVIII w.

Holzkirche in Kamieńczyk
(Steinbach). Die Holzkirche St.
Michael stammt aus 1710. Im Dorf
befinden sich auch einige Bau-
ernhütten, die Beispiel der Do-
rfbebauung des 18. Jh. sind.

Kamieńczyk – kostel. Dřevěný
kostel sv. Michala z roku 1710. V
Kamieńczyku se nachází také
několik chalup, které jsou příkla-
dem venkovské architektury 18.
století.

Schloss-Park-Anlage in Między-
lesie (Mittelwalde). Reste der go-
tischen 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 ada-
ptováno na hotel.

Zespół zamkowo-pałacowy w
Międzylesiu. Pozostałości gotyc-
kiego zamku z Czarną Wieżą oraz
renesansowo-barokową rezy-
dencją pałacową. W jednym skrzy-
dle urządzony jest hotel.

Twierdza Kłodzka i labirynty.
Najcenniejsze dzieło nowożytnej
architektury obronnej w Polsce z
XVII-XVIII w. Zobaczyć tu moż-
na ogromne bastiony i komnaty, a
z przewodnikiem przejść fragmen-
tem ciągnących się kilometrami
podziemnych chodników miner-
skich. Z tarasu widokowego roz-
ciąga się wspaniały widok na całą
Ziemię Kłodzką. Kłodzko, ul. Gro-
dzisko 1, tel.: 074 / 867 34 68

Die Glatzer Festung und die
Labyrinthe. Das wertvollste Werk
der neuzeitlichen Verteidigungs-
architektur in Polen aus dem 17.
und 18. Jahrhundert. Zu sehen
sind hier gewaltige Bastionen und
Kasematten, und mit dem Reise-
leiter 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 dlo-
uhého labyrintu minérských cho-
deb. Z vyhlídkové terasy se roz-
prostírá nádherný výhled na Klad-
skou kotlinu.

Rynek w Kłodzku. XIV-wiecz-
ny ratusz w środku pochyłego pl.
Chrobrego, wielokrotnie przebu-
dowywany. Obok w 1620 r. wznie-
siono 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 Chro-
bry-Platzes wurde mehrmals
umgebaut. Daneben wurde 1620
die Mariensäule errichtet. Am
Eingang ins Rathaus steht der ba-
rocke Brunnen mit dem doppel-
schwänzigen Löwen.

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

Most gotycki św. Jana na Mły-
nówce w Kłodzku. Wybudowany w
1390 r., połączył wyspę Piasek ze
Starym Miastem. Przetrwał niena-
ruszony liczne powodzie dotykają-
ce Kłodzko dzięki, jak głosi legen-
da, 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 Alt-
stadt. Der Legende nach über-
stand die Brücke unberührt zahl-
reiche Überschwemmungen in der
Stadt dank dem Mörtel mit
Eiweißzugabe. Die Steinmauer zu
beiden Seiten der Brücke ist mit
sechs Heiligenfigurengruppen ge-
schmückt.

Kladsko – gotický most sv. Jana
na kanále Młynówka. Most byl po-
staven v roce 1390 a spojuje histo-
rickou část města s městskou částí
Wyspa Piasek. Jeho kamenné
zábradlí zdobí šest barokních soch.

Uzdrowisko Polanica Zdrój.
Bije tu 5 źródeł mineralnych, a
chlubą uzdrowiska jest woda mi-
neralna „Staropolanka”, uhonoro-
wana godłem „TERAZ POLSKA”.

Kurort Polanica Zdrój (Bad Al-
theide). Hier gibt es fünf Heilqu-
ellen, und der Ruhm des Kurortes
ist die Heilquelle „Staropolanka“,
die mit dem Emblem „TERAZ
POLSKA / JETZT POLEN“ ge-
ehrt wurde.

Polanica Zdrój – lázně. Ve
městě a okolí vyvěrá pět mi-
nerálních pramenů. Chloubou
lázní je stáčená minerální voda
Staropolanka, která získala
ocenění v soutěži Teraz Polska.

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 Pa-
piermühle befindet.

Duszniki Zdrój – lázně. V
Dusznikách se svého času léčil hu-
dební skladatel F. Chopin, podle
něhož je pojmenován klavírní fe-
stival, který zde každoročně
probíhá. Zajímavým objektem ve
městě je historická papírna z
počátku 17. století.
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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 Ba-
sis der Balneotherapie in diesem
Kurort, der gleichzeitig ein wich-
tiger Grenzübergang mit Tsche-
chien 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.

Bazylika Nawiedzenia NMP w
Wambierzycach. Wambierzyce
zwane „Śląską Jerozolimą” to zna-
ny ośrodek pielgrzymkowy, zwią-
zany z kultem cudownej figurki
Matki Bożej z Dzieciątkiem z II
połowy XIV w. Nad wsią wznosi się
bazylika, do której wejścia pro-
wadzą monumentalne schody.

Mariä Heimsuchung - Basilika
in Wambierzyce (Albendorf).
Wambierzyce (Albendorf) – das
„Schlesische Jerusalem“ genannt
– ist ein bekannter Wallfahrtsort,
der mit der Verehrung der Gna-
denfigur der Muttergottes mit dem
Jesuskind aus der 2. Hälfte des 14.
Jh. verbunden ist. Das Dorf über-
ragt die Basilika, zu deren Eingang
monumentale Stufen hinauf-
führen.

Wambierzyce – bazilika Navští-
vení Panny Marie. Wambierzyce,
často nazývané slezským Jeru-
zalémem, jsou známé poutní místo
spojené s kultem zázračné sošky
Panny Marie s dítětem, pocházející
z 2. poloviny 14. století. Nad ve-
snicí se tyčí mohutná bazilika, k níž
vede široké schodiště.

Kurort Lądek Zdrój (Bad Lan-
dek). Die Behandlung in Lądek
Zdrój (Bad Landek) – dem älte-
sten Kurort in Polen – basiert auf
7 Termalheilquellen. Seine Haup-
tattraktion bildet die 1678 erbau-
te Naturheilanstalt „Woj-
ciech“(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 objek-
tem ve městě je historická budova
léčebného zařízení Wojciech, ve
kterém se nachází bazén s termální
vodou a hala k pití léčivých vod.

Jaskinia Niedźwiedzia w Klet-
nie. Jedna z najpiękniejszych pod
względem szaty naciekowej jaskiń
Polski. W osadach na dnie jaskini
odnaleziono wiele szczątków kost-
nych zwierząt plejstoceńskich,
wśród których dominują kości nie-
dźwiedzi jaskiniowych. Wraz z
przewodnikiem przechodzi się la-
birynt korytarzy, podziwiając uni-
kalne stalaktyty i stalagmity, kaska-
dy i draperie kalcytowe.

Bärenhöhle in Kletno (Klessen-
grund). 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 Korrido-
ren mit phantastischen Stalaktiten,
Stalagmiten, Kalzitkaskaden und
-drapierungen besichtigt werden.

Kletno – Medvědí jeskyně. Jed-
na z nejkrásnějších krápníkových
jeskyní v Polsku. V usazeninách na
dně jeskyně byly nalezeny kosterní
pozůstatky zvířat ze staršího ob-
dobí čtvrtohor, mezi nimiž
převládají kosti medvědů je-
skynních. Prohlídka s průvodcem
vede chodbami s unikátní kraso-
vou výzdobu.

Rezerwat „Wodospad Wilczki”
w Międzygórzu. Najwyższy wodo-
spad na Ziemi Kłodzkiej. Woda
spada tu obecnie ze skalnego pro-
gu na wysokości 21 m i płynie da-
lej głębokim kanionem. Pierwotny
las dolnoreglowy rosnący wokół
wodospadu objęty jest ochroną i
stanowi krajobrazowy rezerwat
przyrody.

Naturschutzgebiet „Wodospad
Wiczki” w Międzygórzu („Wölfels-
fall in Wölfelsgrund). Der Wölfels-
fall 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 Wasser-
fall bewächst, steht unter Natur-
schutz und bildet ein Landschaft-
snaturschutzgebiet.

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 re-
zervací.

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 záslu-
hou chutné minerální vody Długo-
polanka, stáčené v nedaleké vsi
Szczawina.

Kompleks pałacowo-parkowy w
Bożkowie. W centrum wsi w 1708
r. wzniesiono barokowy pałac, któ-
ry przebudowano w II połowie
XIX w. Do pałacu przylega park z
pawilonem ogrodowym. W pobli-
żu stoi barokowy kościół św. Pio-
tra 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 Umge-
ben, in dem ein Gartenpavillon
steht. In der Nähe befindet sich die
barocke Kirche „St. Peter und
Paul“ mit der originellen Schif-
fskanzel.

Bożków – zámek. V centru ve-
snice Bożków byl v roce 1708 vy-
budován barokní zámek, který ve
2. polovině 19. století prošel kom-
plexní přestavbou. K zámku při-
léhá park se zahradním pavilónem.
Nedaleko zámku stojí barokní ko-
stel sv. Petra a Pavla se zajímavou
kazatelnou ve tvaru lodě.

Uzdrowisko Lądek Zdrój. Le-
czenie w Lądku Zdroju (najstar-
szym uzdrowisku w Polsce) oparte
jest na 7 źródłach termalnych wód
leczniczych. Jego główną atrakcję
stanowi wybudowany w roku 1678
zabytkowy Zakład Przyrodoleczni-
czy „Wojciech”, w którym obecnie
mieści się basen leczniczy i pijal-
nia wód mineralnych.

Uzdrowisko Długopole Zdrój.
Urokliwy kurort, znany z wyśmie-
nitej wody mineralnej „Długopo-
lanka” rozlewanej w Szczawinie
nieopodal Długopola Zdroju.

Szczeliniec Wielki. Wspinając
się po kamiennych schodach z Kar-
łowa zdobyć można wierzchowinę
najwyższego szczytu Gór Stoło-
wych (919 m n.p.m.). Trasa zwie-
dzania prowadzi między piaskow-
cowymi formami skalnymi i głębo-
kimi szczelinami, dochodzącymi
do 17 m. Z punktów widokowych
podziwiać można rozległą panora-
mę Sudetów.

18

19

21

23

24

26

28

30



58  Ziemia Kłodzka nr 200-201

Große Heuscheuer. Indem man
von Karłów (Karlsberg) aus die
Stufen hinaufsteigt, gelangt man
zum höchsten Gipfel der Heu-
scheuer (919 m ü.d.M.). Der Be-
sichtigungsrundweg führt zwischen
Sandsteinfelsenformen und tiefen
Klüften (bis 17 m). Von den Aus-
sichtspunkten kann man das Pano-
rama der Sudeten bewundern.

Velká Hejšovina. Stezkou vedo-
ucí po kamenných schodech z ve-
snice Karłów lze vystoupit na ne-
jvyšší vrchol Stolových hor – Vel-
kou Hejšovinu (Szczeliniec Wiel-
ki, 919 m n. m.). Nachází se zde
skalní labyrint tvořený písko-
vcovými útvary a rozsedlinami, je-
jichž hloubka dosahuje 17 metrů.
Z několika vyhlídek můžeme ob-
divovat rozlehlé sudetské pohoří.

Ratusz w Nowej Rudzie. Na
środku rynku już w XV w. wznie-
siono pierwszy ratusz. Zbudowany
w XIX w. posiada rozczłonkowaną
bryłę. W płn. narożniku nad misą
fontanny umieszczona jest ka-
mienna figura św. Floriana.

Rathaus in Nowa Ruda (Neu-
rode). In der Mitte des Rings wur-
de schon im 15. Jh. das erste Ra-
thaus errichtet. Das aus dem 19.
Jh. besitzt einen zergliederten Kör-
per. In der Nordecke des Rings be-
findet sich ein Brunnen mit der Fi-
gur des Johannes des Täufers.

Nowa Ruda – radnice. Původní
radnice byla uprostřed náměstí v
Nowé Rudě postavena již v 15. sto-
letí. Dnešní radnice, pocházející z
19. století, má členitý prostorový
tvar. Do severního nároží budovy
je zasazena kašna s kamennou so-
chou 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”.

Befestigungen in Srebrna Góra
(Silberberg). Die gewaltige Fe-
stung, die den Ort und das Tal
überragt, ist eins der interessante-
sten Bauwerke der Militärarchi-
tektur in Polen. Sie wurde als
strenges Gefängnis genutzt.
Während des letzten Krieges wur-
de hier das Gefangenenstraflager
„Oflag VIII B“ Eingerichtet.

Srebrna Góra – pevnost. Mo-
hutná pevnost, tyčící se nad
městečkem Srebrna Góra a stej-
nojmenným horským sedlem, patří
k nejzajímavějším objektům vo-
jenské architektury na území Pol-
ska. Později sloužila jako těžké
vězení a během druhé světové
války byl v jednom z jejích fortů
zřízen zajatecký tábor pro
důstojníky Oflag VIII B.

Wieża widokowa na Wielkiej
Sowie. Sztandarowa wieża widoko-
wa na Dolnym Śląsku – najpięk-
niejszy wolnostojący obiekt tego
typu. Umiejscowiona została 1015
m n.p.m. na Wielkiej Sowie, najwy-
ższym szczycie Gór Sowich, z któ-
rego można podziwiać panoramę
Sudetów od Śnieżnika po Śnieżkę.

Aussichtsturm auf der Wielka
Sowa (Hohen Eule). Der führen-
de Aussichtsturm in Niederschle-
sien – das schönste, freistehende
Objekt dieser Art. Er steht auf
dem höchsten Gipfel des Eulenge-
birges, der Hohen Eule – 1015 m
ü.d.M., von dem man das Panora-
ma der Sudeten vom Scheeberg bis
zur Schneekoppe bewundern
kann.

Rozhledna na Velké Sově.
Nejznámější rozhledna v Dolním
Slezsku, stojící na Velké Sově (Wiel-
ka Sowa, 1015 m n. m.), nejvyšším
vrcholu Sovích hor (Góry Sowie).
Z rozhledny lze obdivovat panorá-
ma sudetského pohoří od Králic-
kého Sněžníku až po Sněžku.

Podziemia w Osówce. To najcie-
kawszy i najdłuższy udostępniony
kompleks podziemnych korytarzy,
wybudowany w ramach programu
RIESE. Cel prac utrzymywany był
w tajemnicy. Do dziś wielu histo-
ryków spiera się co do przeznacze-
nia tych podziemnych i naziem-
nych 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 unterir-
dischen 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 Eulengebir-
ge entstanden sind, haben sollten.

Podzemní komplex Osówka.
Nejzajímavější a nejrozsáhlejší
zpřístupněný soubor podzemních
chodeb a nadzemních objektů, bu-
dovaný za druhé světové války v
oblasti Sovích hor v rámci progra-
mu Riese. Účel tohoto komplexu
je dodnes zahalen tajemstvím.
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Muzeum prof. J. Wittiga v
Nowé Rude. Expozice približující
osobnost prof. Josepha Wittiga
(1879-1949), významného ne-
meckého teologa, filosofa a spiso-
vatele, 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 be-
deutenden deutschen Theologen,
Philosophen und Schriftstellers,
Verfassers der Chronik von Neu-
rode / Nowa Ruda und Schlegel /
Słupiec. Das Haus der kreativen
Arbeit nach Joseph Wittig be-
nannt. Zur Verfügung steht eine
Wohnung und zusätzlich 7 Über-
nachtungsplätze. Das Haus wird
von der Stiftung zur Erneuerung
der Region Nowa Ruda geleitet.

Bystrzyca Kłodzka. Zachowany
został tu średniowieczny układ
urbanistyczny: czworoboczny ry-
nek z prostopadłymi ulicami i ra-
tuszem wzniesionym pośrodku w
XIV w. Obok znajduje się barokowa
figura św. Trójcy z XVIII w. Prę-
gierz z 1556 r. stanowi jeden z nie-
licznych przykładów autentycznych
zabytków dawnego sądownictwa.

Bystrzyca Kłodzka. Město, jehož
centrum si zachovalo původní
středověkým půdorys – centrální
čtvercové náměstí s kolmo ve-
denými ulicemi a radnicí postave-
nou v polovině 14. století. Vedle
radnice stojí barokní socha sv. Tro-
jice z 18. století. Pranýř z roku
1556, stojící na Malém náměstí, je
jednou z mála původních památek
starého soudnictví.

Bystrzyca Kłodzka (Habel-
schwerdt). Hier ist das mittelalter-
liche, städtebauliche System erhal-
ten geblieben: der viereckige Ring
mit senkrecht verlaufenden Stra-
ßen und dem im 14. Jh. errichteten
Rathaus in der Mitte. Daneben be-
findet sich die barocke Figur der
Dreifaltigkeit aus dem 18. Jh. Der
Pranger aus 1558 ist eins der we-
nigen Beispiele der authentischen
Denkmäler des früheren Gericht-
swesens.

Muzeum prof. J. Wittiga w No-
wej Rudzie. Dom-Muzeum prof.
Josepha Wittiga, wybitnego nie-
mieckiego teologa, filozofa i pisa-
rza, autora Kronik Nowej Rudy i
Słupca. Dom prowadzi Fundacja
Odnowy Ziemi Noworudzkiej. Do
dyspozycji mieszkanie oraz dodat-
kowo 7 miejsc noclegowych.

www.domwittiga.ng.pl
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