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

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

„Stok na „Górze Dzikowiec” jest przeznaczony dla zaawansowanych narciarzy, mo¿na na nim organizowaæ
zawody w slalomie specjalnym i gigancie. Obiekt wzbudza du¿e zainteresowanie narciarzy i snowboardzistów.
Udostêpnienie nartostrady i postawienie drugiego wyci¹gu do po³owy góry umo¿liwi korzystanie ze stoku tak¿e
s³abiej je¿d¿¹cym narciarzom”
Zbigniew Lachowicz
instruktor narciarstwa zjazdowego

TWÓRCZA NATURA ENERGII
www.tauron-ekoenergia.pl
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Akwen wodny w Bielawie
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Ewa Glura

Wystawa twórców pogranicza w Bielawie

Henryk Hnatiuk

ze Świdnicy, Andrzeja Niżewskiego i Zdzisława Szpaka
z Boguszowa Gorc, Grzegorza
Haiskiego z Rudy Śląskiej, Piotra Puterko z Przedwojowa,
Michała Ogińskiego z Radzionkowa, Roberta Boroo z Lądka
Zdroju, Piotra Grabca z Dusznik Zdroju, rzeźbę w drewnie
Stanisława Olszamowskiego
z Sokołowska „Zamyślenie”
oraz wiersze poetów: Elżbiety
Gargały i Barbary Malinowskiej
z Wałbrzycha oraz Krystyny
Leśniewskiej Pasionek z Lądka
Zdroju.
Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego Polsko Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej krótko omówił przebieg
wszystkich organizowanych
imprez kulturalnych na pograniczu polsko-czeskim. Wspomniał, że na całym pograniczu
odbyło się już ponad 1200 imprez kulturalnych.
Henryk Hnatiuk - przewodniczący Polsko – Czeskiego
Klubu Artystycznego ART Studio krótko omówił przebieg
dwudziestu plenerów artystycznych. Prace eksponowane
na tej wystawie – to „owoce”
tych plenerów.

Wernisaż prowadziła Ewa
Glura – prezes Towarzystwa
Przyjaciół Bielawy. Poinformowała wszystkich uczestników,
że XXII Polsko – Czeskie Dni
Kultury Chrześcijańskiej w Bielawie odbywają się pod patronatem Przewodniczącego Rady
Miejskiej Leszka Stróżyka i Burmistrza Ryszarda Dźwiniela
oraz przy współudziale Parafii
p/w Miłosierdzia Bożego, Parafii
p/w Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Parafii p/w Bożego Ciała , Parafii p/w Ducha
Świętego , Miejskiego Ośrodka
Kultury i Sztuki oraz Towarzystwa Przyjaciół Bielawy.
Władze miasta podziękowały Henrykowi Hnatiukowi
za udostępnienie wystawy poświęconej Wielkiemu Polakowi
Janowi Pawłowi II.
Wernisaż wystawy uświetnił chór „Czerwone Jarzębiny”
pod kierunkiem Anny Rataj.
Wernisaż zakończył się odśpiewaniem pieśni „Panie przyjdź”.
Zapraszamy
wszystkich,
kochających piękno na wystawę, którą można zwiedzać do
20.10.2011r. w Galerii „Korytarz” w dni powszednie w godz.
od 9.00 do 15.00

fot. Julian Golak

W dniu 5.10.2011r., ramach
Polsko – Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, w Galerii
„Korytarz” Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie
odbył się wernisaż wystawy
pod nazwą: „Twórcy pogranicza w hołdzie Janowi Pawłowi
II”. Na wernisaż przybyli: Julian Golak - Przewodniczący
Komitetu
Organizacyjnego
Polsko – Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej, władze miasta Bielawy Leszek Stróżyk –
Przewodniczący Rady Miejskiej
i Mariusz Pach – Wiceburmistrz,
Henryk Hnatiuk – organizator
Międzynarodowych Plenerów
Artystycznych oraz zaproszeni
goście.

Wystawa została przygotowana przez Henryka Hnatiuka. Wyeksponowano prace
artystów malarzy, rzeźbiarzy
i poetów z całego pogranicza
polsko – czeskiego, którzy brali
udział w plenerach artystycznych organizowanych przez
Polsko Czeski Klub Artystyczny
ART – Studio z Mieroszowa.
Zaprezentowano
prace
malarzy z Czech: Evy Sinkmanowej z Nowej Paki, Jarmili
Kralovej z Pragi, Very Horstowej z Vrchowiny, Jana Kousala z Polic nad Metuji, Milosa
Gerstnera z Benecka, Jiri Kollerta z Polic nad Metuji, z Polski:
Barbary Muchy – Brodzińskiej
i Edyty Mazurek z Wałbrzycha,
Lucyny Wierzbickiej i Natalii
Południak z Boguszowa Gorc,
Krystyny Leśniewskiej – Pasionek z Lądka Zdroju, Ewy Glury
z Bielawy, Hanny Lenarczyk
z Mieroszowa, Krystyny Willert
z Gliwic, Jadwigi Kąkolewskiej
z Wałbrzycha, Aleksandry Jenner ze Szczawna Zdroju, Lili
Konat i Barbary Malinowskiej
z Wałbrzycha, Edwarda Kostki
z Wrocławia, Jerzego Macha
i Jerzego Borowskiego z Wałbrzycha, Kazimierza Skrzypka

Wernisaż wystawy uświetnił koncert chóru „Czerwone Jarzębiny” pod kierunkiem Anny Rataj
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Teresa Adamczyk

Konkurs Wiedzy o Polsce i Czechach
w ząbkowickiej książnicy
Grochociński – długoletni przewodnicy turystyczni, pasjonaci
historii - ustaliła po sprawdzeniu testów eliminacyjnych i finałowych kolejność miejsc:
I miejsce
- Monika Bulanda I LO Kłodzko
pkt 84,5
II miejsce
- Artur Kozaryn I LO Kłodzko
- pkt 83,5
III miejsce
- Konrad Duraj III LO Ząbkowice
Sl. - pkt 78,5
ze strony czeskiej :
I miejsce
- Kateřina Vlčkovà Gimnazjum

Broumov - pkt. 68,5
II miejsce
- Eva Vadochodskà - pkt 56,5
III miejsce
- Kristýna Šanderovà - pkt 56
Na uroczystość wręczenia nagród i pucharów dla najlepszych
szkół przybyli:
Pan Arkadiusz Ignasiak Konsul Honorowy RCz we Wrocławiu, który ufundował 3. nagrody
dla finalistów, Julian Golak - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańaskiej, Ewa Figzał
– Zastępca Burmistrza Ząbkowic
Śl., Maria Pater – Kierownik Wy-

działu Edukacji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl., Anna Szmiel – Zastępca
Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Ząbkowicach Śl.,
gdzie odbywał się konkurs.
Zarówno dyrektor biblioteki
Helena Wolnik-Kliber, jak i członkowie komisji konkursowej , podkreślili bardzo wysoki poziom tegorocznego konkursu. Zaproszeni goście pogratulowali uczestnikom, podziękowali opiekunom
za pracę z młodzieżą, wyrazili
uznanie za chęć poznawania historii i kultury obu narodów.

fot. Julian Golak

fot. Julian Golak

fot. Julian Golak

W ramach XXII Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej 6 października 2011
r. Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy w Ząbkowicach Śl. zorganizowała już po raz szesnasty
konkurs Wiedzy o Polsce i Czechach. Tegoroczny temat to „
Życie i działalność św. Wojciecha
– patrona Polski i Czech – na tle
epoki , w której żył”. W konkursie wzięło udział 33 uczniów
z 11 polskich szkół średnich i 6
uczniów z 2 czeskich szkół.
Komisja konkursowa: Leopold Jowczyk (autor pytań),
Jerzy Organiściak , Stanisław

Konsul honorowy Republiki Czeskiej Arkadiusz Ignasiak wręcza puchar
zwyciężczyni konkursu

Serca śpiew w Bielawie
25. 09. Bielawa, Kościół pw. Bożego Ciała
W ramach XXII Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
zorganizowany został koncert pt. „Serca śpiew”. Elżbieta
Małgorzata Mach (sopran), Romuald Spychalski (tenor)
otrzymali burzliwe oklaski po koncercie. Przewodniczący Rady
Miejskiej Bielawy Leszek Stróżyk (drugi z lewej) ufundował kosz
z kwiatami dla artystów oraz serdecznie podziękował za piękny
koncert.

Organizatorzy wraz ze zwycięzcami XVI Konkursu Wiedzy o Polsce i Czechach
w Ząbkowicach Śląskich
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Zapraszamy do Bielawy
Miasto znajduje się w centralnej części województwa dolnośląskiego w powiecie dzierżoniowskim. Podstawowym atutem Bielawy jest jej usytuowanie u podnóża najstarszych gór Europy – Gór Sowich.
Cztery główne szlaki turystyczne przebiegające m.in. po
ośmiu tysiącach hektarów Parku Krajobrazowego Gór Sowich,
liczne wyciągi narciarskie i ścieżki rowerowe, to teren niebywale
atrakcyjny zarówno dla zaawansowanych, jak i początkujących
turystów. Atrakcją Bielawy są
położone w centrum miasta
Góra Parkowa (455 m n.p.m.)
– z wieżą widokową, wyciągiem narciarskim oraz stokiem
saneczkowym oraz Łysa Góra
(365 m n.p.m.). Z Łysej Góry, jak
również z pobliskich gór Żmij
oraz Dzikowiec, korzystają paralotniarze zrzeszeni w klubie
„Bielik”.
Na zachodnich obrzeżach
miasta znajduje się Ośrodek
Wczasowo-Wypoczynkowy „Sudety” ze zbiornikiem wodnym,
basenem, boiskami do piłki
nożnej, siatkówki i koszykówki
oraz amfiteatrem.
Atrakcje architektury oraz
szlaki turystyczne, trasy biegowe, basen i wyciągi narciarskie
w samym mieście oraz w Górach Sowich, stwarzają możliwość rodzinnego wypoczynku
przez cały rok.
Wyjątkową atrakcją Bielawy na skalę regionu, jest trzecia pod względem wysokości
w Polsce, 101 metrowa wieża
kościoła pw. Wniebowzięcia
Maryi Panny. Obiekt niedawno

przeszedł gruntowną modernizację, w ramach której odnowiono elementy architektoniczne, wyremontowano klatki
schodowe oraz zainstalowano
nowe poręcze i oświetlenie. Dla
spragnionych widoków pięknej panoramy Bielawy i okolic
przygotowano cztery tarasy, na
których znajdują się urządzenia
teleoptyczne. Dzięki zewnętrznej iluminacji, wieża wygląda
bardzo atrakcyjnie również po
zmierzchu.
Bielawa oferuje ponadto relaks w krytej pływalni „Aquarius”
oraz w Studio Odnowy Biologicznej „Aquariusport”.
Położenie
geograficzne
miasta obliguje do zwrócenia
szczególnej uwagi na sprawy
związane z wykorzystaniem środowiska naturalnego, ekologią
i ochroną przyrody. Dlatego też
na terenie Bielawy prowadzona
jest na szeroką skalę edukacja
ekologiczna, począwszy od
przedszkola, a skończywszy na
studiach wyższych. W związku
z tym w Bielawie funkcjonują:
Przedszkole Ekologiczne, Ekologiczna Szkoła Podstawowa,
Gimnazjum Ekologiczne, Szkoła
Słoneczna, Centrum Odnawialnych Źródeł Energii oraz Zamiejscowy Oddział Dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej. Wkrótce
zostanie również oddana do
użytku Szkoła Leśna.

CO WARTO ZOBACZYĆ?
Kościół katolicki
pw. Bożego Ciała
Dawny kościół ewangelicki zbudowany został w 1743 r.
Na początku był bardzo prosty
i skromny, bez wieży, dzwonów
i organów. Wieżę dobudowano
dopiero w 100 rocznicę powstania świątyni. Ze względu
na zły stan techniczny kościół
zrekonstruowano w latach
1878-1880. Na zewnętrznym
gzymsie umieszczono wyobrażenia różnych zwierząt, mających obrazować psalm 148.
We wnętrzu zwraca uwagę niezwykle kunsztowna konstrukcja drewnianego stropu oraz
obszerne dwukondygnacyjne
balkony dla wiernych. W kościele znajdują się organy, które
zamontowano w roku 1754.
Kościół katolicki
pw. Ducha Świętego
Najmniejszy z trzech kościołów w Bielawie. Budowę
rozpoczęto 28.09.1928 roku,
a zakończono po upływie 14
miesięcy. Projektantem i wykonawcą budowli był bielawski
przedsiębiorca Emil Werler. Swą
formą architektoniczną obiekt
łączył dostojeństwo świątyni
z nowoczesnością ówczesnych
rozwiązań. Kościół posiada niewielką wieżę z dzwonem.

Pałac Sandreckich
Jego budowę rozpoczęli
bracia Wolf i Heinrich Seidlitz
von Schönefeld w 1598 r. Budowla wzniesiona w duchu
późnego renesansu o charakterze dworu obronnego przetrwała w swych pierwotnych
kształtach do roku 1737, kiedy
to pałac uległ pożarowi. Odbudowany został dwa lata później,
zachowując dużo elementów
pierwowzoru. Masywna i charakterystyczna, z powodu grubości murów budowla, stanowi
najcenniejszy zabytek architektoniczny Bielawy.
Krzyże pokutne
Ustawiano je jako świadectwo pokuty za zbrodnie
w miejscach ich popełnienia.
Na krzyżach widnieją wyżłobione dłutem wizerunki miecza, noża, topora lub innych
narzędzi, przy użyciu, których
dokonana została zbrodnia.
Większość krzyży pokutnych
pochodzi z XV wieku. W Bielawie znajdują się 2 krzyże ustawione przy ul. Waryńskiego 27
oraz przy ul. Wolności 130.
Pierwsze informacje o kościele pochodzą z roku 1288.
Kościół był budowlą jednonawową, w swej przedniej części
sklepioną. Wieża została zbu-
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dowana w 1519 roku i pokryta
blachą miedzianą.
Na wieży znajdowały się
cztery dzwony oraz zegar. Kościół posiadał pierwotnie trzy
ołtarze, ale do XVII w. zachował się tylko główny z figurą
Matki Boskiej. Zabytkowym
elementem wyposażenia była
chrzcielnica wykonana w swej
górnej części z drewna, a także drewniana ambona. Ponieważ kościół groził zawaleniem,
w roku 1866 został rozebrany.
Uroczyste położenie kamienia
węgielnego pod nowy kościół,
zaprojektowany przez A. Langera z Wrocławia, nastąpiło 14
kwietnia 1868 roku, a budowę
zakończono 15 listopada 1876.
Kościół wykonano z czerwonej
cegły, ozdabiając od wscho
du wieżą o wysokości 101 m
– trzecią co do wielkości w Polsce.
Wieża została wybudowana na planie sześciokąta,
zwieńczona wysokim, strzelistym hełmem z dobudowanymi dwiema klatkami schodowymi, wiodącymi do trzeciego
poziomu widokowego oraz
jedną, wiodącą aż do poziomu hełmu. Klatki schodowe
doświetlone są małymi, ostro
zwieńczonymi
okienkami.
Wieża wzniesiona jest z czerwonej, wysoko wypalanej cegły w kolorze od jasnego do
wiśniowego, z elewacją licową
i wnętrzami tynkowanymi, malowanymi. Elewacja zewnętrzna wzbogacona jest licznymi
detalami z piaskowca bolesławieckiego. Są to m.in. pionowe
elementy dekoracyjne w postaci smukłej czworobocznej
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wieżyczki, zwane pinaklami
lub sterczynami, zakończone
od góry ostrosłupem. Ich krawędzie dekorowane są ozdobami w kształcie pączków oraz
zwiniętych listków osadzonych
na łodyżce i odchylających się
na zewnątrz, zwanymi żabkami lub czołgankami. Zwieńczenie stanowią kwiatony, tj. detale architektoniczne w kształcie
kwiatu o rozłożonych pączkach
w otoczeniu zazwyczaj czterech liści na kilku poziomach.
Obecnie kościół posiada
trzy dzwony, którym nadano
imiona: Jan Paweł II, Henryk
i Franciszek
11 listopada 1998 r. w miało
miejsce ich uroczyste poświęcenie. Dzwony zostały odlane
w „Odlewni dzwonów Felczyńscy” sp. z o.o. Anna i Wacław
Felczyńscy w Gliwicach. Poświęcenia dzwonów dokonał
ks. kard. Henryk Gulbinowicz
Metropolita Wrocławski. Wiosną 1999 roku, zostały zawieszone na nowej konstrukcji na
wieży kościoła. W roku 2000
na wieży zainstalowano również zegar upamiętniający Rok
Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa. W maju 2008 r. obiekt
został udostępniony dla ruchu
turystycznego. Było to możliwe dzięki zrealizowaniu inwestycji wartej 2,8mln zł, na którą dofinansowania, w ramach
Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego, udzieliła Unia
Europejska. Kwota wsparcia
wyniosła 2,1 mln zł.
Ważne informacje:
Wejście na wieżę możliwe
jest na podstawie ważnego

biletu wstępu: bilet normalny
– 5 PLN, bilet ulgowy – 3 PLN
(dzieci i młodzież do lat 18),
wstęp wolny dla dzieci do lat 6
tylko pod opieką dorosłych.
Jednorazowo na wieży
może przebywać: na poziomie platform widokowych do
20 osób, na poziomie „hełmu”
wieży do 10 osób. Wejście na
poziom „hełmu” wieży możliwe
jest tylko dla grup zorganizo-

wanych, liczących nie mniej niż
10 osób. Grupy zorganizowane
wchodzą na wieżę z opiekunem, który ponosi odpowiedzialność za skutki zachowania
uczestników grupy.
Pełna treść regulaminu
korzystania z wieży dostępna
na naszej stronie internetowej
www.cit.barl-bielawa.pl oraz
w siedzibie naszego biura przy
ul. Wolności 128 B w Bielawie.

Wieża kościoła pw. WNMP w Bielawie jest trzecią
co do wysokości wieżą kościelną w Polsce. Wznosi się na
wysokość 101 metrów. Okolicę można podziwiać z 4 tarasów
widokowych. Na szczyt prowadzi ponad 300 schodów.
Na poziomie trzeciego tarasu znajdują się urządzenia
teleoptyczne pozwalające podziwiać wspaniałą panoramę
okolic Bielawy między pasmem Gór Sowich i masywem Ślęży.
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Złamany Szlaban dla Smakoszy czekolady

fot. Ewa Jazienicka-Golak

Od 29 września do 2 października 2011 roku obydwa rozdzielone rzeką Olzą miasta zostały opanowane przez teatr.
Na scenach teatralnych w Cieszynie i Czeskim Cieszynie wystąpiły renomowane tatry z Polski, Czech i Słowacji. Głównym organizatorem (podobnie jak w latach ubiegłych) było stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka.

Cały Cieszyn żyje od ponad 20 lat Festiwalem Teatralnym

Chociaż tegoroczna. 22. edycja jednej z najstarszych imprez
kulturalnych organizowanych
przez Solidarność Polsko-Czesko-Słowacką – Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego
BEZ GRANIC – odbywała się pod
patronatem polskiej prezydencji
w Radzie Unii Europejskiej, organizatorom udało się uniknąć
„polonocentryzmu”, a Złamany
Szlaban – tradycyjna nagroda
cieszyńskiego festiwalu – powędrował do Hradca Kralové.
Od 29 września do 2 października 2011 obydwa rozdzielone Olzą miasta zostały opanowane przez teatr. W teatrach
w Cieszynie i Czeskim Cieszynie,
ale także na cieszyńskim rynku,
wystąpiły renomowane teatry
z Polski, Czech i Słowacji. Na
ścianach cieszyńskich budynków wyświetlano inspirujące
prezentacje
multimedialne,
a w urokliwym klubie Piwnica
Stary Targ wystąpił znakomity
amerykański gitarzysta bluesowy Vasti Jackson z formacją Vasti

Jackson Blues Band. Festiwalowi towarzyszyły dwie wystawy
plastyczne. Wybitny plakacista,
prof. Michał Kliś (m.in. autor logotypu Europejskiego Centrum
Solidarności w Gdańsku) prezentował w cieszyńskim teatrze
swoje plakaty teatralne, słowacki
artysta Otis Laubert zapraszał do
czeskocieszyńskiej galerii Pda na
intrygującą wystawę prac inspirowanych flagami państwowymi
różnych krajów.
Festiwal cieszyński to nie tylko bierne oglądanie, to także zajęcia warsztatowe dla młodzieży
i dorosłych oraz debaty: te może
najcenniejsze, kuluarowe, ale
również publiczne. Do najciekawszych należała konferencja
„Nowy dramat w Europie Środkowej”, podczas której polski dramatopisarz Artur Pałyga i David
Drábek – autor, reżyser i dyrektor
teatru w Hradcu Kralové wymieniali z publicznością uwagi na temat stanu najnowszej dramaturgii w swoich krajach (ta rozmowa był transmitowana na żywo

przez internet). Po finałowym
przedstawieniu dziennikarz Radia Katowice Marek Mierzwiak
przeprowadził rozmowę o Gombrowiczu z twórcami przedstawienia Teatru IMKA. Można było
wymienić poglądy z takimi osobowościami artystycznymi, jak
Mikołaj Grabowski, Tomasz Karolak, Piotr Adamczyk, Magdalena
Cielecka czy Iwona Bielska.
Innowacją tegoroczej edycji
było oddanie prawa do przyznania nagrody Złamanego Szlabanu w ręce widzów, którzy w skali
od 0 do 5 oceniali każdy spektakl.
Najwyższa średnia ocen zadecydowała o tym, że nagrodę otrzymał teatr Klicperovo divadlo za
przedstawienie Jedlíci čokolády
(średnia ocen: 4,90). Drugie miejsce zdobyło przedstawienie Korespondence V+W (Národní divadlo Brno – Reduta) z wynikiem
4,87, a trzecie miejsce Teatr IMKA
z Warszawy, którego Dziennikom licznie zgromadzona w cieszyńskim teatrze festiwalowa
publiczność przyznała średnio
4,73 punktów.
Chociaż program tegorocznego festiwalu obfitował
w gwiazdy znane nie tylko
z teatru, lecz także z filmu i popularnych seriali telewizyjnych
(oprócz wymienionych artystów
były też Anna Guzik ze swoim
najnowszym spektaklem „Singielka” i Pavla Tomicová – znakomita otyła Roza w zwycięskim
przedstawieniu), to jednak demokratyczny werdykt widzów
wskazał przedstawienia najbardziej interesujące jako dzieła teatralne – podkreślali obecni na
festiwalu recenzenci.
Wieczorem 2.10.2011, po
ostatnim przedstawieniu festiwalu, uroczystego ogłoszenia

wyników dokonał poseł do
parlamentu europejskiego Jan
Olbrycht. W wystąpieniu podkreślił znaczenie festiwalu, od
ponad dwóch dekad będącego
forum zbliżenia kultur i narodów, w praktyce społecznego
działania realizującego idee
integracji europejskiej. Julian
Golak, przewodniczący ogólnopolskich struktur Stowarzyszenia Solidarność Polsko-CzeskoSłowacka, przybliżył widzom
działalność SPCZS i podziękował zasłużonym działaczom stowarzyszenia z regionu Cieszyna
i Bielska-Białej.
Festiwal został zorganizowany przez oddział regionalny
SPCzS w Cieszynie. Młody stażem zarząd oddziału (Janusz
Legoń, Kinga Ciba) wspierany
był w pracach organizacyjnych
przez doświadczonych twórców
cieszyńskiej imprezy, Gertrudę
Chowaniokovą i Jerzego Hermę.
– Pragnę serdecznie podziękować współorganizatorom, czyli Teatrowi w Czeskim Cieszynie,
Teatrowi Polskiemu w BielskuBiałej i Stowarzyszeniu z Czeskiego Cieszyna. Ich pomoc była nieoceniona. Tak samo jak wsparcie
finansowe udzielone w tej edycji
przede wszystkim przez Fundusz
Wyszehradzki, samorząd województwa śląskiego i miasta Cieszyna. Wielką hojnością wykazali
się sponsorzy prywatni, przede
wszystkim główny sponsor festiwalu: Grupa Żywiec. Osobisty
patronat, jakim objęli festiwal
Konsul Generalny RP w Ostrawie
pani Anna Olszewska i burmistrz
Czeskiego Cieszyna Vit Slovaček,
były dla nas nie tylko honorem,
ale realną pomocą – komentował po imprezie dyrektor festiwalu Janusz Legoń.
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2 miejsce w XXII Międzynarodowym Festiwalu Teatralnum
„Bez Granic”

3 miejsce w XXII Międzynarodowym Festiwalu Teatralnum
„Bez Granic”

fot. Ewa Jazienicka-Golak

fot. Ewa Jazienicka-Golak

Cieszyn. Teatr im. Adama Mickiewicza. W niedzielę
2.10.2011. na zakończenie Międzynarodowego
Festiwalu Teatralnego w Cieszynie, Julian Golak
– szef Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej
podziękował organizatorom i uczestnikom
XXII Festiwalu Teatralnego i zaprosił na następny
festiwal teatralny do Cieszyna w 2012 r.

W Czeskim Cieszynie mieści się czeska
scena, na której wystawiono między
innymi „Korespondence”. Spektakl zajął
w plebiscycie widzów drugie miejsce

Honorowy patronat / Čestný patronát
Anna Olszewska
- Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie
Ing. Vít Slováček
- Starosta města Český Těšín

Organizatorzy / Organizátoři
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fot. Ewa Jazienicka-Golak

pREMIERA TEATRalna W WIĘZIENIU KŁODZKIM

Po przedstawieniu premierowym reżyser Leszek Czarnota odpowiadał na
pytania widzów i przedstawił kulisy przygotowania sztuki teatralnej w kłodzkim
więzieniu.

fot. Ewa Jazienicka-Golak

wał przedstawienie teatralne
w kłodzkim więzieniu.
– W mojej ocenie w tego-

wolności – stwierdził.
I rocznicę beatyfikacji księdza Hirschfeldera uczczono
także odsłaniając pamiątkową tablicę na murze więzienia
w Kłodzku, w którym przez 4
miesiące przebywał nasz błogosławiony.
Oficjalnie otwarto także
„Szlak Błogosławionego Ks.
Gerharda Hirschfeldera”, który upamiętnia duszpasterza
młodzieży Hrabstwa Kłodzkiego. Łączy on miejsca związane z życiem i działalnością
duchownego (przebiega m.in.
przez Czermną, KudowęZdrój, Wambierzyce, Kłodzko
i Bystrzycę).

23.09.2011 r. Zakład Karny w Kłodzku. Przedstawienie premierowe. Wśród widzów było kilku gości z Niemiec. Od lewej: ks.
Prałat Franz Jung i Horst Ulbrich (z prawej). W środku Remik Lenczyk – wicedyrektor Teatru Polskiego z Wrocławia.

fot. Ewa Jazienicka-Golak

8 więźniów z Zakładu Karnego w Kłodzku wystąpiło
w spektaklu teatralnym poświęconym błogosławionemu Gerhardowi Hirschfelderowi. Premiera spektaklu pt.
„Godność i cierpienie – życie
i działalność księdza Gerharda Hirschfeldera” odbyła się
w I rocznicę jego beatyfikacji. Wyreżyserował go Leszek
Czarnota. Przygotowania do
spektaklu trwały zaledwie
miesiąc. Reżyser przyznał, że
scenariusz powstawał podczas prób, a wiele pomysłów
podsunęli mu sami więźniowie.
Pomysłodawcą przedstawienia był Julian Golak, radny
sejmiku wojewódzkiego, który 10 lat temu współorganizo-

rocznym przedstawieniu więźniowie wykazali się znacznie
większym zaangażowaniem
– stwierdził.
To zaangażowanie doceniła także publiczność, która
z niedowierzaniem przyjęła
informację , że w spektaklu
wystąpili amatorzy.
Dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku podpułkownik
Grzegorz Wojciechowski na
początku nie był przekonany
do teatralnego przedsięwzięcia. Po przedstawieniu przyznał jednak, że decyzji nie
żałuje.
– Dla naszych więźniów
udział w takim spektaklu to
w pewnym sensie krok ku

Uczestnicy premiery spektaklu o bł. Księdzu G. Hirschfelderze z ks.bp. Ignacym Decem (24.09.2011 r.)
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75. narozeniny Václava Havla
Nowa Ruda, 05.10.2011

Vážený pán Václav Havel
Milý Příteli!

K výroči 75. narozenin ve jménu všech přitel s Polsko-Česko-Slovenské Solidarity přejím všechno co nejlepší.
Především hodně zdraví a mnoho sil k dálší práci.
Teto výročí je pro nás velicile dobrou přiležitosti poděkovat za váš dosavadní tvůrčí a odvážný žívot, ve kterém
jste předal nám a celemu světu velký vzor k napodobení v bojí o práva člověka a svobodu národů.
Julian Golak
Generální mluvčí Polsko-Česko-Slovenské Solidarity
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną“

*5. 10. 1936 Praha
spisovatel a dramatik, jeden z prvních mluvčích Charty 77, vůdčí osobnost politických změn v listopadu 1989, poslední prezident
Československa a první prezident České republiky

Václav Havel vyrůstal ve
známé pražské podnikatelskointelektuálské rodině, spjaté
s českým kulturním a politickým děním dvacátých až čtyřicátých let. Tento fakt se stal
důvodem, proč mu komunistická moc po ukončení povinné
školní docházky v roce 1951 nedovolila dále studovat. V první
polovině padesátých let proto
nastoupil do čtyřletého učebního oboru chemický laborant
a zároveň večerně vystudoval
gymnázium (ukončil ho v roce
1954). Z kádrových důvodů
nebyl přijat na žádnou z vysokých škol humanitního směru,
a proto se rozhodl studovat
na škole technické. Ekonomickou fakultu Českého vysokého
učení technického ale po dvou
letech opustil.
Kulturní tradice rodiny
orientovala Václava Havla k humanistickým hodnotám české
kultury, v padesátých letech
potlačovaným. Po návratu

z dvouleté vojenské základní
služby pracoval jako jevištní
technik, nejprve v Divadle ABC
a od roku 1960 v Divadle Na
zábradlí. V letech 1962 až 1966
studoval dálkově dramaturgii
na Divadelní fakultě Akademie
múzických umění a svá studia
zakončil komentářem ke hře
„Eduard”, který se později stal
základem hry „Ztížená možnost
soustředění”.
V roce 1956 se seznámil
s Olgou Šplíchalovou, a jakkoli oba pocházeli z odlišného
prostředí, brzy se velmi sblížili.
Po osmileté známosti se v roce
1964 vzali, a od té doby provázela Olga Havlová svého
manžela nejtěžšími životními
zkouškami. Václav Havel o ní
později často hovořil jako o své
nepostradatelné životní opoře.
Od svých dvaceti let publikoval Václav Havel studie
a články v různých literárních
a divadelních periodikách. V Divadle Na zábradlí byly uvedeny
jeho první divadelní texty, mezi
nimiž měla zásadní místo hra
„Zahradní slavnost” (1963). Toto
představení se stalo výraznou
součástí obrodné tendence
v československé společnosti
šedesátých let.
Občanské sebeuvědomování, které se do historie zapsalo jako Pražské jaro, vyvrcholilo
v roce 1968. V této době se Václav Havel angažoval nejen jako
autor dalších divadelních her
„Vyrozumění” (1965), „Ztížená
možnost soustředění” (1968),

ale také jako předseda Klubu
nezávislých spisovatelů a člen
Klubu angažovaných nestraníků. Od roku 1965 působil
v nemarxistickém měsíčníku
Tvář.
Po potlačení Pražského jara
obsazením Československa vojsky Varšavské smlouvy, vystupoval Václav Havel proti politické
represi, příznačné pro léta komunistické normalizace. V roce
1975 napsal otevřený dopis prezidentu Husákovi, v němž upozornil na nahromaděné rozpory
v československé společnosti.
Vyvrcholením jeho činnosti
však bylo v lednu 1977 publikování Charty 77, textu, který
propůjčil název i charakter hnutí protestující části československých občanů. Václav Havel byl
jedním ze zakladatelů této iniciativy a jedním z jejích prvních
tří mluvčích. V dubnu 1979 se
stal spoluzakladatelem Výboru
na obranu nespravedlivě stíhaných. Za své občanské postoje
byl celkem třikrát uvězněn a ve
vězení strávil téměř pět let.
V této době bylo československými úřady znemožněno
publikovat veškeré Havlovy
texty. O téměř kompletní vydání se v péčí jeho tehdejšího
literárního agenta pana Klause
Junckera postaralo německé nakladatelství Rowohlt se
sídlem v Reibeku u Hamburku.
V druhé polovině osmdesátých let, v čase navazování
dialogu mezi Sovětským svazem a západními demokracie-

mi, byl i v československé společnosti patrný nárůst otevřené nespokojenosti s vedením
státu. Občané byli stále méně
ochotni přijímat represivní politiku komunistického režimu,
a zatímco Chartu 77 podepsalo
původně pouze několik set lidí,
k petici Několik vět, jejímž spoluautorem byl i Václav Havel, se
v roce 1989 již přihlásily desetitisíce občanů.
Počátkem zásadních společenských změn se stala poklidná manifestace studentů
17.listopadu 1989, ve výroční
den uzavření českých vysokých
škol nacisty, kterou komunistický režim tvrdě potlačil policejním zásahem na Národní třídě
v Praze. Do čela následného
občanského vystoupení se postavili studenti a umělci. Na setkání v Činoherním klubu 19.listopadu bylo ustaveno Občanské fórum, na jehož půdě se
sjednotili jednotlivci i skupiny,
kteří usilovali o zásadní politické změny v Československu.
Václav Havel se od počátku stal
jeho vedoucím představitelem.
Společenský pohyb pak vyvrcholil 29.prosince 1989, kdy
byl jako kandidát Občanského
fóra zvolen Federálním shromážděním československým
prezidentem. Ve své inaugurační řeči slíbil přivést zemi ke
svobodným volbám, což v létě
1990 splnil. Podruhé jej do
funkce prezidenta republiky
zvolilo již nové Federální shromáždění 5.července 1990.
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75 rocznica urodzin Václava Havla
*5. 10. 1936 w Pradze
pisarz i dramaturg, jeden z pierwszych rzeczników Karty 77, przewodnia osobistość zmian politycznych w listopadzie 1989 roku, ostatni
prezydent Czechosłowacji i pierwszy prezydent Republiki Czeskiejt
Vaclav Havel wychowywał
się w znanej czeskiej rodzinie
przedsiębiorców i intelektualistów, związanej z życiem
kulturalnym i politycznym lat
dwudziestych i czterdziestych.
Fakt ten stał się przyczyną tego
władza komunistyczna po zakończeniu obowiązkowej nauki szkolnej w 1951 roku uniemożliwiła mu dalszą naukę.
Z tego powodu w pierwszej
połowie lat pięćdziesiątych
wstąpił do czteroletniej szkoły zawodowej jako asystent
w laboratorium chemicznym
i jednocześnie kończył wieczorowe gimnazjum (które
ukończył w 1954). Z powodów
politycznych nie został przyjęty na żadną uczelnię humanistyczną, więc zdecydował się
studiować w szkole technicz-

nej. Wydział Ekonomiczny Politechniki Czeskiej pozostawił
po dwóch latach.
Rodzinna tradycja pielęgnowania kultury ukierunkowała Vaclava Havla na wartości
humanitarne czeskiej kultury,
które w latach pięćdziesiątych
były tłumione. Po powrocie
z dwuletniej podstawowej
służby wojskowej pracował
jako technik sceny, najpierw
w Teatrze ABC, a od 1960 roku
w Teatrze Divadlo na zábradlí.
Od 1962 do 1966 roku studiował zaocznie dramaturgię na
wydziale teatralnym Akademii
Muzycznej, studia ukończył
Komentarzem do gry „Eduard”,
która później stała się podstawą sztuki „Ztížená možnost soustředění”.
W 1956 roku poznał Olgę

Splichalovą i choć oboje pochodzili z różnych środowisk,
szybko się do siebie zblizyli.
Po ośmiu latach znajomości
w 1964 roku wzięli ślub i od
tego momentu Olga Havlová
towarzyszyła swojemu mężowi w najtrudniejszych próbach
życiowych. Vaclav Havel często mówił o niej, jako o swojim
nieodzownym filarze życia.
W wieku dwudziestu lat
Vaclav Havel publikował swoje
badania i artykuły w czasopismach literackich i teatralnych.
W teatrze Divadlo na zábradlí
wystawiane były jego pierwsze sztuki teatralne, wśród
których szczególne miejsce
ma spektakl „Garden Party”
(1963). Sztuka ta szybko stała
się częścią odradzających się
tendencji w społeczeństwie

Czechosłowacji lat sześćdziesiątych.
Obywatelskie samouświadamianie, które przeszło do
historii jako Praska Wiosna,
zakończyło się w 1968 roku.
W tym czasie VaclavHavel angażował się nie tylko jako autor innych sztuk teatralnych jak
„Protokół” (1965), „Wzrost trudności z koncentracyją” (1968),
ale także jako prezes Klubu
Niezależnych Pisarzy i członek
Klubu Zaangażowanych Bezpartyjnych. Od 1965 roku pracował w niemarksistowskim
miesięcznieku „Tvář“.
Po stłumieniu Praskiej Wiosny okupacją Czechosłowacji
przez wojska Układu Warszawskiego, Vaclav Havel występował przeciw represjom politycznym, charakterystycznym

Václav Havel si svými postoji v letech totality získal
postavení uznávané morální
autority. Hloubkou názorů na
problémy soudobé civilizace
a promyšleností jejich formulací se stal i v nové ústavní funkci
respektovanou osobností, mezi
politiky ojedinělou.
Během druhého funkčního
období v úřadu prezidenta
České a Slovenské Federativní
republiky však narůstaly rozpory mezi českou a slovenskou
politickou reprezentací v názorech na budoucí státoprávní
uspořádání. Václav Havel byl
jednoznačným zastáncem společného federativního státu
Čechů a Slováků a v tomto
směru uplatňoval i svůj politický vliv. Po červnových parlamentních volbách v roce 1992
se ale rozhodující politické síly
ve společnosti již nedokázaly
shodnout na funkční podobě
federace a rozpory českých
a slovenských politiků se staly
hlavním důvodem, že při volbě prezidenta dne 3. července
1992 již Václav Havel dostatek
poslaneckých hlasů nezískal.
Podle zákona ještě dočasně

zůstával prezidentem i po této
neúspěšné volbě. Z funkce
prezidenta České a Slovenské
Federativní republiky odstoupil dne 20. července 1992
s odůvodněním, že nemůže
nadále plnit závazky vyplývající ze slibu věrnosti federativní
republice způsobem, který by
byl v souladu s jeho založením,
přesvědčením a svědomím.
Po opuštění úřadu ustoupil
na několik měsíců z veřejného
života. V polovině listopadu 1992, v době politického
směřování k samostatnému
českému státu, potvrdil, že se
chce ucházet o funkci prezidenta republiky. Oficiální návrh
jeho kandidatury podaly 18.
ledna 1993 čtyři poslanecké
kluby vládní koalice. Dne 26.
ledna 1993 zvolila Poslanecká sněmovna Václava Havla
prvním prezidentem samostatné České republiky.
Olga Havlová se po boku
hlavy státu věnovala především
charitativní činnosti. Inspirována prací ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, založila v roce 1990 Výbor dobré
vůle, jehož činnost se zaměřila

na pomoc tělesně a mentálně
postiženým. Obětavou práci
nepřerušila ani v době, kdy
sama těžce onemocněla, v lednu 1996 však Olga Havlová
umírá. Její odchod označil Václav Havel za nejtěžší okamžik
svého života.
Konec roku 1996 mu přinesl
ještě jednu těžkou životní zkoušku - nádorové onemocnění
plic. Počáteční stadium nálezu
a radikální lékařský zákrok však
umožnily úspěšné léčení. Oporou ve složité životní situaci se
mu stala jeho přítelkyně herečka, Dagmar Veškrnová, s níž
se český prezident oženil krátce po propuštění z nemocnice
v lednu 1997.
Krátce po sňatku založila
Dagmar Havlová nadaci VIZE 97,
které se plně věnovala. V roce
1998 se její nadace sloučila
s Nadací Václava Havla a vznikla
tím Nadace Dagmar a Václava
Havlových VIZE 97, jejíž předsedkyní Správní rady je paní Havlová dodnes. Za svou činnost
na poli charitativních organizací
a za svou podporu manželovi,
především v době jeho těžkých
onemocnění a boje o život si

Dagmar Havlová získala respekt
široké veřejnosti nejen v České
republice, ale také v zahraničí.
Oceněním všech jejích aktivit
v této oblasti je několik vyznamenání a čestných doktorátů,
jež ve světě obdržela a četná
pozvání na rozmanité akce charitativního charakteru v rámci
Evropy a USA.
V obtížné vnitropolitické
situaci byl Václav Havel 20.ledna 1998 opětovně oběma parlamentními komorami zvolen
prezidentem republiky. Poslední prezidentský mandát ukončil
2. února 2003 a od 3. února je
Václav Havel bez jakékoli politické funkce.
Po odchodu z vysoké politiky se věnuje dodržování lidských práv ve světě a literární
agendě. Jako spoluzakladatel
Nadace Václava a Dagmar Havlových Vize’97 podporuje řadu
humanitárních,
zdravotních
a vzdělávacích projektů.
Za své literární dílo, za
smýšlení a celoživotní úsilí
o dodržování lidských práv, obdržel Václav Havel řadu státních
vyznamenání, mezinárodních
cen a čestných doktorátů.
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Wrocław, 21 XII 1992 r. Vaclav Havel doktorem honoris causa Uniwersytetu
Wrocławskiego. Spotkanie z przyjaciółmi z SPCz-S i redakcją „Ziemi Kłodzkiej”
Od lewej: Warcisław Martynowski, Marketa Fialkova, Julian Golak, Vaclav Havel,
Marek Kulpa i Mirosław Jasiński

dla okresu komunistycznej
normalizacji. W 1975 roku napisał list otwarty do prezydenta Husaka, w którym ostrzegał
przed nagromadzonymi antagonizmami w społeczeństwie
czechosłowackim. Kulminacją
jego pracy było, opublikowanie w styczniu 1977 Karty 77,
tekstu, który zapożyczył nazwę i charakter od ruchu protestujących czechosłowackich
obywateli. Vaclav Havel był
jednym z założycieli, a także
jednym z jej pierwszych trzech
rzeczników. W kwietniu 1979
roku stał się współzałożycielem Komitetu Obrony Niesprawiedliwie Ściganych. Za swoją
obywatelską postawę był trzy
razy aresztowany, a w więzieniu spędził prawie pięć lat.
W tym czasie władze czechosłowackie zabraniały publikowania
jakichkolwiek
tekstów Havla. Niemal o całkowitą publikację jego dzieł,
pozostającą pod obieką jego
ówczesnego agenta literackiego Klausa Junckera, postarało
się niemieckie wydawnictwo
Rowohlt z siedzibą w Reibeku
koło Hamburga.
W drugiej połowie lat
osiemdziesiątych, w czasie
dialogu między Związkiem
Radzieckim a zachodnimi demokracjami, wśród czechosłowackiego społeczeństwa
zauważalny stał się wzrost
niezadowolenia z rządu. Obywatele byli coraz mniej skłonni
akceptować represyjną politykę reżimu komunistycznego,
a w konsekwencji tego Kartę
77, którą podpisało pierwotnie
tylko kilkaset osób, po dopisaniu do petycji kilku zdań, któ-

rych współautorem był Vaclav
Havel, w 1989 roku podpisały
już dziesiątki tysięcy obywateli.
Początkiem
podstawowych zmian społecznych stała
się pokojowa demonstracja
studentów w dniu 17 listopada 1989 roku, która odbyła się
w rocznicę zamknięcia czeskich
uczelni przez nazistów. Reżim
komunistyczny brutalnie stłumił to wydarzenie interwencją
policji na Národní třídě w Pradze. W kolejnym wystąpieniu
wzięli udział studenci i artyści.
Na spotkaniu w Klubie dramatycznym 19 listopada powstało Forum Obywatelskie, w którym zjednoczyli się indywidualiści i grupy, które domagały
się zasadniczych zmian politycznych w Czechosłowacji.
Vaclav Havel od początku był
jego wiodącym przedstawicielem. Punktem kulminacyjnym
ruchu społecznego stał się 29
grudnia 1989 roku, kiedy to Havel jako kandydat Forum Obywatelskiego został wybrany
na prezydenta Zgromadzenia
Federalnego Czechosłowacji.
W swoim przemówieniu inauguracyjnym obiecał doprowadzić kraj do wolnych wyborów,
które odbyły się latem 1990
roku. Po raz drugi na funkcję
Prezydenta wybrało go nowe
Zgromadzenie Federacji 5. lipca 1990 roku.
Vaclav Havel dzięki swojm
poglądom w latach totalitaryzmu stał się uznanym autorytetem moralnym. Dzięki
głębokim przemyśleniom na
temat problemów cywilizacjnych i przemyślanym sposobom ich formułowania stał się

szanowaną postacią, wyjątkową wśród polityków.
Podczas jego drugiej kadencji jako Prezydenta Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, narastały różnice
między czeskimi i słowackimi
przedstawicielami w sprawie
przyszłych rozwiązań konstytucyjnych. Vaclav Havel
był wyraźnie zwolennikiem
wspólnego państwa związkowego Czechów i Słowaków
i w tym kierunku. Po czerwcowych wyborach parlamentarnych w 1992 roku, decydujące
w społeczeństwie siły polityczne nie umiały uzgodnić
funkcjonalnej formy federacji,
a konflikty czeskch i słowackich
polityków stały się głównym
powodem tego, że przy wyborze prezydenta 3 lipca 1992
roku Vaclav Havel nie uzyskał
wystarczającej liczby głosów
parlamentarnych.
Zgodnie
z prawem nadal pozostawał
tymczasowo
prezydentem,
mimo niekorzystnego wyniku
wyborów. Z funkcji Prezydenta
Czeskiej i Słowackiej Republiki
Federacyjnej ustąpił dnia 20
lipca 1992 r., uzasadniając, że
nie może nadal wypełniać zobowiązań płynących z przysięgi wierności wobec Republiki
Federalnej w sposób niezgodny z przekonaniami i sumieniem jej założycieli.
Po zakończeniu urzędu wycofał się z życia publicznego
na kilka miesięcy. W połowie
listopada 1992 r., w momencie
tworzenia niezależnego państwa czeskiego, potwierdził,
że chce ubiegać się o funkcję
prezydenta republiki. Oficjalną
nominację jego kandydatury
złożyły 18. stycznia 1993 roku
cztery partie koalicji rządowej.
W dniu 26. stycznia 1993 roku
Izba Deputowanych wybrała
Václava Havla pierwszym prezydentem niezależnej Republiki Czeskiej.
Olga Havlová poświęciła
się głównie działalności charytatywnej.
Zainspirowana
pracami w Komitetecie Obrony Niesprawiedliwie Prześladowanych, w 1990 r. założyła
Komitet Dobrej Woli, którego
działalność skoncentrowana
była na pomocy niepełnosprawnym fizycznie i psychicznie. Pracy pełnej poświęcenia
nie przerwała nawet wtedy,
gdy poważnie zachorowała
w styczniu 1996 roku, zmar-

ła. Jej odejście Vaclav Havel,
określił najtrudniejszym momentem w swoim życiu.
Koniec 1996 roku przyniósł
mu kolejny cios – zachorował
na raka płuc. Wczesne wykrycie i konsekwentne działania
medyczne umożliwiły skuteczne leczenie. Oparciem w trudnej sytuacji życiowej stała się
dla niego jego przyjaciółka
aktorka Dagmar Veškrnová,
z którą prezydent Czech ożenił
się krótko po jego wyjściu ze
szpitala w styczniu 1997 roku.
Niedługo po ślubie Dagmar Havlová zalożyła Fundację VIZE 97, której w pełni się
poświęciła. W 1998 roku jej
fundacja połączona została
z fundacją Václava Havla. Powstała Fundacja Dagmar i Vaclava Havlów VIZE 97, prezesem
jej zarządu do dziś jest Pani
Havlová. Swoją pracą na rzecz
pomocy charytatywnej, a także za wsparcie dla swojego
małżonka, zwłaszcza w czasie
choroby i walki o jego życie
Dagmar Havlová zdobyła szacunek opinii publicznej w Czechach, i za granicą. Docenieniem wszystkich jej działań
są liczne nagrody i doktoraty
honoris causa, a także wiele
zaproszeń jakie otrzymuje na
różne imprezy charytatywne odbywające się w Europie
i USA.
W trudnej sytuacji wewnętrznej Vaclav Havel 20
stycznia 1998 roku został ponownie wybrany na prezydenta przez obie izby parlamentarne. Ostatnią kadencję zakończył 2. lutego 2003 r., a od
3. lutego nie pełni żadnych
funkcji politycznych.
Po odejściu od wielkiej polityki poświęca się przestrzeganiu praw człowieka w świecie i agendzie literackiej. Jako
współzałożyciel
Fundacji
Dagmar i Václav Havel Vize’97
wspiera wiele akcji humanitarnych, medycznych i projektów
edukacyjnych.
Za swój dorobek literacki,
przekonania i wysiłki całego
życia na rzecz przestrzegania
praw człowieka Vaclav Havel
otrzymał wiele odznaczeń
państwowych, nagród międzynarodowych i doktoratów
honoris causa
Źródło: www.vaclavhavel.
cz, tłum. Joanna Golak
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Czeska literatura katolicka

Literatura czeska jest słabo znana w Polsce. Co innego
rosyjska, niemiecka, francuska
czy też amerykańska. O niej się
pisze i dyskutuje, popularyzuje
i wprowadza się je do kanonu
lektur szkolnych. Natomiast
czeska literatura katolicka jest
już całkowitym ewenementem. Najlepiej swoje zdziwienie w tej sprawie wyraził poeta
Ernest Bryll po przeczytaniu
tomiku opracowanego przez
Andrzeja Babuchowskiego pt.
„Na ostrzu noża. Czeska poezja
metafizyczna XX wieku”. „Myślę
sobie: jakieś wariactwo. Czesi
i metafizyka. Bo nam się widzą
Czesi tylko jako Szwejkowie,
a tu się okazuje, że tam istniała niezmiernie ciekawa i całkowicie różna metafizyka. Na
przykład wiersz, którego Polak
by nie napisał. Pisze jeden z poetów czeskich o sobie i swojej
duszy jako o jeźdźcu i osiołku;
że on jest osiołkiem, a dusza jak
jeździec, która spina biednego
osiołka do skoków, do biegu,
rani go ostrogami, tłucze, żąda
czegoś niezwykłego. Aż wreszcie osiołek – ledwie żywy, poraniony, bolesny – rzuca się,
spada w przepaść. I ta przepaść
jest wiecznością. Niezmiernie
ciekawy wiersz, właściwie niemożliwy do napisania przez
Polaka.”
Konferencja
To zdziwienie bogactwem
czeskiej literatury towarzyszyło międzynarodowej konferencji popularno – naukowej
pt. „Czeska literatura katolicka
w XX wieku”, jaka miała miejsce

w dniu 29 września w Muzeum
Archidiecezjalnym we Wrocławiu. Konferencja ta jest jednym
z licznych na Dolnym Śląsku
wydarzeń związanych z obchodzonymi XXII Polsko – Czeskimi
Dniami Kultury Chrześcijańskiej. Po raz jedenasty jej głównym organizatorem we Wrocławiu było Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.
Otwierając obrady Henryk Koch
powiedział, że „ma ona na celu
nie tylko przybliżyć stosunki
polsko – czeskie, zwłaszcza na
pograniczu naszego regionu,
ale również pogłębić wiedzę
o wspólnej polsko – czeskiej
przeszłości (…). Chcemy także, aby owo zbliżenie obydwu
naszych narodów stało się dla
współczesnych, wbrew dotykającym nas tendencjom, budowaniem wspólnej Europy Ojczyzn i Europy Ducha, a przez
to wnoszeniem uniwersalnych
wartości chrześcijańskich w życie codzienne”. Wygłoszono
następujące referaty: Andrzej
Babuchowski (Katowice) –
„Czeska literatura religijna XX
wieku na tle historii kraju”, Jaroslav Šubrt (Republika Czeska)
– „Ogniska odrodzenia czeskiej
literatury katolickiej w dwudziestoleciu międzywojennym”,
dr Aleksandra Seidel- Mączyńska (Wrocław) – „Życie i twórczość pisarska Jana Čepa (1902
– 1974)” oraz prof. Zofia Tarajło
– Lipowska (Wrocław) – Prezentacja książki „Historia literatury
czeskiej”. Z obszernych bardzo
interesujących i godnych odrębnego wydania materiałów

z tej konferencji warto choćby
tylko zasygnalizować całkowitą
odmienność historii politycznej i społecznej Czechów, od
naszej polskiej przeszłości. Tę
wielce skomplikowaną historię
i jej rzeczywistość przedstawia
literatura, a jej katolicka treść
jest tym bardziej godna poznania.
Powrót literatury
katolickiej
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Czechy stały
się państwem, w którym katolicyzm był nie tylko zwalczany, ale też był znienawidzony.
Wynikało to z kilkusetletniej
lojalności Kościoła katolickiego wobec władz austriackich,
uważanych tu za okupantów.
Szczególnie przez socjaldemokratycznie
nastawione
społeczeństwo. W ten sposób
Kościół stał się kozłem ofiarnym. Popularne stało się hasło
„Precz z Rzymem”. Wtórowało
mu nastawienie najwyższych
władz Republiki. Kościół katolicki miał zostać sprowadzony
do statusu nic nie znaczącej
mniejszości. Jednak już po kilku latach następuje rozczarowanie szalejącą demokracją.
Pisarze katoliccy uwolnieni
od dawnego sojuszu „tronu
z ołtarzem”, zaczynają odgrywać coraz większą rolę. Pisarz
i publicysta Jaroslav Durych
zauważa, że „słowo demokracja zostało wyniesione bardzo
wysoko, ale tylko słowo. Ciała
zabrakło”. Demokracja stała się
fetyszem, a w praktyce jest raczej politykierstwem partyjnej
oligarchii. Praktyce tej przeciwstawia demokrację jako proces
duchowy, w którym godność
i równość jednostek zakorzeniona jest w ich równości przed
Bogiem, stanowi podstawową
gwarancję
sprawiedliwości.
Coraz większe rozczarowanie
demokracją powoduje wzrost
zainteresowania środowiskiem
twórców katolickich. Wybitnym
przedstawicielem całej grupy
twórców tej orientacji był Jan
Čep. Pisarze ci zdobyli sobie
uznanie nawet w przeciwnych
im ideowo środowiskach dominującej kultury lewicowej.

Po wojnie do przewrotu politycznego w 1948 roku literatura katolicka ma ważne miejsce
w życiu kulturalnym kraju. Charakterystyczną jej cechą w tym
okresie jest żarliwa obrona tych
samych wartości, które przed
wojną zapewniły jej prawdziwy
autorytet. Do grona tego zaliczyć można kilkunastu znanych
pisarzy i poetów. Najwybitniejszy z tego grona Jan Zaharadniček wydaje w tym czasie jedno
ze swoich największych dzieł
jakim jest poemat „La Saletta”.
Represje
i odrodzenie
Po komunistycznym puczu
zapowiedzią likwidacji tego
nurtu literackiego były najpierw ostre polemiki i zmasowane nagonki na jej twórców.
Potem aresztowano jej najwybitniejszych przedstawicieli..
Kierunek ten miał być raz na
zawsze zlikwidowany. Wyroki
były wysokie. Pisarzy tych najczęściej skazywano na dożywocie lub na 13 lat więzienia.
W jawnych procesach skazano ich łącznie na 8 244 lata!!
Procesom tym towarzyszyła
masowa histeria w zakładach
pracy. Kierunek ten wydawałoby się, został raz na zawsze
zlikwidowany. Jednak nawet
krótka odwilż polityczna w latach 1965 – 69,pozwoliła, aby
ujawnił się z nową siłą i intensywnością. Siłą rzeczy tematem staje się miniony okres
represji i więziennych przeżyć.
Wielu pisarzy nawet w więzieniu nie pozostawało bezczynnymi. Recytowali oni swoje
dzieła współwięźniom, którzy
uczyli się ich na pamięć. Dzięki
jednemu z litościwych strażników przetrwał notes poety
Zaharadnička z jego wierszami. Inwazja wojsk Układu Warszawskiego i upadek Praskiej
Wiosny zamykają ten pozytywny okres odrodzenia się
katolickiej literatury czeskiej.
Antykatolickie
uprzedzenia?
Zburzenie kolumny mariackiej na rynku w Pradze po
odzyskaniu
niepodległości
w 1918 roku miało być symbolem antykatolickich uprzedzeń
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Rocznica porozumień Sierpniowych

fot. J. Golak

Szczecin 30. 08. 2011 roku. Przed historyczną bramą Stoczni
Szczecińskiej odbyła się manifestacja w 31 rocznicę podpisania
porozumień sierpniowych. Liczne delegacje złożyły wieńce
i zapaliły znicze. W Szczecinie porozumienie podpisano w sierpniu
1980 r. (dzień wcześniej niż w Gdańsku). Sygnatariuszami byli m.in.
Marian Jurczyk i wicepremier Piotr Barcikowski

fot. J. Golak

Przemawia wicepremier
Waldemar Pawlak

czeskiego społeczeństwa. Jak
wyjaśnił w swoim referacie Jaroslav Šubrt – katolicki dziennikarz prasy czeskiej – nie jest to
tak jednoznaczne. Czeskie społeczeństwo utożsamiało swoich habsburskich ciemiężycieli
z ich katolickim wyznaniem
wiary. Było to o tyle uzasadnione, że ich katolickie wyznanie
było na ogół bardziej formalne
i deklaratywne. Było ono często
pozorne i miało służyć podporządkowaniu czeskiego narodu
obcemu państwu. Stąd zburzenie tej kolumny było bardziej
symbolem zrzucenia habsburskiej tyranii, niż wyrazem
antykatolickich
uprzedzeń.
Popularne wtedy hasło „Precz
z Rzymem” wiązało się z jeszcze
bardziej z pierwszoplanowym
żądaniem „Precz z Wiedniem”.
Pod tym względem nastawienie Czechów bardziej wyrażał
„program – Jezus nie Cezar”.
Katolicki renesans literatury
międzywojennej jest tego najlepszym dowodem. Szczególnie, że miała ona swój początek
we współpracy z najwybitniejszymi twórcami tego kierunku
w Europie. Nawiązywano do

takich pisarzy jak F. James, J.
Maritain, G.K Chesterton, żeby
wymienić tylko tych najbardziej znanych. Na tym tle wymienić można dorównujących
im swoją twórczością takich
pisarzy czeskich jak Josef Florian (1873 – 1941), Jakub Deml
(1878 – 1961), Boguslav Rynek
(1892 – 1971) i Metoděj Habáň.
Historia literatury
czeskiej
Rok temu nakładem Wydawnictwa Ossolineum we
Wrocławiu ukazała się książka
prof. Zofii Tarajło – Lipowskiej
pt. „Historia literatury czeskiej”.
Jest to pierwsze tego rodzaju polskie opracowanie, nie
obarczone politycznymi ograniczeniami. Na uwagę zasługuje przedstawienie wszystkich
nurtów w czeskiej literaturze,
w tym także pisarzy katolickich.
Coraz dokładniejsze biogramy
twórców czeskich sięgają aż po
początek XXI wieku. Pokazano,
że okres niezależnej literatury
w czasach komunistycznego
terroru był tu całkiem odmienny od naszych tradycji. U nas
dominowały
wydawnictwa
podziemne. Tam była tradycja

Uczestnicy konferencji

„samizdatów”. Polegała ona na
ręcznym przepisywaniu dzieł
i utworów, które nie mogły
ukazać się w wydawnictwach
oficjalnych. Całe ksiązki przepisywano w kilku egzemplarzach na maszynie do pisania
i rozprowadzano w kręgach
rodzinnych. Osobną wartością
tej książki jest kilkadziesiąt not
biograficznych obejmujących
najbardziej interesujący okres
XIX i XX wieku. Pozycja ta jest
też sukcesem wydawniczym
wrocławskich środowisk, zain-

teresowanych współpracą kulturalną z pobliskimi Czechami.
Na tym tle cieniem kładzie się
stanowisko władz Uniwersytetu Wrocławskiego, który nie
jest zainteresowany popieraniem tego rodzaju zainteresowań naukowych. Mimo tych
trudności we Wrocławiu i na
Dolnym Śląsku istnieje duże
zainteresowanie naszymi czeskimi sąsiadami. Wyrazem tego
są tradycyjnie obchodzone tu
Polsko – Czeskie Dni Kultury
Chrześcijańskiej.
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KRZESZÓW – EUROPEJSKA PERŁA BAROKU
EUROPEJSKA PERŁA BAROKU – tak nazywają Krzeszów znawcy kultury i sztuki
z całego świata. Jest zabytkiem klasy „0”, znajdującym
się na liście prezydenckiej
i będącym żelaznym kandydatem do umieszczenia na
liście UNESCO. Krzeszów to
niewielka miejscowość malowniczo położona nad rzeką
Zadrną niedaleko Kamiennej
Góry na Dolnym Śląsku, w Diecezji Legnickiej. Najważniejszą
atrakcją Krzeszowa są monumentalne dzieła największych
twórców śląskiego baroku: M.
Willmanna, M. Englera, J.W.
Neunhertza, F.M. Brokofa, P.
Brandla, J. Schrottera. W skład
kompleksu wchodzi bazylika
mniejsza Wniebowzięcia NMP,
kościół św. Józefa, Mauzoleum
Piastów Śląskich, klasztor SS.
Benedyktynek, Kalwaria Krzeszowska.

STOLICA MATKI BOŻEJ
ŁASKAWEJ – mówią o tym
miejscu czciciele Matki Bożej
z kraju i zagranicy. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
jest głównym sanktuarium
Diecezji Legnickiej. Obecnie
Diecezja Legnicka, w osobie
bpa legnickiego oraz kanclerza kurii legnickiej, zatroskana o piękno krzeszowskiego
sanktuarium, realizuje ze środków europejskich renowacje
zabytków na niespotykaną do
tej pory skalę. Największym
skarbem
krzeszowskiego
sanktuarium jest ikona Matki
Bożej Łaskawej. Datowana jest
ona na pierwszą połowę XIII
wieku. Jest to najstarszy obraz
maryjny w Polsce. Cystersom
prawdopodobnie podarował
go fundator klasztoru – książę
świdnicko-jaworski Bolko I. 2
czerwca 1997 roku BŁOGOSŁAWIONY Jan Paweł II, podczas

wizyty w piastowskiej Legnicy,
ukoronował ikonę koronami
papieskimi.
Wszystkim Pielgrzymom
i Turystom, którzy będą nawiedzać Krzeszowskie Sanktuarium, życzymy, aby w Domu

Łaskawej Matki w Krzeszowie
doznali wielu łask i wspaniałego spotkania z Bogiem i Matką
Chrystusa. Życzymy również
niezapomnianych wrażeń obcowania z pięknem barokowej
sztuki i architektury.

EUROPÄISCHE -BAROCKPERLE. So wird das Kloster
Krzeszów/ Grüssau von Kunstund Denkmalexperten in der
ganzen Welt genannt. Dieses
Baudenkmal von höchstem
Rang, klassifiziert als Denkmal
der Klasse 0 auf der Liste des
Präsidenten der Republik Polen und als Kandidat für die
Liste des Weltkulturerbes der
UNESCO vorgesehen, befindet
sich in einem kleinen, malerisch gelegenen Ort am Fluß
Zadrna/ Zieder, unweit von
Kamienna Góra / Landeshut in
Niederschlesien in der Diözese
Legnica / Liegnitz. Als Hauptattraktion in Krzeszów/ Grüs-

sau gelten die monumentalen
Kunstwerke der größten schlesischen Barockkünstler: M.
Willmann, M. Engler und G.W.
Neunhertz sowie von F.M. Brokoff, P.Brandl und G. Schrötter.
Zur Gesamtanlage gehören
die Basilica minor „Mariä Himmelfahrt„, die Josephskirche,
das Mausoleum der schlesischen Piasten, das Kloster der
Benediktinerinnen und der
Kalvarienweg von Krzeszów/
Grüssau.
Dieser Ort wird im In- und
Ausland als das Zentrum der
mildtätigen Gottesmutter bezeichnet. Das Sanktuarium der
mildtätigen Gottesmutter ist

das Hauptsanktuarium in der
Diozöse Liegnitz. Der Bischof
der Diözese und der Kanzler
der Kurie sichern eine weitere
Sanierung des Sanktuariums
mit Mitteln der EU, um die
Schönheit dieses einmaligen
Baudenkmals zu bewahren.
Der wertvollste Schatz des
Sanktuariums in Krzeszów/
Grüssau ist die Ikone der Gottesmutter aus der 1. Hälfte des
13. Jahrhunderts. Es ist das
älteste Marienbild in Polen.
Es wurde Zisterziensern wahrscheinlich vom Fürsten des
Fürstentums Schweidnitz- Jauer Bolko I. gestiftet. Am 2. Juni
1997 auf Veranlassung des Jo-

hannes Paul II wurde die Ikone
während seines Besuches in
Legnica / Liegnitz, einer der
Pistensitze, mit Papstkronen
gekrönt.
Wir hoffen, dass alle Pilger
und Touristen, die das Grüssauer Sanktuarium aufsuchen,
hier im Hause der Gottesmutter das finden, was sie suchen:
die Gnade und die Begegnung
mit Gott und der Mutter unseres Herrn Jesus Christus. Wir
hoffen, dass alle Besucher
unvergessliche Eindrücke von
der Schönheit dieser Perle der
barocken Kunst und Architektur mit nach Hause nehmen.

EVROPSKÁ
BAROKNÍ
PERLA – tak jmenují Křešov
znalci kultury a umění z celého
světa. Je památkou třády „0”,
nacházející se na prezidentské
listině a je také železným kandydátem k umístění na listině
UNESCO. Křešov je to neveliké
městečko, které leží u řeky Zadrny nedaleko Kamenné Hory
na Dolním Slezsku, v Legnické
diecézy. Nejdůležitější atrakcí
Křešova jsou monumentální
díla největších tvůrců slezského baroka: M. Willmanna,

M. Englera, J. W. Neunhertza,
F. M. Brokofa, P. Brandla, J.
Schrottera. Komplet se skládá
z menší baziliki Nanebevzetí
NPM, kostela sv. Josefa, mauzolea Slezských Piastů, klášteru sester benedyktynek, Křešovské Kalorie.
HLAVNÍ MĚSTO MILOSTIVÉ MATKY BOŽÍ – tak o tom
místě mluví ctitelé Matky Boží
z kraje i ze zahraničí. Svatyně
Milostivé Matky Boží je hlavní
svatyní -Legnické Diecéze.
Obecně Legnická Diecéze,

zastoupená legnickým biskupem a také kancléřem legnické kurie, která se stará o krásu
křešovské svatyně, používá
prostředků z evropské unie
k restaurování památek doposud v tak nevídané škále.
Největším pokladem křešovské svatyně je ikona Milostivé Matky Boží. Datovaná
je na první polovinu XIII stol.
Je to nejstarší marijní obraz
v Polsku. Cystersům ho pravděpodobně daroval fundátor
kláštera – švidnicko- javorský

kníže Bolko I. 2 června 1997
Jan Pavel II, při návštěvě v piastovské Legnici, ukorunoval
ikonu papežskými korunami.
Všem poutníkům a turistům,
kteří budou navštěvovat Křešovskou Svatyni přejeme,
aby se jim v Domě Milostivé
Matky dostalo mnoho milosti
a nádherného setkání s Bohem a Kristusovou Matkou.
Přejeme také nezapomenutelné zážitky ve styku s krásou
barokního umění a architektury.
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Josef Krám

Koncert v Krzeszowě

Pierwszy z lewej: Helmut Dohnálek - Vice Hejtman kraju Královéhradeckého

deckého kraje, která je spojena i s významnou hmotnou
podporou. Díky ní se mohly
proto letos zrealizovat některé záměry, které by bez ní
ještě dlouho zůstaly v rovině
nesplněných snů. Mj. byla vytvořena po letech svépomocného provizoria profesionální
webová prezentace (www.
ok-organfestival.eu) a ve spolupráci s Českým rozhlasem
Hradec Králové bylo vydáno
Uczestnicy koncertu

V překrásné poutní bazilice Nanebevzetí Panny Marie
v polském Krzeszowě (asi 20
km od Trutnova) se konal 8.
října odpoledne varhanní koncert polsko-českého přátelství
v rámci 15. ročníku Orlickokladského varhanního festivalu. Velkolepé barokní varhany
mistra Michaela Englera z 18.
století, které jsou skutečným
klenotem v mezinárodním
měřítku a na nichž tu význační
umělci hráli, mají totiž jednu
„smůlu“ - Krzeszów je malou,
odlehlou vsí, v jejímž okolí
se dostatek domácího publika těžko najde. Hosty tohoto
svátku hudby byli nejen Poláci,
ale letos tam zavítalo v rámci
jakési hudební pouti (Poláci
používají slovo pielgrzymka,
česky procesí, pouť) mnoho
českých posluchačů z Královéhradeckého kraje (přijeli
auty i dvěma autobusy).Mezi

nimi byl i hejtman Lubomír
Franc, jeho náměstek Helmut
Dohnálek, senátor Petr Pakosta, poslankyně Libuše Lesenská, představitel Euroregionu
Glacensis Miroslav Vlasák, ředitel královéhradeckého studia
Českého rozhlasu Jiří Kánský
a několik starostů z Královéhradeckého kraje. Účastníci vyslechli dva koncerty v podání
špičkových umělců – uvítací
v sousedním kostele svatého
Josefa, kde Michal Novenko
přednesl Segerovu Toccatu
a dvě fugy, a pak na slavnostním koncertu v bazilice koncertně vystoupili s osmi skladbami starých českých a polských mistrů Václav Uhlíř a Michal Novenko (ten v přídavku
zahrál v Polsku i u nás známou
mariánskou píseň).
Ke svým 15. narozeninám
dostal tento festival trvalou
záštitu hejtmana Královéhra-

Vaclav Uhlíř i Michal Novenko

CD s nahrávkami dvanácti vybraných varhan, které se při
tomto festivalu pravidelně rozeznívají (i tento koncert Český
rozhlas natáčel a bude uveden na stanici Hradec Králové
a v pražském rádiu). Také mohl
být konečně splacen dluh vůči
dvěma sousedním zemím –
Slovensku a Německu, jejichž
umělci se vedle tradičních hostů z Polska letos na festivalu
objevují poprvé.
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Zatrudnienie i utrzymanie mieszkańców
Rückers - Szczytnej w latach 1905-1945

Kristallglas-Hüttenwerk, Waldstein b. Rückers i Schles. „Unten rechts sind Straße
und Schienen zu erkennen. (um 1930?)

Szczytna to taka miejscowość, która wymaga akceptacji, aprobaty, uznania,
zachwytu i podziwu. Wszystko to za sprawą uroczego
położenia, architektonicznego tworu, jakim jest wysoko
położony zamek, tkwiący tu,
jakby przeniesiony żywcem
z dawnych bajek, za sprawą
ciekawego ogrodu, kwiatów,
drzew i ptactwa szybującego
po niebie, stromych skał górujących znacząco nad miastem
i najbliższą okolicą, zielenią
pól, zmieniających kolory stosownie do pory roku, błękitem
nieba i bielą płynących po nim
chmur, blasku słońca, gwiazd
świecących ujmująco i księżyców, które zmieniają swe
oblicza w przedziwnych kwadrach, fazach, wschodach czy
pełniach. Za sprawą też ludzi,
znających wartość ciszy, piękna, przyjaźni, troski o swoje
miasto i jego pamiątki, wagę
myśli, zrozumienia, cierpliwości i tolerancji. Lasy, łąki, pola,
góry, zamek, domy i ulice tutejsze żyją osobliwym życiem
pełnym tajemnic. Zwykłe
przelotne spojrzenie tego nie
dostrzeże, ucho gadulstwem
atakowane nie dosłyszy. Często jak obcy przechodzień,
nie poznajemy ani smaku, ani
zapachu, ani piękna tej ziemi.
Wychodzimy z założenia, że
czego dotkniemy i posmaku-

jemy - to pokochamy. Każdy
kamień i każdą ścieżkę. Nikt
nie będzie uciekał daleko, gdy
będzie wiedział, że „Ojczyzna”
jest tutaj, najbliżej. W omawianym okresie Szczytna była
uznaną stacją klimatyczną
z wzrastającą liczbą gości przybywających tu na wakacje oraz
wielu turystów. Postrzeganie
turystów - zgodnie z duchem
romantyzmu - miało znaczące
motywacje estetyczne. Podziwiano zarówno piękno przyrody, jak i dzieła rąk ludzkich
pochodzących z działających
tutaj hut i szlifierni kryształów.
Rozwój kolei żelaznej na Śląsku i Ziemi Kłodzkiej u schyłku
XIX wieku ostatecznie uczynił
turystykę popularnym zjawiskiem, a tym samym liczącą
się gałęzią gospodarczą. Masowy ruch turystyczny stał się
czynnikiem rozwoju handlu
i usług. Świadczą o tym 142
anonse, jakie udało mi się zebrać w ówczesnej prasie lokalnej i regionalnej. Jest tych
ogłoszeń zapewne więcej, ale
i ta wyżej wymieniona liczba
jest zaskakująco wysoka.
W mieście był jeden hotel
„Germania”, usytuowany tuż
przy stacji kolejowej oraz 20
małych hotelików i domów
gościnnych. Wiele domów
prywatnych przyjmowało letników, zarabiając w ten sposób dodatkowo, również zimą.

Ciekawostką jest, że Szczytna posiadała rozwinięty przemysł, ale dzięki zalesionym
wzniesieniom i licznym dolinom nie miało się wrażenia,
że jest to miejscowość przemysłowa. Największym pracodawcą w mieście był przemysł
szklarski zatrudniający w najlepszych czasach ponad 850
osób. Kolejne miejsca pracy
były w przemyśle drzewnym.
Dzięki bogactwu okolicznych
lasów, dwa tartaki miały dużo
zamówień. Wielu ludzi pracowało przy transporcie konnym, pozyskującym drewno
z lasów. Ważną gałęzią przemysłu były obróbka kamienia,
wydobywanego na zboczach
Sowich Skał w Łężycach. Czerwony piaskowiec znakomicie
nadawał się do budowy reprezentacyjnych obiektów w wielkich miastach.
Przemysł kamieniarski zyskał na znaczeniu z chwilą, gdy
nadworny królewski kamieniarz Schilling z Berlina wydzierżawił potężny kompleks
skalny, znajdujący się na zboczu w Łężycach. Na starych fotografiach możemy zobaczyć,
jak olbrzymie bloki kamienia
transportowano na potężnych
i solidnie zbudowanych wozach, do których zaprzęgano
16 i 18 koni. Urobek bloków
kamiennych przewożono z łę-

życkiego kamieniołomu do
stacji kolejowej w Szczytnej.
Tam w przystosowanych specjalnie do obróbki barakach
wykonywano gotowe elementy kamieniarki. Z kronikarskiego obowiązku dodam, że
kamienie zostały użyte przy
budowie kompleksu budynku
Reichstagu w Berlinie, katedry
berlińskiej, okazałego ratusza
w Hamburgu i wielu innych reprezentacyjnych obiektów na
terenie Niemiec. W Szczytnej
wykonywano też koła młyńskie
z dużych bloków na zlecenie
przemysłu młynarskiego wielu
regionów Śląska. W dawnych
edycjach gazet znajdują się
ogłoszenia o działających tu
cegielniach oferujących swoje
wyroby. Wielu mieszkańców
utrzymywało się z rolnictwa.
Działał tu wielki majątek ziemski należący do właścicieli okazałego pałacu. Jego personel
składał się w 1926 roku z 1 inspektora, 1 asystenta, 1 leśnika, 1 ogrodnika, 35 parobków
i pracowników pałacowych. Do
obsługi mieli: 14 koni pociągowych do prac polowych, 6 wołów pociągowych, 60 krów, 30
jałówek, 2 buhaje, 1 knura i 18
macior. Uprawiano pszenicę,
żyto, owies, jęczmień, konopie, buraki pastewne, koniczynę i zielonkę.
Były też liczne średnie go-

„Rückers Kr. Glatz, Partie am Braustüb 1”, mit Gärtnerei Sperling, RupprechtSchmiede, Kirche, Pfarrhaus und Vereinshaus. (1930-40?) Rechts hinter dem
Treibhaus sehen wir die „Alte Brauerei”
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spodarstwa i małe zagrody.
Praca w małych była szczególnie ciężka dla ich posiadaczy,
żon i dzieci, parobków, pomocy domowych czy robotników wynajmowanych do
pomocy przy żniwach. Wszystko musiało być wykonane
ręcznie bez pomocy maszyn,
te posiadali tylko najbogatsi
gospodarze.
Utrzymywano
się z pracy w trzech ogrodnictwach, trzech browarach,
na stacji kolejowej, młynach,
tartakach, szkolnictwie zawodowym (hutnictwo i szlifiernie
szkła), szkolnictwie podstawowym,poczcie, urzędzie gminy,
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szpitalu. Było kilka kuźni, gdzie
wyrabiano kosy, sierpy, naprawiano pługi, wozy chłopskie
oraz różny sprzęt rolniczy.
W Szczytnej działały liczne
prywatne szlifiernie, „Loske
und Steppich”, „Zeisberg i Co”,
należące do najbardziej znanych i cenionych ze swoich
wyrobów w kraju i zagranicą.
Na zakończenie pragnę dodać,
że było jeszcze wiele miejsc
pracy w usługach rzemieślniczych, gdzie mieszkańcy
znajdowali zatrudnienie. Tę
sferę zatrudnienia pominąłem
z braku miejsca, chcąc wyeksponować te najważniejsze.

Pracownicy huty „Rohrbach + Böhme” w Szczytnej (1930 rok)

Zbieramy pieniądze na operację serca dla
11-miesięcznego Antosia Worono z Białorusi
Swietłana Worono, polska nauczycielka od wielu lat pracująca w Lidzie na Białorusi zwróciła się do Juliana
Golaka – radnego Sejmiku Województwa z prośbą o rozpoczęcie zbiórki pieniędzy na niezbędną i pilną
operację chorego serca jej syna Antosia Worono. Antoś ma dopiero 11 miesięcy i posiada wrodzoną wadę
serca, tzw. zespół Falotta. Polscy kardiochirurdzy stwierdzili pilną potrzebę operacji. Najprawdopodobniej
operacja będzie przeprowadzona w klinice krakowskiej. Potrzebne są pieniądze w kwocie około 30 tys. złotych
w celu zapewnienia matce możliwości przywiezienia dziecka i przeprowadzenia skomplikowanej operacji.
Na prośbę matki dziecka sprawą w Polsce zajmuje się: Julian Golak oraz Stowarzyszenie Komitet Obywatelski
Ziemi Kłodzkiej, które od wielu lat organizuje wakacje dla dzieci z Białorusi w Polsce.

Konto na które można wpłacać pieniądze na operację Antosia Worono:
PKO BP Oddział Nowa Ruda 68 1020 5112 0000 7802 0079 7142
Poniżej list matki Swietłany Worono.

Lida, Białoruś
Swietłana Worono Obwód Grodzieński
List matki chorego dziecka z prośbą o pomoc do Ludzi Dobrej Woli w Polsce.
Od 20 lat jestem nauczycielką języka polskiego na Białorusi. Moi rodzice i dziadkowie mieszkają już ponad 100 lat na
Grodzieńszczyźnie. Wiele czasu poświęcam na edukację młodzieży z polskich rodzin zamieszkujących na Białorusi.
Mój mąż Wiktor, także pracuje jako nauczyciel języka polskiego na Białorusi. Razem z mężem pracujemy w szkołach
w Lidzie i okolicy, przybliżając kulturę polską oraz dbając o tradycje narodowe. Posiadamy Kartę Polaka. Mamy
dwoje dzieci. Niestety, młodsze dziecko Antoni – Klemens urodził się 10 miesięcy temu z wrodzoną wadą serca.
Według badań przeprowadzonych przez polskich lekarzy (kardiochirurgii dziecięcej) zalecana jest pilna operacja
w specjalistycznym ośrodku w Polsce. Niestety nie jesteśmy zamożnymi ludźmi i nie stać nas na opłacenie kosztów
operacji.
Zwracam się do Ludzi Dobrej Woli z prośbą o pomoc w sprawie znalezienia możliwości sfinansowania operacji
naszego synka.
Jednocześnie upoważniam pana Juliana Golaka i Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej do
rozpoczęcia zbiórki pieniędzy na operację mojego synka Antosia Worono.

Serdecznie dziękuję
Swietłana Worono
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fot. G. Gröger

Wspomnienie

Ksiądz prałat Stefan Witczak
“Kruszynka” był kapelanem:
Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej,
Straży Pożarnej, Myśliwych oraz
Leśników.

Kapłan Stefana Witczaka
„Kruszynkę” znałem 25 lat. Był
niezwykłym człowiekiem, bardzo czułym na krzywdę ludzką. Chętnie pomagał chorym,
szczególnie
niepełnosprawnym dzieciom. Troską ogarniał
ludzi także spoza granic swojej parafii. Niósł między innymi posługę duszpasterską do
Sybiraków, ludzi starych, ale
także braci Czechów za granicą państwową. Kochał dzieci
i młodzież, dla których chętnie
organizował wyjazdy na obozy i zajęcia sportowe. Nie dbał
o własne wygody. Z powodu
braku plebanii przez wiele lat
mieszkał w kościele w Nowym
Gierałtowie.
Ks. Stefan Witczak urodził się
10 września 1948 roku w miejscowości Żdżary. Był synem Antoniego i Wandy z domu Krzemińskiej. W 1968 roku Stefan
Witczak został alumnem Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Jednocześnie
został wcielony do Ludowego
Wojska Polskiego celem odbycia dwuletniej zasadniczej
służby wojskowej w latach
1968–1970. Od 1970 do 1976
roku kontynuował studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym
we Wrocławiu i na Papieskim
Fakultecie Teologicznym.
Po święceniach kapłańskich
ks. Stefan Witczak pełnił funkcje wikariusza i kapelana Wo-

jewódzkiego Szpitala Specjalistycznego (tzw. górniczego)
w Wałbrzychu. Posługiwanie
duszpasterskie w szpitalu wymagało zorganizowania kaplicy,
na którą SB nie wyrażało zgody
i czyniło naciski na dyrekcję
szpitala, aby usunęła Księdza
z pełnionej w szpitalu funkcji.
Służba Bezpieczeństwa stosowała represje wobec Księdza,
polegające na wielokrotnych
przesłuchaniach w tej sprawie.
Ostatecznie doprowadzono do
zaniechania podjętej inicjatywy, niezbędnej dla prawidłowego posługiwania chorym
górnikom.
24 czerwca 1979 roku ks.
Stefan Witczak przybył do parafii Stronie Śląskie i objął tam
funkcję wikariusza i katechety
wraz z posługiwaniem duszpasterskim w Wojewódzkim Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo
Chorych w Stroniu Śląskim. SB
w sposób szczególny objęła
„opieką” Księdza pełniącego
swą posługę na nowym terenie.
W konsekwencji doprowadziło to do współpracy Księdza
z ludźmi rodzącej się opozycji
demokratycznej. Rozpoczęła
się ścisła współpraca Księdza
z ruchem solidarnościowym na
rzecz budowania nowej, wolnej
Polski, wyrażająca się między
innymi poprzez:
– przygotowanie i organizowanie I Pielgrzymki Jana Pawła
II do ojczyzny: szycie flag, dekorowanie kościołów,
– propagowanie idei wolnościowych wśród młodzieży
i braci robotniczej w lokalnych
zakładach przemysłowych oraz
podczas nabożeństw i organizowanych spotkań,
– budzenie przekonania
o konieczności zmian ustrojowych wśród rodaków oraz braci
Czechów i Słowaków (organizacja i uczestnictwo w spotkaniach wraz z przewozem konspiracyjnych materiałów przez
„zieloną granicę”),
– budowanie mostów łączących Polaków i Niemców drogą organizowania wspólnych
nabożeństw i młodzieżowych
sympozjów.
Te ostatnie szczególnie

upodobało sobie SB jako przyczynek do drwin i oszczerstw
na łamach prasy ogólnopolskiej
(„Słowo Polskie”, „Trybuna Ludu”
i inne).
Potrzeby
duszpasterskie
spowodowały wyodrębnienie
z parafii w Stroniu Śląskim zupełnie nowej w Nowym Gierałtowie i Duszpasterstwa Kościoła
Rektoralnego w Bolesławowie.
Księdza Stefana Witczaka mianowano proboszczem ww. nowych duszpasterstw. Od tego
czasu rozpoczęła się głębsza
współpraca Księdza z ruchem
solidarnościowym, wyrażająca
się zaktywizowaniem działań
podziemnych na rzecz wolnej
Polski.
Zamieszkiwanie
Księdza
w rejonie przygranicznym oraz
prowadzona przez niego działalność wzmogły działania represyjne SB, co znalazło swoje
apogeum w stanie wojennym.
W trybie natychmiastowym
usunięto Księdza z funkcji katechety nauczającego w internacie Szkoły Zawodowej HSK
„Violetta”.
Naczelnik Miasta i Gminy
w Stroniu Śląskim, pod naciskiem dyrektora Wydziału ds.
Wyznań Urzędu Wojewódzkiego, zatrzymał wszystkie przydziały na zakup materiałów budowlanych przeznaczanych do
remontów walących się kościołów, znajdujących się pod opieką duszpasterską Księdza. Nasilono także inwigilację bliskich
przyjaciół Księdza zamieszku-

Z maltańczykami

jących na pograniczu. Pod pretekstem włamań okolicznych
rabusiów rewidowano Księdza
mieszkanie i zabierano z niego wszelkie materiały, mające
służyć za dowody działalności
przeciwko
socjalistycznemu
państwu polskiemu. Wielokrotnie wystawiano wielogodzinne
patrole
milicyjno-wojskowe
pod salką katechetyczną w kościele w Starym Gierałtowie
oraz pod mieszkaniem znajdującym się w kościele w Nowym
Gierałtowie, mające na celu
kontrolę Księdza oraz „swoistego rodzaju” oddziaływanie psychologiczne.
Ksiądz
Stefan Witczak
mieszkał kątem w kościele pw.
św. Jana w Nowym Gierałtowie
(przez prawie 20 lat). Nie uskarżał się na brak plebanii i mieszkał w warunkach prowizorycznych. Na budowę plebanii nie
było pieniędzy.
Dyrektor ds. Wyznań Urzędu
Wojewódzkiego w Wałbrzychu,
w czasach, gdy paliwo było na
kartki, cofnął należny przydział
paliwa na obsługę kościołów
będących pod opieką Księdza.
Innym razem SB z Wałbrzycha zarekwirowało samochód
prywatny Księdza, Fiata 126p,
na okres 3 lat, jako rzekome
narzędzie zbrodni politycznej,
służące do rozwożenia ulotek
przeciwko władzy socjalistycznej. Sądowa sprawa o zwrot samochodu trwała przeszło trzy
lata i zaangażowany był w nią
osobiście między innymi ks.
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Kaplan Stefan Witczak „Kruszynka”

da Witczak, geb. Krzemińska in
Żdżary geboren.
1968 wurde Stefan Witczak
Alumne des Höheren Priesterseminars in Wrocław (Breslau).
Gleichzeitig wurde er zum
zweijährigen Grundwehrdienst
bei der Polnischen Volksarmee
eingezogen (1968–1970). Von
1970 bis 1976 führte er sein
philosophisch-theologisches
Studium am Höheren Priesterseminar in Wrocław und an der
Päpstlichen Theologischen Fakultät fort.
Nach seiner Priesterweihe
war er Kaplan und Vikar in der
Bergmän-nischen Spezialklinik
in Wałbrzych (Waldenburg).
Die Seelsorge im Krankenhaus
machte die Einrichtung einer

Krankenhauskapelle erforderlich, mit der der Geheimdienst
nicht einverstanden war. Er
übte Druck auf die Klinikleitung
aus, mit dem Ziel, den Priester
aus seiner Funktion zu entfernen. Die Repressionen des Sicherheitsdienstes gegenüber
dem Priester bestanden aus
mehrfachen Verhören in der
Angelegenheit. Letztlich führte
dies dazu, die für die Bergleute
unbedingt notwendige Initiative fallen zu lassen.
Am 24. Juni 19979 kam Pfr.
Stefan Witczak nach Stronie
Śląskie (Seitenberg) und übernahm in der dortigen Pfarrei
die Aufgaben eines Vikars und
Katecheten mit gleichzeitiger
seelsorglicher Versorgung des

fot. G. Gröger

Seit 25 Jahren kenne ich
Krümelchen. Er war ein ungewöhnlicher Mensch, sehr sen-

sibel für Unrecht an Menschen.
Gern half er den Kranken, ganz
besonders behinderten Kindern. Seine Hilfsbereitschaft
umfasste auch Menschen außerhalb seiner Pfarrei. Er war als
Seelsorger für die Heim-kehrer
aus Sibirien und die alten Menschen da, ja sogar auch für die
tschechischen Brüder jenseits
der Staatsgrenze. Er liebte Kinder und die Jugend, für die er
gerne Fahrten zu Zeltlägern
und Sportveranstaltungen organisierte. Es sorgte sich nicht
um persönliche Annehmlichkeiten, lebte viele Jahre in der
Kirche, da ein Pfarrhaus fehlte.
Pfarrer Stefan Witczak wurde am 10. September 1948 als
Sohn des Anton und der Wan-

fot. G. Gröger

fot. G. Gröger

Nachruf

13.10.2006 roku na pogrzeb ks. prałata Stefana przyszło ponad 3 tysiące ludzi

13.10.2006 roku na pogrzeb ks. prałata Stefana przyszło ponad 3 tysiące ludzi

kard. Henryk Gulbinowicz, arcybiskup metropolita wrocławski.
W takich to i wielu innych
świadczących o represjonowaniu okolicznościach ks. Stefan
prowadził działalność konspiracyjną, pomagając wielu poszkodowanym przez SB osobom,
znajdującym się na terenie parafii, w szczególności leśnikom
i robotnikom leśnym, organizującym spotkania solidarnościowe z bracią po drugiej stronie
granicy Polski.
Podane powyżej fakty z życia Księdza świadczą o jego głębokim poczuciu obowiązku wobec ojczyzny, odziedziczonym
po ojcu, dziadku i pradziadku,
którzy angażowali się podob-

tkań Przyjazny Dom, Ośrodka
Wsparcia dla Niepełnosprawnych, świetlicy środowiskowej
i ośrodka rekolekcyjnego dla
małych wspólnot katolickich,
uczestnictwo w życiu społecznym poprzez pełnienie kilkunastu ważnych funkcji, m.in.
asystenta kościelnego (kapelan
Solidarności
Polsko-CzeskoSłowackiej), gminnego, powiatowego i diecezjalnego kapelana ochotniczych straży pożarnych, diecezjalnego kapelana
myśliwych,
współuczestnika
i organizatora ważnych świąt
i uroczystości wiejskich, kierownika Grupy Charytatywnej
Maltańskiej Służby Medycznej
Oddział Nowa Ruda, łącznie

nie – od powstania styczniowego po pierwszą i drugą wojnę
światową.
Dzieła księdza Witczaka
to także: prowadzenie dwóch
duszpasterstw od 1980 do1997
roku (od 1997 roku – jednego
duszpasterstwa w Nowym Gierałtowie), remonty kapitalne
czterech świątyń na terenie
Nowego Gierałtowa, Starego
Gierałtowa, w Bielicach i w Bolesławowie, remonty kilkunastu kapliczek przydrożnych
i śródpolnych, odbudowa sanktuarium Matki Bożej od Zagubionych w Karpowie, budowa
nowej plebanii (przez ponad
20 lat) w Nowym Gierałtowie,
pełniącej funkcje Ośrodka Spo-

z organizacją i prowadzeniem
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Stroniu Śląskim.
Pomimo ciężkiej choroby
nowotworowej i propozycji zmiany miejsca posługi na znacznie
dogodniejsze, trwał na bardzo
małej (410 wiernych), typowo
misyjnej placówce, obejmującej
kościoły w Starym i Nowym Gierałtowie oraz w Bielicach, miejscowościach położonych w dolinie Białej Lądeckiej.
W osobie Księdza „Kruszynki” straciliśmy wspaniałego
człowieka. Pozostanie w naszej
pamięci jako kapłan wielkiego
serca, który nigdy nie odmawiał pomocy ludziom będącym
w potrzebie.
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ben machten die Abtrennung
von eigenständigen Pfarreien
in Nowy Gierałtów (Neugersdorf ) und Bolesławów (Wilhelmsthal) erforderlich. Pfarrer
Stefan Witczak wurde mit beiden Pfarreien beauftragt. Ab
dieser Zeit begann die intensive Zusammenarbeit mit der
Solidaritätsbewegung für ein
freies Polen im Untergrund.
Der Umstand, dass der
Pfarrer im grenznahen Gebiet wohnte, sowie seine
Aktivitäten, verstärkten die
repressiven Aktivitäten des Sicherheitsdienstes, was seinen
Höhepunkt während des Kriegszustandes fand. Er wurde mit
sofortiger Wirkung aus dem
Internat der Berufsschule HSK
Violetta als Katechet entfernt.
Unter dem Druck des Direktors beim Woiwodschaftsamt
für Religionen hielt der Leiter
der Stadt und Gemeinde Stronie Śląskie alle Zuteilungen für
Baumaterialien zurück, die für
die dringend erforderliche Renovierung der baufälligen Kirchen bestimmt waren, die sich
und der seelsorglichen Obhut
des Pfarrers befanden.
Das alles führte auch zur
Überwachung der Freunde des
Priesters im grenznahen Bereich.
Unter dem Vorwand von
Einbrüchen durch Diebe aus
der näheren Umgebung wurde die Wohnung des Pfarrers
mehrfach durchsucht, wobei
aus der Wohnung alle Mate-

fot. G. Gröger

Neurologischen Bezirkskrankenhauses im gleichen Ort. Der
Sicherheitsdienst „übernahm”
auf seine Weise die besondere
Betreuung des Priesters in seinem neuen Aufgabengebiet.
Das führte konsequenterweise
zur Zusammenarbeit des Priesters mit Menschen aus der demokratischen Opposition.
So begann eine enge Zusammenarbeit des Pfarrers mit
der Solidarność-Bewegung für
den Aufbau eines neuen, freien
Polens, unter anderen durch:
– die Vorbereitung und Organisation der 1. Pilgerreise
von Papst JP II in seine Heimat:
Nähen von Fahnen, Schmücken der Kirchen,
– das Propagieren freiheitlichen Gedankenguts bei der
Jugend und den arbeitenden
Brüdern in den Fabriken sowie
während der Gottesdienste
und organisierter Treffen,
– das Erwecken der Überzeugung über die Notwendigkeit gesellschaft-licher Veränderungen unter den Landsleuten sowie der tschechischen
und slowakischen Brüder (Ausrichtung und Teilnahme bei
Treffen mit Transport konspirativen Materials über die grüne
Grenze),
– den Bau verbindender
Brücken für Polen und Deutsche durch die Organisation
gemeinsamer Gottesdienste
und von Symposien für die Jugend.
Die seelsorglichen Aufga-

Ostatnia akcja upamiętniająca Solidarność Polsko-Czesko-Słowacką odbyła się
na polanie niedaleko przejścia granicznego Nowy Gierałtów – Uhelna. już wtedy
KRUSZYNKA był ciężko chory i leżał w szpitalu.
Mszy świętej w Jego intencji przewodniczył ks. bp Ignacy Dec. Po mszy świętej
odsłonięto w tym miejscu pamiątkową tablicę.

rialien mitgenommen wurden,
die als Beweis für Aktivitäten
gegen den sozialistischen, polnischen Staat dienen könnten.
Mehrfach wurden mehrstündige Patrouillen der Miliz und des
Militärs unter dem Katecheseraum der Kirche zu Stary Gierałtów (Altgersdorf ) oder vor
der Kirche von Nowy Gierałtów
(Neugersdorf ), in der der Pfarrer wohnte, abgestellt mit den
Ziel, den Pfarrer „auf ihre Art”
zu kontrollieren bzw. psychologisch abzusondern.
Pfarrer Stefan Witczak
wohnte fast 20 Jahre lang in
der Sakristei der Kirche des hl.
Johannes zu Nowy Gierałtów.
Er wohnte sehr provisorisch
und beklagte sich nie über das
Fehlen eines Pfarrhauses. Dafür
war kein Geld da.
In den Zeiten, als es Heizmittel nur auf Marken gab,
zog der Direktor beim Woiwodschaftsamt für Religionen die
Zuteilung für die Kirchen unter
Betreuung des Pfarrers zurück.
Ein anderes Mal requirierte der
Sicherheitsdienst in Wałbrzych
den privaten Pkw des Pfarrers,
einen Fiat 126p, für 3 Jahre (als
Werkzeug für politische Verbrechen wie das Verteilen von
Flugblättern gegen das sozialistische Regime). Die gerichtliche Auseinandersetzung um
die Rückgabe des Fahrzeugs
dauerte über drei Jahre, bei der
sich unter anderen auch Kardinal Gulbinowicz, der Erzbischof
und Metropolit von Wrocław
engagierte.
In solchen und vielen auch
andernorts bewiesenen Situationen betrieb Pfarrer Stefan
auch weiterhin seine konspirative Tätigkeit und half vor allem
dem vom Sicherheitsdienst geschädigten Personenkreis aus
seiner Pfarrei, besonders den
Förstern und Forstarbeitern,
die ihre Treffen der Solidarität
mit den Brüdern jenseits der
polnischen Grenze betrieben.
Die Hervorhebung der
vorstehend
beschriebenen
Tatsachen aus dem Leben des
Priesters zeugen von seinem
tief empfundenen Verantwortungsgefühl gegenüber seinem
Vaterland, wie das schon sein
Vater, Großvater und Urgroßvater bei den Januaraufständen
nach dem 1. und 2. Weltkrieg
bewiesen haben.
Zum Lebenswerk von Pfarrer Witczak gehören auch:

– die Betreuung zweier
Pfarreien von 1980 bis 1997 (ab
1997 einer Pfarrei in Nowy Gierałtów),
– die generelle Renovierung von vier Gotteshäusern
auf dem Gebiet von Nowy
Gierałtów (Neugersdorf ), Stary
Gierałtów (Altgersdorf ), Bielice
(Bielendorf ) und Bolesławów
(Wilhelmsthal),
– die Renovierung mehrer
Kapellen und Bildstöcke an
Straßen und Feldwegen,
– der Wiederaufbau der Marienkapelle in Karpów (Karpenstein),
– der Bau eines neuen
Pfarrhauses (Bauzeit über 20
Jahre) in Nowy Gierałtów mit
der Funktion als Haus und Treffpunkt der Freundschaft, Zentrum zur Unterstützung Behinderter, Gemeindezentrum und
Treffpunkt für alle katholischen
Gruppen,
– die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben durch die
Wahrnehmung einziger Funktionen wie u.a. des kirchlichen
Betreuers (Kapelan der Polnisch-Tschechischen Solidarität,
Orts-, Kreis- und Diözesankapelan der Feuerwehren, Diözesankapelan der Forstleute, Teilnehmer und Veranstalter wichtiger
Feiern und Veranstaltungen vor
Ort, Leiter der karitativen Gruppe des Medizinischen MalteserHilfsdienstes Abt. Nowa Ruda
mit Organisation und Leitung
der Ausleihe für Reha-Geräte in
Stronie Śląskie).
Trotz schwerer Krebserkrankung und empfohlenem
Ortswechsel an eine gesundheitlich zuträglichere Stelle,
verblieb er weiterhin an seinem kleinen (410 Gläubige)
Ort, einem typisch missionarischen Platz mit den Kirchen in
Stary (Alt-) und Nowy Gierałtów (Neugersdorf ) sowie Bielice (Bielendorf ), gelegen im Tal
der Biała Lądecka (Biele).
In der Person von Pfarrer
„Krümelchen” verlieren wir auf
dieser Erde einen hervorragenden Menschen. In unserer Erinnerung wird er als Mensch mit
großem Herzen verbleiben, der
niemals den Hilfsbedürftigen
seinen Beistand versagte.
übersetzt von Horst Wolf
Julian Golak, Wspomnienie
(Nachruf), „Ziemia Kłodzka”
(„Glatzer Land”) 2006, nr 167.
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Das Leben des Seligen
Gerhard Hirschfelder in den Spuren Christi
65. Jahreswallfahrt zur Gnadenmutter von Telgte am 27. August 2011
Eröffnung der Wallfahrt
Mit einer feierlichen Vesper
in der Wallfahrtskirche und
einer anschließenden Lichterprozession durch die Stadt
wurde das festliche Ereignis
bereits am Vortage eröffnet.
Pfarrer Siegfried Schink aus Habelschwerdt predigte dabei:
„Unser Leben geht vorüber
wie die Spur einer Wolke“ (Weisheit 2,4). Bei dieser Wallfahrt
gingen unsere Gedanken zu
denen, die immer treu zu den
Heimattreffen kamen, nun
aber bereits das Tor zur Ewigkeit durchschritten hätten. Es
seien Menschen gewesen, die
ihre alte Heimat mit Wehmut
besuchten, ohne den Gedanken der Vergeltung, so daß
sich mittlerweile mancherlei
freundschaftliche Bindungen
zu der heutigen polnischen Bevölkerung ergeben hätten.
Ein norwegischer Bischof
habe ihm berichtet, daß dieser
– fast bis zum Polarkreis – eine
große Zahl von Vertriebenen
und Flüchtlingen z. B. aus dem
Irak und aus afrikanischen Ländern betreuen müsse, die es in
klimatisch völlig ungewohnte
Regionen verschlagen habe,
wo zu dem Trauma der Vertreibung neben der seelischen
Belastung auch die körperliche
hinzutrete. „Flucht und Vertreibung sind ein erschütternd
gleichbleibendes Elend, allerdings mit tausend Gesichtern.“
Im Hier und Heute zeige
sich durch die Flucht aus der
Realität in künstliche, virtuelle
Welten, in optische und akustische Betäubung eine neue, andere Heimatlosigkeit. So wanderten immer mehr ort- und
heimatlos durch die ja nur kurz
zugewiesene Lebenszeit.
In Madrid aber wäre deutlich geworden, daß es daneben noch eine stattliche
Gruppe Jugendlicher gäbe, die
Orientierung im Glauben suchten und auch fänden. Eine gute

Anleitung finde sich in dem
neuen
Jugendkatechismus,
„Youcat“, in einer der Jugend
angepaßten Sprache. Papst Benedikt XVI. habe dazu geschrieben: „Dieser Katechismus redet
euch nicht nach dem Mund.
Er macht es euch nicht leicht.“
Auch heute sei von den Jugendlichen Wachsamkeit und
Entschiedenheit eingefordert,
so wie damals der Jugendseelsorger Gerhard Hirschfelder die
nachwachsende Generation in
die Pflicht nahm.
Rückblick
Als der im April 1946 heimatvertriebene Großdechant
der Grafschaft Glatz, Prälat
Dr. Franz Monse (+ 1962), die
schmerzhafte
Gottesmutter
von Telgte seinen Landsleuten
als helfende Fürbitterin in ihrem Leid voranstellte, befand
sich ein Großteil der Grafschafter Landsleute – so auch der
Schreiber dieser Zeilen – noch
in der angestammten Heimat.
Seither haben die nachfolgenden Großdechanten Prälat Leo
Christoph (+ 1977), Prälat Paul
Sommer (+ 1983) und seit über
einem Vierteljahrhundert unser
jetziger Großdechant Prälat
Franz Jung diese wichtige religiöse Tradition mit großem Erfolg aufrechterhalten.
Unsichere Wetterlage
Die zahlreichen Unwetterwarnungen haben wohl manch
einen bewogen, der Gnadenstätte fernzubleiben, und auch
vor Ort hat man nicht gewagt,
wie gewohnt einen Altar auf
dem Vorplatz unter einem Zeltdach aufzubauen. Doch blieben die Wolken weitgehend
verschlossen, und auch die
Sonne zeigte sich hin und wieder. Die wenigen Tropfen, die
der Himmel schickte, kennzeichnete der Großdechant nicht
als Freudentränen, sondern als
Tränen der Trauer. (Eine Erläu-

terung erfolgt später!) Der Starkregen behinderte die Wallfahrer erst auf der Heimreise.
Noch immer große
Teilnehmerzahl
Mehr als eineinhalb Tausend Pilger/innen mußten dieses Mal alle im Kirchenraum
Platz finden, was nicht gelang.
Kein Sitzplatz blieb frei; jeder
Gang, jede Nische, jede Ecke,
jeder Winkel wurde eingenommen. Nicht jede/r wagte sich in
die beängstigende Fülle und
blieb deshalb notgedrungen
lieber im Freien bzw. in den
Trefflokalen. Alle wußten sich
jedoch verbunden in der Gebetsgemeinschaft, auch mit
denen, die alters- oder krankheitsbedingt zu Hause bleiben mußten.
Einzug zum
Festgottesdienst
Neben der Kirche nahm
ein langer, farbenprächtiger
Zug Aufstellung: Meßdienern/
innen, Priester, darunter einige
in weißen Gewändern mit dem
Bildnis der Gottesmutter von
Albendorf – dem „schlesischen
Jerusalem“ - vorn und dem Abbild der Basilika auf der Rückseite, nachfolgend Diakone,
Ordensschwestern und „Ritter
vom Heiligen Grab zu Jerusalem“ in ihren weißen Mänteln
mit dem roten Jerusalemkreuz
und der schwarzen Baskenmütze. Voran gingen Fahnenabordnungen unter anderem mit den
großen Bildnissen des Arnestus
von Pardubitz und des Seligen
Gerhard Hirschfelder sowie der
Vereinsfahne des „GrafschaftGlatzer-Gebirgsvereins“.
Mit einiger Mühe zwängte
sich der Zug durch die Menschenmenge zum Altarraum
und wurde dort vom Telgter
Probst Heinz Erdbürger herzlich begrüßt und willkommen
geheißen.

Ritter vom Heiligen Grab
zu Jerusalem
Bevor die Heilige Handlung
begann, stellte der Großkreuzträger Komtur Heinz Blaser
diesen päpstlichen Orden in
seinen Zielen und Aufgaben
vor. Dieser stamme aus der Zeit
der Kreuzzüge, habe jedoch zu
keiner Zeit zu den kämpfenden Ritterorden gehört. Seit
etwa 300 Jahren bestehe eine
Verbindung zur Grafschaft
Glatz, seit Daniel Pachasius von
Osterberg, Besitzer des Schlosses Rathen und Grundherr von
Albendorf, am Grabe Jesu zum
Ritter geschlagen worden sei.
Dieser habe nach seiner Rückkehr in dem Ort die Hl. Stadt
nachgestaltet. So entstand
in Albendorf das „schlesische
Jerusalem“, eine vielbesuchte
Wallfahrtsstätte, wo der selige
Gerhard Hirschfelder wiederholt vielzählige Glaubensgemeinschaften um sich geschart
habe.
Der Orden habe in Deutschland etwa 1200 Mitglieder, 9
davon aus der Grafschaft Glatz.
Ihm gehören Priester und Laien, Männer und Frauen an.
Der leitende Geistliche sei hier
Kardinal Marx, Erzbischof von
München und Freising. Die
gestellten Aufgaben beständen im Gebet für die Christen
in Israel, Palästina und Jordanien, aber auch in materieller
Unterstützung von sozialen,
sanitären und schulisch-erzieherischen
Einrichtungen.
Der Orden sei der Träger der
katholischen Universität in Bethlehem!
Der Festgottesdienst
Der Visitator für die Priester und Gläubigen aus der
Grafschaft Glatz, Großdechant
Prälat Franz Jung, feierte den
Gottesdienst in Konzelebration
mit Prälat Johannes Adam, Professor Dr. Johannes Gründel,
Prälat Leonhard Elsner, Propst
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Josef Kuschel, mit dem Telgter
Probst Heinz Erdbürger sowie
dessen Vorgänger, Probst Heinz Heinz ||Tietmeyer, unter Assistenz von Diakon Ewald Pohl.
Anheimelnde vertraute heimatliche Lieder aus dem „Grafschafter Marienland“, aus dem
„Herrgottswinkel“, bewegten
die Herzen in dem mit Weihrauch erfüllten Kirchenraum.
„Geleite durch die Welle …“,
„Liebe, hier sind deine Höhen
…“ sowie einige der Meßgesänge aus der „Johann-Michael-Haydn-Messe“ – und natürlich auch die „Grafschaft-Glatzer-Hymne“: „Über die Berge
schallt …“, wobei schon die ersten drei Worte kundtaten, daß
es sich hier nicht um ein Telgter
Wallfahrtslied handelte!
Predigt des
Großdechanten
„Den Spuren Christi folgen“, so lautete die Intention
seiner Ausführungen. Er stellte
zunächst eine Kurzgeschichte
voran, in der davon berichtet
wird, wie Gott seinen Schutz
zusagte und einen Mann auf
seinem Lebensweg wie bei
einem Gang am Strand begleitet habe. Rückblickend sah der
Mensch zeitweilig aber nur den
Fußabdruck bei einer Spur, und
zwar immer dann, wenn es ihm
am Schlechtesten ergangen
war. So beklagte er sich bei
Gott, daß jener ihn gerade in
den schwierigen Lebensabschnitten allein gelassen habe, und
er erhielt die Antwort: „Dort, wo
du nur eine Spur siehst, habe
ich dich getragen!“
Drei Erlebnisse ständen ihm
aus der jüngsten Vergangenheit vor Augen:
- In Dresden habe er die
Seligsprechung des sorbischen
Priesters Alois Andritzky mitgefeiert, der nur vier Tage nach
dem Tode unseres Seligen in
Dachau durch eine Giftspritze ermordet wurde. Hier kam
erneut die Erinnerung an den
19. September 2010 auf, an
dem Gerhard Hirschfelder seliggesprochen wurde; wobei
Kardinal Meisner hervorhob:
„Gerhard Hirschfelder ist einer
von uns, einer von unserem
Fleisch und Blut.“ Er bleibt zunächst der einzige Selige der
Grafschaft; denn Arnestus von
Pardubitz, der erste Erzbischof
von Prag (1344-1364), beigesetzt in der Dekanatskirche

in Glatz, und auch Kaplan Andreas Faulhaber, ein Opfer des
Beichtgeheimnisses (+1758),
ist eine Seligsprechung nicht
zuteil geworden.
Für Frater Fortunatus Thannhäuser aus Volpersdorf, den
Missionar in Indien, laufe der
Seligsprechungsprozeß und
für den unlängst verstorb nen
Pater Paul Hasler aus Hallgrund,
Missionar in Indonesien, möchte er sich ebenfalls eine Seligsprechung wünschen.
- Unsere Wallfahrt soll ein
Dank für unser Überleben sein.
Wären die damaligen Transporte in Viehwaggons und Güterzügen nach Sibirien gefahren,
lebten wohl die meisten von uns
nicht mehr. Er habe noch vorige Woche mit Bischöfen und
Priestern im Baltikum, in Reval,
Riga und Wilna gesprochen, die
während der kommunistischen
Zwangsherrschaft jahrelang
im Gefängnis verbracht hatten: Gedemütigt, entwürdigt,
nackt in einer Zelle, zum Hohn
mit einer Zahnbürste versehen!
Über eine Million wurden nach
Sibirien deportiert, nur wenige
kamen zurück. Gedenkstätten
erinnern dort auch an Greueltaten deutscher Nazis, nennen
100 000 und an anderer Stelle 50 000 erschossene Juden,
Russen und Ermordete anderer
Nationalitäten. Diese Begegnungen hätten ihm geholfen,
die an uns Heimatvertriebenen
verübten Verbrechen besser zu
verstehen und zu verarbeiten.
Wir wollen diese aufgelisteten
Opfer und auch etwa eine Million von der Wolga nach Sibirien verfrachteter Menschen,
von denen, wie mir der Visitator der Rußlanddeutschen, Dr.
Alexander Hoffmann, schrieb,
sowie die ca. zwei Millionen,
die bei unserer Vertreibung
ums Leben kamen, nicht vergessen!
- Schließlich freue er sich
aber über die vielen positiven
Auswirkungen der Seligsprechung Gerhard Hirschfelders.
Er selbst habe am 31. Juli in
Tscherbeney mit Polen, Tschechen und Deutschen den Gedenktag gefeiert, ebenso am
2. August in Winkeldorf bei Bad
Landeck, während zu diesem
Termin Prälat Johannes Adam
in der Marienkapelle im Dom
zu Münster das Gedenken begangen habe.
Zum selben Termin fanden

in allen Kirchen der Diözese
Schweidnitz
Gedenkgottesdienste statt, so auch zur Eröffnung der Fußwallfahrt nach
Tschenstochau. Abends hielten
die polnischen Gläubigen bis
22.00 Uhr Betstunden.
Für den 23. September
2011 sei er zusammen mit Prof.
Dr. Hugo Goeke - dem Autor
des Hirschfelder-Buches - und
einer Abordnung von Bischof
Dec zu einem Symposium zu
Ehren von Gerhard Hirschfelder
nach Glatz eingeladen worden,
wo am 25. September dann
eine Straße den Namen des Seligen erhalten wird.
Im Juni des kommenden
Jahres wird dann die vom
Prager Erzbischof Duka angeregte internationale Wallfahrt
in Tscherbeney durchgeführt
und der „Gerhard-HirschfelderWeg“ durch die Grafschaft
Glatz eingeweiht werden. „Ich
muß gestehen, daß mich so
viel Verehrung für unseren
Seligen schon überrascht hat.
Das bringt die Frage mit sich:
Was ist uns der selige Gerhard
wert?“ Gerhard Hirschfelder
habe uns Grafschafter und die
Schlesier geadelt, daß nicht
alle Deutschen „Heil“ geschrien
hätten. Die ihn damals ins Grab
brachten, würden sich wohl
heute im Grab umdrehen!
„Wir gehen auf den Spuren
unseres seligen Gerhard Hirschfelder in die Spur Christi. Er
trägt uns auch weiter durch alle
Phasen des Lebens. Danken wir
Jesus Christus für die Spuren seines Lebens für unser Leben!“
Fürbitten
Mit dem Anruf „Jesus, laß
uns deinen Spuren folgen“
wurden Sorgen und Nöte in
den Blick genommen, vom
Beginn des kindlichen Lebens
über Abtreibung, Mißbrauch
und Mißhandlung; zu den
jungen Menschen ohne Beruf,
ohne Perspektiven, ohne Geborgenheit und Lebenssinn;
zu den überforderten Familien,
zerbrochenen Ehen und Alleinerziehenden; zu den Katastrophengebieten mit Angst,
Krankheit und Verbitterung; zu
Unzufriedenheit, Fehlen von Erbarmen und Versöhnung, zum
Griff nach Waffen; zum Raub
von Würde und Heimat; zu Mißachtung, Spott und Tötung,
wie es Gerhard Hirschfelder erdulden mußte.

Treffen mit Bekannten
und Verwandten
In der Mittagspause blieb
Zeit, sich untereinander in
Wiedersehensfreude auszutauschen, sich an Erbsensuppe, an
„Polnischer“- oder „Krakauer“Wurst zu laben, den Basar, den
Schriftenstand des „Grafschafter Boten“ und andere Angebote aufzusuchen, vielleicht
auch einen leckeren Likör nach
altem schlesischem Rezept zu
genießen oder bei einer Tasse Kaffee ein „Mitbringsel“ in
Form von Streusel- oder Mohnkuchen zu erwerben.
Für 13.30 Uhr hatte Diakon
Ewald Pohl zu einer gut besuchten heimatlichen Betstunde eingeladen.
Abschließende
Sakramentsandacht: Predigt
Bischof Dr. Genn
Um 15.00 Uhr versammelten sich noch einmal weitgehend alle in der überfüllten Kirche. Am Altar begrüßten Großdechant Prälat Jung, Prälat
Adam, Prälat Elsner und Propst
Erdbürger die Gläubigen, vor
allem aber den Münsteraner
Bischof Dr. Felix Genn, der eine
sehr anrührende Predigt hielt.
Er sei vor allem mit Dank
erfüllt gegen den Großdechanten, dem er sich schon aus
früherer Zeit verbunden wisse,
der das Anliegen der Heimatverbundenheit immer wieder
in die Bischofskonferenz eingebracht habe, der mit seinen
ihm Anvertrauten den Glauben
lebe und aus diesem Glauben
Friede und Versöhnung stiften wolle. Er habe ihm durch
Erzählungen und Literatur die
Glatzer Heimat plastisch erschlossen und oft Einladungen
überbracht, denen er, so seine
Hoffnung, wenigstens einmal
nachkommen wolle. Den aufbrausenden Applaus deutete
er richtig: „Sie wollen mich also
beim Wort nehmen!“
Danken wolle er aber auch
allen hier versammelten Pilgern/innen für diesen Strom
von Gebet, von Treue, von Bekenntnis! „Das zeigt mir, wie tief
verwurzelt der Glaube in Ihrer
Heimat, in Ihren Familien und
Gemeinschaften ist.“ Trotz des
Schmerzes wegen der Vertreibung und dem dabei erlittenen Unrecht sei nicht der Weg
von Rache und Vergeltung
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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 Kłodzka. Konfrontują tamten czas ze współczesnymi trendami w kulturze i sztuce, (list VII).

Lena

(Fragment opowiadania
„Moje życie z Aniołami”)
Wielobarwny motyl, a może
mój jeszcze jeden bożonarodzeniowy Anioł. Najdelikatniejszy
i równocześnie twardy jak skała.
Rozwija swoje skrzydła do lotu,
unosi się w powietrzu prawie
przeźroczysty, ale zawsze z odcieniem fioletu. Tak to już jest, że
prawdziwe anioły nie zmieniają
swoich poglądów, więc Lena
także jest im wierna. Wszystko
jest dla niej jasne i proste. Nieustanna zagadka, otwarta księga mądrości salomonowych,
z których za jej przyzwoleniem
czerpię garściami. Od lat mijałyśmy się na ulicach. Ja mówiłam
jej dzień dobry, ona odpowiadała, ot tak po prostu , bo tego
wymagała grzeczność. Zbliżył
nas do siebie jej wieczór autorski. Jak przystało na najprawdziwszą zodiakalną rybę Kocha
Beethovena, Romain’a Rollanda
i Vermeera. Największą miłością
Leny – kobiety renesansu jest
fotografia i „Pablo”, tak przyjaź-

nie mówi o nim pan Eustachy,
przyjaciel Leny. Pablo to nikt
inny jak sam Pablo Picasso.
O nim Lena może mówić bez
końca. Nic dziwnego, że dla
pana Eustachego Pablo jest
największym rywalem. Lena
zna na pamięć jego wszystkie
życiorysy, czasem różniące się
ze sobą w drobnych szczegółach. O przełomie, który za jego
sprawą dokonał się w sztuce
potrafi przekonywująco rozmawiać. Sama będąc jedną wielką
tajemnicą, wyjaśnia z właściwą
sobie filozofią: dlaczego sztuka
współczesna ma coraz mniej
do powiedzenia przeciętnemu
odbiorcy? Broni równocześnie
jej istnienia w formie coraz
mniej dostępnej, niezrozumiałej. Zgadza się jednak, że zejście
sztuki do granic absolutnego
niezrozumienia , nastawienie
na epatowanie odbiorcy coraz
to bardziej wynaturzoną formą
wróży przełom, który powinien
dokonać się niedługo. Zapytana
o zadania sztuki odpowiada filuternie pytaniem : I cóż panowie

konceptualiści…, a gdzie wasz
instynkt? Każdy motyl potrafi
wrócić do swojego kwiatka .
Romantyczna realistka, siłaczka walcząca od lat z chorobą, sama narzucająca sobie
rygory, które dają możność
egzystować w miarę normalnie na tyle, na ile pozwoli jej
chore serce. Kiedy usłyszałam,
jak rozmawiała z moim mężem
o silnikach samolotów, umocniłam się w przekonaniu, że nie
ma dziedziny wiedzy, w której
Lena nie miałaby coś sensownego do powiedzenia. Podobnego zdania jest Pan Eustachy.
Przemiły starszy pan podziwia
jej mądrość i niezaradność ,
odgadując w lot jej najskrytsze
myśli, gotów pomóc w każdej
potrzebie. A Lena? Lena pozwala się adorować. Pan Eustachy
wypełnia świadomie wybraną
przez Lenę samotność . Swoją
znajomość utrzymują od kilku
dobrych lat i ciągle zwracają się
do siebie: Pani Leno…, Panie
Eustachy… . Lena uważa, że ta
forma pozwala im utrzymać

gewählt worden, sondern aus
dem Glauben heraus Versöhnung und Friede wachsen zu
lassen. Die Schmerzensmutter
in der Gnadenkapelle von Telgte mit ihrem toten Sohn auf
dem Schoß schaue nicht in sich
gekehrt, nicht verbittert, nicht
bloß starren Blicks, sondern
einladend, als hätte auf diesem
Schoß und an ihrem Herzen
noch manch einer Platz.
Das Motto „Den Spuren
Christi folgen“ bedeute ja genau, was der selige Gerhard Hirschfelder in seinem pastoralen
Wirken durch Predigt, Pastoral
und Sakramentenspendung
getan habe, nämlich dem treu
zu bleiben, was der Herr uns
anvertraut hat. Im Psalm 85,9
der heutigen Schlußandacht
finde sich der Satz: „Hören will
ich, was Gott redet.“ Dieses Leitwort mögen alle von ganzem
Herzen aufnehmen, beherzi-

gen und damit intensiver den
Spuren Christi folgen.
Er bringe als Bischof eine Erfahrung mit aus der Teilnahme
am Weltjugendtag in Madrid.
Dort hätten die von weither angereisten Jugendlichen in der
brüllenden Hitze stundenlang
ausgeharrt, um mit aufnahmebereitem Herzen zu hören, was
Gott redet. Das gäbe Hoffnung
und Zuversicht!
Gerhard Hirschfelder habe
damals gewagt zu sagen – und
damit sein eigenes Todesurteil
gesprochen: „Wer Christus aus
den Herzen der Jugendlichen
reißt, ist ein Verbrecher.“ Wir
seien gefordert zu bekennen,
daß Gerechtigkeit und Friede
von Gott her kommen. Deshalb
könnten wir nicht Christen sein
ohne Gebet und sonntägliche
Eucharistie, ohne Bußsakrament und das immer wieder
neue Sich-Bekehren.

Er wandte sich in seiner Ansprache auch deutlich und sehr
empört gegen die Duldung der
Präimplantationsdiagnostik
und gegen ein Buch, in dem
Kardinal Clemens August von
Galen neuerdings sehr negativ
dargestellt sei und bat, diese
Schundliteratur nicht zu lesen
oder gar zu kaufen.
Nach dem sakramentalen
Schlußsegen wurde Prälat Leonhard Elsner für den Lebensabend Gottes Segen und alles
Gute gewünscht.
Doch nicht nur er geht in
den Ruhestand. Auch unser
Großdechant soll aus dem Amt
als Visitator entlassen werden,
weil er im Dezember sein 75.
Lebensjahr vollendet. Aus diesem Wissen heraus wurden
die Regentropfen als „Trauertränen“ bezeichnet. Obwohl er
zur Fortführung der Glaubens-

pewien dystans. Żyjąc według
przykazań Dekalogu, narzuciła
ich znajomości pewne sztywne
ramy, których stara się nigdy
nie przekroczyć. Ma do pana
Eustachego ogromny szacunek
i wdzięczność za to, że jest i pełni w jej życiu rolę opiekuna. Zauroczona jego poczuciem humoru, widzi czasami świat jego
oczami. Wtedy jest najbardziej
aniołem ze skrzydłami motyla,
który wszystkie przeciwności
losu traktuje tak lekko , jakby ich
wcale nie było.

betreuung der Priester und
Gläubigen aus der Grafschaft
Glatz bereit und in der Lage sei,
das Amt über einen Zeitraum
von mehr als einem Vierteljahrhundert herausragend und
erfolgreich geführt habe, wolle
man ihn „paragraphengemäß“
entpflichten.
Der Priesterrat für den Klerus, der Pastoralrat für die Gläubigen der Grafschaft Glatz haben ein Gesuch, eine Bittschrift
an die Bischofskonferenz gerichtet, um eine Verlängerung
zu erreichen.
Alle bei der Wallfahrt Anwesenden, ja alle Priester und
Gläubige aus der Glatzer Heimat würden sofort den dringenden Wunsch mit unterzeichnen:
„Unser Großdechant Prälat
Franz Jung muß seine Aufgaben als Visitator weiterhin ausüben dürfen!“
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Nazizm w oczach młodego człowieka
cami tych ziem. Nieodłączną
częścią projektu była problematyka wolontariatu i współpracy młodzieży na poziomie
lokalnym w Polsce i we Włoszech, ochrony dziedzictwa
narodowego, problemów społecznych w miastach.
Projektowi
towarzyszyły
dwa konkursy oraz wystawa
“Polacy w walce o wyzwolenie
Włoch”.

właśnie oczy dzieci i młodzieży,
która nas przyjęła... Mój Boże,
co za głębia: spojrzenie zadziwienia, ciekawości, nadziei, ale
przede wszystkim, były to spojrzenia przyjaźni i oczekiwania.
Nie mogłem postąpić inaczej,
jak wejść w tę relację wymiany.
Było to moim wewnętrznym
obowiązkiem i nie wiem czy
podołałem temu zadaniu, ale
to wszystko co mogłem zrobić.

Uczestnicy projektu przed sztolnią w Walimiu

5 X Urząd Miasta w Nowej
Rudzie zakończył realizację
rocznego projektu edukacyjnego pod nazwą “Nazizm
w oczach młodego człowieka”,
dotowany z programu Unii Europejskiej Obywatelstwo, skierowany do młodzieży, nauczycieli i mieszkańców miasta. Koordynację projektu powierzono
Miejskiemu Zespołowi Szkół Nr
1 w Nowej Rudzie, który zaprosił do współpracy uczniów szkół

nych seminariów, sesji i warsztatów edukacyjnych uczniowie polscy i włoscy poszerzali
i utrwalali swoją wiedzę o nazizmie i holocauście oraz polityce
Unii Europejskiej w tej dziedzinie. 16 IX w obozie Gross Rosen
odsłonięto pod ścianą śmierci
tablicę upamiętniającą więźniów włoskich.
Zajęcia edukacyjne poświęcone były także wymianie doświadczeń w zakresie upamiętPrzy grobie błogosławionego ks. Gerharda Hirschfeldera męczennika Dachau

Nawiązała się fantastyczna
współpraca pomiędzy młodymi ludźmi pomimo bariery
językowej. Opiekun grupy włoskiej Gabriele Oreglio napisał
na pożegnanie:
„Myślę, że w niektórych
przypadkach słowa są nieprzydatne i chyba spojrzenia są
w stanie uczynić więcej. Pierwszą rzeczą, jaka mnie uderzyła
po przybyciu do Polski były

Wyjeżdżając
zabieram
w sercu każde spojrzenie. Każdy najmniejszy gest, pozostanie na zawsze wyryty w sercu...
na zawsze! Za wszystko, ale
przede wszystkim za Was Przyjaciele: dziękuję!”
Trwają kontakty smsowe
i emailowe. Młodzież włoska
zaprasza swych rówieśników
do Mediolanu, pytając stale
kiedy przyjedziecie.

Seminarium o naziźmie

w mieście i gminie Nowa Ruda,
27-osobową grupę młodzieży
włoskiej ze szkoły salezjańskiej
w Mediolanie oraz Fundację
Odnowy Ziemi Noworudzkiej,
jako organizację partnerską.
Celem projektu było zachowanie pamięci o ofiarach nazizmu
i holocaustu oraz upamiętnienie męczeństwa dzieci i młodzieży oraz więźniów obozów
nazistowskich na terenie Polski
i Włoch.
W ramach zorganizowa-

niania ofiar nazizmu i holocaustu. zwiedzaniu miejsc pamięci
oraz wycieczkom do obozów
koncentracyjnych i obozów
pracy w Górach Sowich.
Zrealizowano też dwa projekty gimnazjalne poświęcone
badaniu znajomości zagadnień nazizmu i holocaustu
wśród uczniów noworudzkich
gimnazjów oraz doświadczeniom Fundacji Odnowy Ziemi
Noworudzkiej we współpracy
z Niemcami, byłymi mieszkań-

Młodzież polska i włoska podczas zajęć warsztatowych
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Konkurs plastyczny
„nazizm i holocaust w moich oczach”
„Nazizm i holocaust w moich oczach” to konkurs plastyczny zorganizowany przez Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Rudzie w ramach
projektu edukacyjnego realizowanego wśród uczniów noworudzkich szkół wszystkich szczebli. Projekt dotowany był z programu Unii
Europejskiej Obywatelstwo. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzież tymi zagadnieniami oraz pogłębienie ich wiedzy
na ten temat. Na konkurs wpłynęło ponad sto prac. Komisja złożona z plastyków z Mieroszowskiego Klubu Art Studio pod przewodnictwem Henryka Hnatiuka oceniła prace, stwierdzając ich wysoki poziom oraz dużą znajomość tej problematyki u młodzieży. Oto
najlepsze nagrodzone prace.

I miejsce - Magdalena Kawińska
Szkoła Podstawowa w Woliborzu

I miejsce - Krzysztof Sąsiadek
Szkoła Podstawowa nr 6 w Nowej Rudzie
II miejsce - Sara Burnus
Szkoła Podstawowa we Włodowicach

I miejsce - Joanna Grzesik
Gimnazjum w Jugowie

I miejsce - Łukasz Nowak
Gimnazjum w Jugowie

II miejsce - Karolina Lewicka,
Angelika Michalak
Gimnazjum w Jugowie

I miejsce - Karolina Czyż
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

II miejsce - Rafał Łabędzki, Joann Wilk
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Nowej Rudzie
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Podczas trwającej licytacji będzie można kupić m.in. obrazy znanego włoskiego artysty Gianluca Stradella
oraz prace uczniów z Autorskiego Liceum Artystycznego we Wrocławiu
Patronat honorowy:
Rafał Jurkowlaniec
Marszałek
Województwa
Dolnośląskiego

Patronat medialny:
Tomasz Kiliński
Burmistrz
Nowej Rudy
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Plener Boguszów
23 września
rozpoczął
się w Boguszowie-Gorcach VI
Międzynarodowy Plener Interdyscyplinarny. Plenery takie
odbywają się w BoguszowieGorcach co drugi rok w ramach
realizacji porozumień kulturalnych z naszymi miastami
partnerskimi. Organizatorem
Pleneru jest Miejska Biblioteka
Publiczna – Centrum Kultury
w Boguszowie-Gorcach. Tegoroczne zmagania artystyczne
odbywały się w ramach XXII
Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej. Miasto odwiedzili artyści z całej Polski oraz
Czech, reprezentujący różne
dziedziny sztuki.
Celem odbywającego się
pleneru były integracja środowisk twórczych miast partnerskich, prezentacja dorobku
ruchu artystycznego, umożliwienie twórcom nieprofesjonalnym i profesjonalnym
konfrontacji dokonań i poszukiwań artystycznych, co niewątpliwie stanowi doskonałą
okazję do doskonalenia warsztatu naszych twórców oraz
pobudzenie życia kulturalnego
i budowanie wspólnych wartości kultury europejskiej.
W trakcie trwania pleneru

powstały obrazy, rzeźby, zdjęcia oraz wiersze inspirowane
ciekawym i malowniczym położeniem naszego miasta. Warto w tym miejscu wymienić
uczestników pleneru, a są nimi:
Irena Wyrzykowska z Dobrego
Miasta, Zbigniew Prorok z Boguszowa-Gorc, Vera Kopecka
z Krinic w Czechach, Barbara
Mucha-Brodzińska z Wałbrzy-

cha, Zdzisław Szpak z Boguszowa-Gorc, Jiri Kollert z Polic nad
Metuji w Czechach, Jarosław
Michalak z Wałbrzycha, Jerzy
Mach z Wałbrzycha, Roman
Gileta z Wałbrzycha, Iwona Zybała z Wrocławia, Leon Kozok
z Krupskiego Młyna, Eva Sinkmanova z Novej Paki w Czechach, Wiesław Bożomański
z Dobrego Miasta, Urszula

Chachulska z Tarnowskich Gór,
Lidia Gil-Sobczyk z Boguszowa-Gorc oraz Elżbieta Gajewska z Boguszowa-Gorc (na co
dzień dyrektor MBP-CK). Wernisaż powstałych w Boguszowie-Gorcach prac oraz koncert
Joanny Kogut odbyły się na 30
września w Galerii Barbórka
MBP-CK.

1. 10. Nowa Ruda W hali Centrum Turystyczno-Sportowego
odbyła się Polsko-Czeska Integracyjna Spartakiada Osób Niepełnosprawnych

fot. Julian Golak

fot. Julian Golak

Polsko-Czeska Integracyjna Spartakiada
Osób Niepełnosprawnych

Wśród reprezentacji różnorodnych instytucji wspierających osoby
niepełnosprawne nie zabrakło „tygrysków” z Broumova.
Spartakiada przebiegła w prawdziwie rodzinnej atmosferze.
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I rocznica beatyfikacji Błogosławionego
Ks. Gerharda Hirschfeldera

Uczestnicy konferencji o Błogosławionym Ks. Gerhardzie Hirschfelderze w Kłodzku

Pierwsza rocznica beatyfikacji Błogosławionego Ks.
Gerharda Hirschfeldera uczczona została trzydniowymi uroczystościami na terenie ziemi
kłodzkiej, które zorganizowały
Świdnicka Kuria Biskupia, władze miasta Kłodzka, Dyrekcja
Zakładu Karnego w Kłodzku,
kłodzcy duchowni oraz nowo
powstały Instytut Kultury im.
Błogosławionego Ks. Gerharda
Hirschfeldera.

Prof. Hugo Goeke.
Tłumaczy Elisabeth Kynast

W piątek 23 września odbyła się w Kłodzku konferencja
“Społeczno-religijny wymiar
życia i posługi Bł. ks. Gerharda
Hirschfeldera”zorganizowana przez Instytut Kultury jego
imienia, podczas której wykłady wygłosili Ks. Bp. Ignacy Dec
oraz prof. Hugo Goeke z Niemiec, autor książki o Błogosławionym. Jak podkreślił ks. bp
Ignacy Dec Błogosławiony jest
darem i zadaniem dla kościoła
świdnickiego. Tam gdzie dep-

cze się prawdę nie wolno milczeć, trzeba iść pod prąd. (...)
Władza, która odrzuca wartości
religijne, jest grupą złoczyńców. Ksiądz Hirschfelder przestrzegał także przed odchodzeniem od Kościoła, powiedział w
swoim wystąpieniu ks. Biskup.
Profesor Hugo Goeke przybliżył społeczne implikacje życia i
działalności Błogosławionego.
W drugiej części konferencji odbył się panel dyskusyjny,
podczas którego przedstawiono nowe inicjatywy społeczno-religine, jakie zrodziły
się po beatyfikacji, a w szczególności Szlak duchowo-turystyczny Błogosławionego na
Ziemi Kłodzkiej (Teresa Bazała),
Domy spotkań w Wilkanowie i
Kudowie Zdroju (Siostra Beata
Kamieniecka, Elisabeth Kynast),
Instytut Kultury (ks. Dariusz Sakaluk). O perspektywach rozwoju kultu Błogosławionego
Ks. Gerharda mówili Ks. Prałat
Romuald Brudnowski oraz Ks.
dr Tadeusz Mirończuk.
Z inicjatywy Referatu pielgrz ymkowo-tur ystycznego
kurii 24 IX odbyła się pierwsza
pielgrzymka szlakiem Błogosławionego na trasie Kłodzko
– Bystrzyca Kłodzka – Kudowa Zdrój Czermna. Pielgrzymi
modlili się w miejscach życia
i działalności Ks. Hirschfeldera, obejrzeli też świetnie zagrany spektakl w wykonaniu
więźniów Zakładu Karnego w
Kłodzku pt. “Godność i cierpienie, Wola przetrwania. Miłość

potężna jak śmierć”, wyreżyserowany przez Leszka Czarnotę,
zarazem autora scenariusza,
do którego realizacji przyczynią się znacząco Julian Golak.
Pielgrzymkę zakończyła msza
święta i nawiedzenie grobu
kłodzkiego męczennika.
Pielgrzymka zainaugurowała też Szlak duchowo-turystyczny Bł. Ks. G. Hirschfeldera,
którego wytyczenie realizuje
Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej.

dotychczasowej ulicy Kościelnej w Kłodzku imienia Bł. Ks. G.
Hirschfeldera. Uroczystość zakończył koncert w wykonaniu
Zespołu “Śląsk” dedykowany
Błogosławionemu.
W uroczystościach wzięła
udział 9-osobowa grupa pielgrzymów z Niemiec pod przewodnictwem ks. prałata Franza
Junga, duszpasterza byłych
mieszkańców Ziemi Kłodzkiej,
wielkiego dziekana Hrabstwa
Kłodzkiego.

Pielgrzymi na szlaku Błogosławionego ks. Gerharda Hirschfeldera w Kłodzku

Ukoronowaniem trzydniowych uroczystości była niedzielna msza święta pod przewodnictwem Ks. bp. Ignacego
Deca w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w
Kłodzku, poświęcenie tablicy
upamiętniającej
uwięzienie
księdza na murach Kłodzkiego
Zakładu Karnego oraz nadanie

Ks. Bp. Adam Bałabuch,
który towarzyszył pielgrzymom z dziennikarzem “Gościa
Niedzielnego” powiedział: “Naszym zadaniem jest dbać o to,
by przybliżać ludziom takie
postaci. To motywacja do życia
zgodnego z wartościami ewangelicznymi.

Pielgrzymi na szlaku Bł. ks. Gerharda Hirschfeldera przed plebanią w Bystrzycy Kł.

Ziemia Kłodzka nr 208

31

Prof. Dr. Hugo Goeke

Gesellschaftliche Implikationen
des Lebens und der Tätigkeit des Seligen
Kaplans Gerhard Hirschfelder

Prof. Hugo Goeke

Leben, Wirken, Leiden und
Sterben des Seligen Kaplans
Gerhard Hirschfelder enthalten eine Fülle von persönlichen, für das individuelle Leben wertvolle Implikationen,
die den Gläubigen unserer
Zeit und vor allen heutigen
jungen Priestern Lebens- und
Glaubensperspektiven bieten
könnten. Über die würde ich
auch gern reden.
Aber Sie haben gezielt
nach gesellschaftlichen Implikationen gefragt. Daher
will ich mich auf diese beschränken. Und aus der Fülle
gesellschaftlicher Implikationen möchte ich vier auswählen, um Sie anzuregen, selber
nach weiteren zu suchen.
1. Eine erste Implikation ergibt sich aus dem gesellschaftlichen Feld, in dem
Gerhard Hirschfelder gezeugt
und geboren wird, und in
dem er aufwächst. Eine junge, unverheiratete Frau bringt
ein Kind zur Welt, ernährt und
erzieht es. Der Vater bekennt
sich weder in der Familie und
in der Verwandtschaft noch in
der Öffentlichkeit zu seinem
Kind. Auch von einer Unterstützung ist nichts bekannt.

Der Junge findet seinen Weg.
1.1Eine ledige Mutter
In Glatz wird am 13. Dezember 1881 – also im Dezember dieses Jahres vor 130 Jahren - Maria Hirschfelder geboren. Am 17. Februar 1907
schenkt sie als ledige Mutter
einem Kind das Leben. Sie ist
25 Jahre alt. Das Kind wird getauft auf die Namen Gerhard,
Franziskus, Johannes.
Die junge Frau Maria Hirschfelder ist Gerede und Diskriminierung ausgesetzt. Sie
steht zu ihrem Kind. Durch
berufliche Tätigkeit erwirbt
sie Einkommen für sich und
für das Kind. So macht sie
eine Ausbildung zur Modeschneiderin. Nachbarn und
Bekannte stehen ihr zur Seite. Sie laden den Jungen zu
Mahlzeiten ein.
Die alleinerziehende Mutter ermöglicht ihrem Kind
den Besuch der Höheren
Schule. So geht der Junge
Gerhard nach Beendung des
1. Weltkriegs im Jahre 1919
zum Staatlichen katholischen
Gymnasium seiner Heimatstadt Glatz.
Im gleichen Monat, in
dem Gerhard Hirschfelder
von seiner ersten Kaplanstelle in Tscherbeney nach Habelschwerdt wechselt, fällt
der tragische Tod seiner Mutter am 16. Februar 1939. Sie
nimmt sich in der Neisse das
Leben.
Im Nachlass des Kaplans
finden sich heute nicht mehr
erhaltene letzte Briefe der
Mutter. „Der Inhalt ist sehr
verworren, sie zittert geradezu in Angst um den Sohn“, so
berichtet der damalige Pfarrer Langer.
Haben Sorgen und Nöte
die alleinerziehende Mutter
erdrückt? Hat sie unter Mis-

sachtung oder unter verweigerter Anerkennung gelitten? Haben unüberwindliches
Leid und Angst um den Sohn
sie in den Tod getrieben?
1.2 Der uneheliche Sohn
Er findet seine Lebenschance mit Hilfe der Mutter,
die ihm den Weg zum Gymnasium ermöglicht. Er gewinnt
menschliche Reife in der kirchlichen Jugendbewegung
„Quickborn.“ Und er kann
seiner Berufung zum Priester
folgen, indem die Kirche über
ihren Schatten springt und
ihm Dispens erteilt vom Weihehindernis der unehelichen
Geburt.
Der Tod der Mutter muss
große Betroffenheit bei dem
Sohn ausgelöst haben. Die
Verbindung zu seiner Mutter
war sehr innig, wie aus späteren Briefen an Verwandte
hervorgeht. Gerhard verliert
seine familiäre Geborgenheit. Er versinkt jedoch nicht in
untröstliche Trauer. Er findet
Halt in seinem christlichen
Glauben. Dass seine Mutter
kirchlich beerdigt wird, mag
ihm auch ein wenig Trost und
Hoffnung gegeben haben.
Am Tag vor seinem Abtransport vom Gefängnis in
Glatz in das Konzentrationslager Dachau, am 14. Dezember 1941, schreibt er an
seine Cousine Maria: „Gestern
am Geburtstag meiner lieben
Mutter habe ich ihr statt des
hl. Messopfers mein Tagesopfer geschenkt. Ich glaube
ganz fest, dass uns unsre lieben Verstorbenen nicht verlassen. Aber es ist recht gut,
dass Mutter jetzt die Angst
um mich nicht mitzuerleben
braucht. Vom Gesichtspunkt
der Ewigkeit her sieht ja alles
irdische Leid ganz anders aus.
So versuche ich auch mit me-

inem Lose fertig zu werden
und es christlich zu tragen.“
Dieser Hinweis zeigt, wie
Gerhard Hirschfelder spirituell
sein Leid verarbeitet. Er erträgt
es nicht im stillen Dulden,
sondern er aktiviert seine geistigen und geistlichen Kräfte,
indem er „für“ die Mutter die
Lasten des Tages erträgt. So
verleiht er dem stumpfen Tag
Sinn und bewältigt ihn.
1.3 Der leibliche Vater
Der leibliche Vater von
Gerhard Hirschfelder ist
Oswald Wolff. Er ist ein wohlhabender Kaufmann in Glatz.
Neben einem Lebensmittelgeschäft besitzt er noch zwei
weitere Geschäfte. So sagte
es mir die letzte seiner heute
noch lebenden Schwiegertöchter am Tag der Seligsprechung von Gerhard Hirschfelder in Münster bei einer eindrucksvollen Begegnung.
Gut acht Monate nach der
Geburt von Gerhard Hirschfelder heiratet der leibliche
Vater. Das Ehepaar Wolff bekommt zwei Töchter und drei
Söhne. Oswald Wolff stirbt im
Jahr 1963 und seine Frau Olga
im Jahr 1965.
Es tauchen viele Fragen
auf. Haben der Vater Oswald
Wolff und seine Frau Olga
den Weg von Gerhard Hirschfelder mitverfolgt? Wie wird
ihnen zumute gewesen sein,
als sie von seiner Entscheidung hören, dass er Priester
werden möchte? Was mag
in ihnen vorgegangen sein
an den Tagen seiner Priesterweihe und Primiz? Haben sie
vielleicht selbst an den Feierlichkeiten teilgenommen?
Wie wird es sie getroffen
haben, als sie vom seinem
Tod im Konzentrationslager
Dachau hören? Ist der Vater
vielleicht dabei gewesen, als
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die Urne mit seiner Asche auf
dem Friedhof in Grenzeck beigesetzt wird?
Nach Auskunft seiner heute noch lebenden Schwiegertochter war ihr Schwiegervater ein sehr gestrenger Mann.
Ihre Schwiegermutter hat sie
informiert über einen unehelichen Sohn ihres Schwiegervaters. Dieser sei Priester geworden und im Zweiten Weltkrieg gefallen. In der Familie
durfte nicht über das uneheliche Kind gesprochen werden. Selbst ihr Mann erlaubte
ihr nicht, mit ihm darüber zu
reden. Erst im Rahmen des
Seligsprechungsprozess hat
sie vom Weg des unehelichen
Kindes ihres Schwiegervaters
erfahren.
Da Oswald Wolff in Glatz
ein bekannter Kaufmann ist,
ist zu vermuten, dass Gerhard ihn gekannt hat. Es gibt
jedoch keinerlei Hinweise darauf, ob er wusste, dass er sein
leiblicher Vater ist.
1.4 Gerhard Hirschfelders Anfrage an Kirche und
Gesellschaft heute Im Hinblick auf die Mutter
Der Mut einer ledigen
Frau, ihrem Kind das Leben
zu schenken verdient Anerkennung und Respekt. Eine
alleinerziehende Mutter, die
zu ihrem Kind steht, braucht
Anerkennung und Unterstützung. Mütterliche und berufliche Erfüllung erleichtern ihr
das Leben. Das menschliche
Umfeld kann Leben oder Tod
eines Menschen bedeuten.
Im Hinblick auf das Kind
Jedes einzelne Kind dieser
Erde bedarf der Aufmerksamkeit. Es braucht Starthilfe ins
Leben in Ernährung, Erziehung und Ausbildung. Kinder
müssen die Erfahrung machen, dass sie erwünscht sind.
Nicht allein eine intakte Familie vermittelt dieses positive
Lebensgefühl. Entscheidend
ist auch eine kinderfreundliche Gesellschaft.
Doch alle menschliche,
soziale und caritative Hilfe
darf nicht die Eigenkräfte
des Klienten überdecken
oder lähmen. Sie muss immer
der Ermutigung dienen, die
eigenen Kräfte des Klienten

zur Entfaltung zu bringen.
Gerhard Hirschfelder ist ein
Musterbeispiel für den Menschen, der Hilfe annimmt und
gleichzeitig seine eigenen
Kräfte zielgerichtet zur Entfaltung bringt.
Im Hinblick auf den Vater
Beim leiblichen Vater ist zu
fragen, ob traditionelle und
religiös-kirchliche Vorstellungen von Ehe und Familie, ihm
verwehrt haben, sich zu dem
unehelichen Kind zu bekennen und es zu unterstützen.
Natürlich bleiben Ehe und
Familie die unersetzbaren
Grundlagen der Gesellschaft.
Wer auch immer diesen Vorstellungen nicht entspricht
und guten willens ist, der
braucht Respekt, der ihm Leben in Würde ermöglicht. Jeder lädt in seinem Leben und
in seinem Tun Verantwortung
auf sich, der er sich zu stellen
hat. Aber auch der Schuldige
braucht eine neue Lebenschance.
1.5 Überlegung
Es folgt gleich eine Runde
zum Thema: „Der selige Gerhard – Patron neuer sozialreligiöser Werke im Glatzer
Land“.
Wäre Gerhard Hirschfelder nicht ein guter Patron für
Alleinerziehende, für Kinder,
die ohne intakte Familie aufwachsen, für Menschen, die
unter Familienschicksalen leiden?
Vielleicht sind defizitäre
Kindheits- und Familienerfahrungen von Gerhard Hirschfelder mit ein Grund, dass er
sich als Kaplan und Jugendseelsorger gerade Kindern
und Jugendlichen zuwendet.
2. Eine zweite Implikation ergibt sich aus der landschaftlichen und geschichtlichen Lebenswelt, in die
Gerhard Hirschfelder hineinwächst und in der er lebt.
2.1 Die Landschaft
Das Glatzer Land ist von
vielfältiger Schönheit. Gestaltende Hände vorheriger
Bewohner haben Zeugnisse
ihres handwerklichen, wirtschaftlichen, künstlerischen
und kulturellen Wirkens hinterlassen. Landwirtschaft und

Industrie mit Holz und Kohle
haben den Menschen dieses
Landes ein gesichertes Einkommen ermöglicht. Bäder
laden ein zu Kur und Erholung. Wallfahrtsorte führen
die Menschen im Glauben
zusammen.
Gerhard Hirschfelder ist
durch diese Landschaft und
ihr Brauchtum geprägt. Er hat
dieses Land geliebt. Schon
als Schüler vertieft sich seine
Liebe zu seiner natürlichen
Umwelt in der nach dem Zweiten Weltkrieg aufblühenden
Jugendbewegung
„Quickborn.
Die Bezeichnung Quickborn – ursprünglich der Titel
einer damals sehr bekannten,
im Jahr 1852 erschienenen,
plattdeutschen Gedichtsammlung des niederdeutschen
Lyrikers und Schriftsellers
Klaus Groth (1819 –1899) bringt das Lebendige, Sprudelnde eines Brunnens
zum Ausdruck. So ist der
Name Symbol für „das Empordrängen und Ausströmen
echten, starken Jugendgeistes und Jugendlebens.“
Quickborn ist eine moderne, der Schöpfung und dem
Menschen zugewandte Organisation. Ausflüge in das heimatliche Land verstärken die
Verbundenheit mit der Natur
und wecken die Liebe zur Heimat. Die Verbundenheit mit
der Natur und den Menschen
seiner Heimat begleiten Gerhard Hirschfelder bis zu seinem schmerzlichen Ende im
Konzentrationslager.
2.2 Die Geschichte
Vorfahren Gerhard Hirschfelders u. a. aus dem Frankenland und aus Thüringen
haben das Land besiedelt
und Landflächen nutzbar
gemacht. Daran erinnern ihn
Städte- und Familiennamen
wie „Frankenstein“ und „Franke“.
Bereits Mitte des 9. Jahrhunderts wird das Land christianisiert und gehört zu dem
von Bonifatius im Jahr 739
gegründeten Bistum Regensburg. Eine erste christliche
Kirche und eine dazugehörige Gemeinde in Glatz gibt es
bereits um das Jahr 995.

Der Name „Grafschaft
Glatz“ entsteht, als im Jahr
1459 Georg von Podiebrad
(1420 – 1471) zum König
von Böhmen gewählt wird.
Er überträgt seinem Sohn
Heinrich das Glatzer Gebiet.
Dieser nimmt in Glatz seinen
Wohnsitz, macht den Ort zur
Hauptstadt und baut die Burg
um zu einem Schloss.
Im Jahr 1597 kommen
die ersten Jesuiten in die
Grafschaft. Im Frieden von
Breslau im Jahr 1742 kommt
Schlesien mit der Grafschaft
Glatz erstmals zu Preußen.
Der Nationalsozialismus sucht
konsequent das katholische
religiös-kirchliche Leben zu
unterdrücken.
Im Jahr 1946 müssen die
Bewohner der Grafschaft
Glatz und der übrigen deutschen Ostgebiete ihre Heimat
verlassen. Polnische Bürger
und Bürgerinnen aus Ostpolen übernehmen das Land.
Orte und Städte erhalten polnische Namen.
Kirchlich gehört die Grafschaft Glatz bis zum Jahr
1972 zum Erzbistum Prag.
Nach einer kurzen Zugehörigkeit zum Erzbistum Breslau ist die Grafschaft Glatz
seit dem Jahr 2004 Teil des
neu gegründeten polnischen
Bistums Swidnica.
Die Geschichte dieses
Landes ist auch Gerhard Hirschfelders Geschichte. Sie
hat seine Lebenslinien mitbestimmt.
2.3 Gerhard Hirschfelders Anfrage an Kirche und
Gesellschaft heute
Im Hinblick auf das Land
Wer nicht bereits als Kind
die Heimat verlässt, bei dem
macht auch die Landschaft
mit all ihren Ausfächerungen in Natur, Brauchtum,
Handwerk und Kunst, ja, da
machen auch der Himmel
und der Boden einen großen Anteil seiner Persönlichkeit aus. Einen heimischen
Lebensort zu haben, gehört
zu den Ursehnsüchten des
Menschen und zu seinen
Rechtsansprüchen. Der Verlust des Landes schmerzt. Der
Mensch verliert einen Teil se-
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ines Selbst.
Und die Übernahme eines
Landes erfordert ein Hineinwachsen in den neuen Lebensort mit all den Anfangsschwierigkeiten, bis das neue
Land zur Heimat wird.
Im Hinblick auf die Geschichte
• Auch die Geschichte eines
Landes gehört zur Lebensgeschichte jedes Einzelnen. Trennung von der Geschichte bedeutet Amputation der eigenen Lebensgeschichte.
• Neubürger eines Landes
dagegen beginnen immer
eine neue Lebensgeschichte. Sie treten aber auch
immer in Verbindung mit
der Geschichte, die sich in
ihrem neuen Lebensraum
abgespielt hat.
2.4 Überlegung
Gewaltsame
Auseinandersetzungen um den Lebensort sind tabu. Gerhard Hirschfelder hat immer seinen
Lebensort geteilt. In der Seelsorge lebt er mit Menschen
verschiedenen Standes und
verschiedener Herkunft. Im
Gefängnis und im Konzentrationslager teilt er sein Leben
mit Menschen, die ihm von
allerorten und mit je eigener
Geschichte auf den Weg geschickt werden.
Sollten nicht im Lande
Hirschfelders menschliches
Miteinander und Versöhnung
darin zu finden sein, dass sich
alte und neue Bewohner dem
Land und seiner Geschichte
verbunden fühlen? Sie sind
verbunden in der Erinnerung,
in der Begegnung und in der
Gastfreundschaft. Sie sind
verbunden in der Liebe zum
Land und seiner Geschichte,
in der Pflege des Landes und
in der Bewahrung seiner Geschichte. Jeder hütet das, was
nicht nur ihm, sondern was
auch dem anderen wertvoll
ist. Jeder kann sich darum
bemühen, heimatliche Verbundenheit miteinander zu
spüren; denn unser aller wahre „Heimat aber ist im Himmel“ (Phil 3:20). Dort werden
wir für immer „das Land besitzen“ (Mt 5:5).
Gerhard Hirschfelder kön-
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nte Patron sein für Heimatlose und für Heimatsuchende.
Er könnte Patron sein für
Polen, Tschechen und Deutsche im Hinblick auf Frieden
und Versöhnung. Er könnte
Patron sein für die Völker Europas, die auf neuen Wegen
ihre Einheit suchen und in
Verbundenheit zu leben versuchen, damit alle Gast sein
können auf dieser Erde. Er
könnte Patron sein für eine
Neumissionierung vor allem
der Jugend Europas.
3. Eine dritte Implikation
ergibt sich aus der Glaubensund Lebensüberzeugung, die
in Leben und Tätigkeit von
Gerhard Hirschfelder Ausdruck findet.
3.1 Der Weg zum Priester
Gerhard Hirschfelder erwirbt sich durch seine Mitarbeit in der Quickbornbewegung
Führungsqualitäten.
Dazu gehören sicher seine Offenheit für junge Menschen,
für Jungen wie für Mädchen,
seine Zugewandtheit zur
Natur, sein Sinn für Liturgie,
seine Geselligkeit und Fröhlichkeit und seine Liebe zur
Musik und zur Gitarre. Sein
Selbstbewusstsein und seine
Führungsstärke dürften in
dieser Bewegung Kräftigung
und Sicherheit gefunden
haben. Als Kurssprecher im
Theologenkonvikt in Breslau
übernimmt er während des
Studiums Verantwortung und
setzt sich für seine Kurskollegen ein.
Er weiß sich schon früh
zum Priester berufen. So
führt ihn sein Weg in das
Theologenkonvikt in dem benachbarten Bistum Breslau, in
jene Stadt, in der Edith Stein,
ebenfalls eine Verfolgte des
Naziregimes und eine heiliggesprochene Märtyrin, am
12. Oktober 1891 geboren
wurde.
Lange muss er auf die
römische Dispens vom Weihehindernis der unehelichen
Geburt warten, so dass er
nicht mit den Jahrgangskollegen zum Subdiakon und
zum Diakon geweiht werden
kann. Zusammen mit seinen
Studien- und Kurskollegen
wird er dann am 31. Januar

1932 im Dom zu Breslau zum
Priester geweiht. Auf seinem
Primizbild stehen die Worte:
„Christus, unser Osterlamm
ist geschlachtet, Alleluja.“ Das
Motto seines Primizbildes
wird ihm Leitwort für sein
Leben und für seinen Dienst.
Ahnt er, was dieses Wort in
seiner ganzen Fülle und Tiefe
für ihn bedeuten kann?
Nicht in seinem Heimatort,
sondern in der Verbannung,
im einem sieben Kilometer
entfernten Kloster in Bad Langenau feiert er seine Primiz.
Vielleicht ist diese Feier sogar von größerer und tieferer
Wahrhaftigkeit erfüllt als jene
prachterfüllten Feiern einiger
seiner Weihekollegen. Darf
man diese Feier auch deuten
als unbewusste Einübung in
schmerzliche Einschränkungen, die ihm bald von außen
her auferlegt werden?
3.2 Als Kaplan
Er weiß sich von Gott „an
den Platz gestellt“. Dorthin,
wo er lebt und wirkt, ist er von
Gott berufen und geführt. Das
ist der Kern seines priesterlichen Selbstverständnisses. So
beginnt er im landschaftlich
reizvollen Grenzeck (bis 1938
Tscherbeney, tschechisch) seine priesterliche Tätigkeit. Hat
der Kaplan „ohne Vater“ und
„ohne Familie“ die nötige Reifung? Hat er als unehelich Geborener Charakterschwächen
geerbt?
Nach zwei Jahren schreibt
sein Pfarrer an den Generalvikar: „Ich habe noch keinen
Kaplan gehabt, der zu vollster
Zufriedenheit und zuverlässigster
Gewissenhaftigkeit
arbeitet wie er. Man kann ihn
wie einen Bruder gern haben.
Ich bitte, mir diesen Kaplan zu
lassen.“
Ein Jahr ist Gerhard Hirschfelder als Priester tätig,
als die Nationalsozialisten
die Regierung in Deutschland übernehmen. Die neuen
Machthaber suchen mit ihrer
Idee der Volksgemeinschaft
vor allem die Jugendlichen
und auch schon die Kinder zu
beeinflussen und für sich zu
gewinnen. Sie sehen von Anfang an in dem Kaplan einen
gefährlichen Konkurrenten.

So ist der bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
beliebte Priester und Seelsorger den neuen Machthabern
schon bald ein Dorn im Auge
sein.
Er warnt von Anfang an
die gläubigen Christen vor
der Gefahr, die durch die
braunen Machthaber auf sie
zukommt. Er wird nach einem
Unterrichtsabend überfallen
und dabei übel zugerichtet.
„Kinder, ich kann nicht anders, wenn ich sehe, was sich
gegen die Kirche und gegen
die Menschenwürde tut, ich
muss es von Herzen los werden“, sagt er zu Jugendlichen.
Gesundheitlich plagen ihn
Herzmuskelschwäche
und
Störungen der Herzkranzgefäße.
3.3 Verfolgt
„Plötzlich und uneingeladen“ kommt eines Tages der
Ortsgruppenleiter zu einer
Jungmännerversammlung
im Zimmer des Kaplans und
macht Auflagen. Sodann wird
ihm einmal auferlegt, den
Gruß „Heil Hitler“ zu sprechen
selbst in den intimsten Bereichen der Kirche, im Beichtund Kommunionunterricht
im Kirchenraum. Seine Wohnung wird durchsucht. Vieles
wird beschlagnahmt.
Gerhard Hirschfelder reagiert nicht unkontrolliert
und emotional. Er bleibt besonnen und nimmt geschickt
sein Recht in Anspruch. Er
holt sich Hilfe bei den Vorgesetzten.
In seiner zweiten Stelle in
der größeren Gemeinde Habelschwerdt ab Februar 1939
wird er bald ernannt zum Diözesanjugendseelsorger.
Die Auseinandersetzungen spitzen sich zu, zumal
sich mehr als 2000 Jugendliche bei großen Wallfahrten versammeln. Die Nationalsozialisten fühlen sich
provoziert und ins Abseits
gestellt. Daher gehen sie immer heimtückischer vor. Sie
provozieren, indem sie einen
barocken Sandsteinbildstock
auf der Wustungspromenade
zerstören.
Jetzt drängt es Gerhard
Hirschfelder, in der Öffen-
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tlichkeit den Mund aufzutun.
Am Sonntag nach der Untat,
am 27. Juli 1941, besteigt er
im Rahmen der Eucharistiefeier die Kanzel zur Predigt.
Er nimmt Bezug auf das Ereignis, das noch viele Gottesdienstbesucher bewegt und
sagt unter anderen das Wort:
„Wer der Jugend den Glauben an Christus aus dem Herzen reißt, ist ein Verbrecher.”
Er bezeichnet die von den
Nationalsozialisten betriebene gezielte Entfremdung der
Jugend von der Kirche als
Verbrechen.
3.4 Gefangen
Es kommt, wie es kommen musste. Die in der Jugendarbeit engagierte Ingeborg Schumacher, geb. Alt,
berichtet: „Am 1. August 1941
hatten wir im Vereinshaus Jugendstunde. Dann ging plötzlich die Tür auf. Zwei Herren
in Zivil traten ein und zeigten
Pater Hirschfelder eine Marke. Er sagte nur kurz: `Mädels,
geht nach Hause´! Zu einem
der Mädchen sagte er noch:
`Bete für mich´.“
Etwa fünf oder sechs Mädchen folgen den Männern,
die zu Fuß zum Pfarrhaus
gehen. Sie verstecken sich in
einer der Nischen der Kirche
und warten. Dann kommen
die beiden Gestapoleute mit
Pater Hirschfelder aus dem
Pfarrhaus. Er trägt seine Aktentasche bei sich und seinen
Mantel über dem Arm. Sie besteigen einen Pkw und fahren
davon. Die Mädels sehen ihn
nie wieder.
3.5 Gerhard Hirschfelders Anfrage an Kirche und
Gesellschaft heute
Im Hinblick auf sein Leben und seine Tätigkeit
Die Welt braucht Menschen, die selbst überzeugt
sind und andere überzeugen.
Jede Überzeugung braucht
jedoch einen tragenden
Grund. Dieser Grund ist für
Gerhard Hirschfelder Jesus
Christus. Wenn auch der Lebensweg nicht immer glatt
verläuft, der Glaubende weiß:
„Gott schreibt auch auf krummen Zeilen grade.“
Menschen mit christlicher

Überzeugung braucht die Gesellschaft. Mutiges Eintreten
für seine Lebens- und Glaubensüberzeugung ist das
Vermächtnis von Gerhard Hirschfelder. Jede menschliche
Allmacht, die den Menschen
und die Gesellschaft zu manipulieren versucht, braucht
den Widerstand mutiger Verfechter eines Lebensgrundes,
über den Menschen niemals
verfügen dürfen. Lebensund Glaubensüberzeugung
ist niemals billig zu haben. Sie
kann den Einsatz des Lebens
fordern.
Dabei ist blinder Einsatz
verheerend. Besonnenheit
und Nüchternheit bringen
weiter als rastloser Eifer.
3.6 Überlegung
Gerhard Hirschfelder könnte Patron sein der Menschen,
die sich in mutiger Auseinandersetzung in Gesellschaft
und Politik für eine bessere
Welt einsetzen. Seine Besonnenheit und Sachlichkeit sind
Vorbild. Seine Einsatzbereitschaft und sein Durchhaltevermögen ermutigen.
4. Eine vierte Implikation ergibt sich aus Gerhard
Hirschfelders Opfergang. Er
stirbt mit sich, mit Gott und
mit der Welt versöhnt.
4.1 Vertrauen im Leiden
Was geht im Gefängnis in
Gerhard Hirschfelder vor, dessen Weg so plötzlich durchkreuzt wird? Ohne Verhör
bleibt er bis zum 15. Dezember 1941 in Glatz in Gefängnishaft. Briefe werden zurückgehalten mit dem Vermerk:
„Eine derart starke Korrespondenz ist unerwünscht.“
Dann erreichen erste
Briefe seine Verwandten. „Es
sind Eure Nachrichten immer
kleine Freudenfunken in der
Finsternis, auch - wenn sie
manchmal das Herz zuerst
noch schwerer machen… Bitte ängstigt Euch nicht, Gott
verlässt mich nicht, des bin
ich sicher.“ Aus diesen Worten
spricht umfassende Versöhnung.
Am „15. Dezember 1941,
um 16.30 Uhr wird er nach
dem Konzentrationslager Dachau überführt“, so lautet eine

Notiz im Glatzer Gefängnis.
Eine letzte Begegnung
mit zwei Mitbrüdern auf dem
Weg zum Bahnhof. Sie berichten: „Kaplan Hirschfelder hatte nur einen dünnen Mantel
an. Es war sehr kalt. Wir reichten ihm für einen kurzen Augenblick die Hand. Ich streifte
schnell meine wärmenden
Handschuhe von den Händen und gab sie ihm. Er nahm
sie dankend an. Seine letzten
Worte waren: `Nu macht`s
ock gutt.´“
Er wird untergebracht im
Priesterblock in Dachau. Dort
ist er die Nummer 28 9 72. Die
Priester müssen die mit Suppe gefüllten Kübel zur Essensstelle auszutragen. Als der
lange Krieg immer mehr Arbeitskräfte für die Kriegsproduktion erfordert, werden die
Priester den Arbeitskommandos zugeteilt.
Sie müssen die umliegenden Felder, die „Plantage“,
beackern oder in der „Kiesgrube“ schwere Arbeit verrichten, auch bei Regen und
Unwetter. An manchen Tagen
stehen sie abends beim Appell über eine Stunde im Regen. Da ihnen keine Wäsche
zum Wechseln geblieben ist,
geht es am nächsten Morgen
in feuchter Kleidung wieder
an die Arbeit.
4.2 Auch im Leiden für
andere dasein
Gerhard
Hirschfelder
wird aufgetragen, auf einer
Obstplantage den Dienst als
„Hilfskapo“ zu übernehmen.
Hirschfelder pflanzt sich bei
der Feldarbeit in der Nähe der
Sträucher auf, und während
er uns vor dem `Missbrauch´
dieser Gewächse schützt, hält
er die Hände auf dem Rücken
und pflückt von den Beeren,
was er erreichen kann und
gibt sie den Mitgefangenen.
In vierzehntägigen Briefen hält er die Verbindung zu
seinen Verwandten in Sackisch und zu Pfarrer Adolf
Langer aufrecht. Er tröstet sie,
und sie stärken ihn. Die Briefe
sind Brücken, die verbinden
und aufrichtende Botschaften über den trennenden
und unüberwindlichen Gra-

ben bringen. „Täglich wohl
100 mal denke ich an Euch“,
schreibt er an seinen Mitbruder Pfarrer Adolf Langer:
Ich „opfere alles für Euch
auf. Sagt auch allen meinen
Wohltätern, dass sie stets in
mein Tagewerk eingeschlossen sind.“ Er lebt sein Leben
für die „Erstkommunionkinder“, für die „Pfarrgemeinde
in Habelschwerdt“. Er macht
sich dadurch auch in dieser
erzwungenen Lage „für andere, für die Kirche, verfügbar“.
4.3 Ohne Verbitterung
Gerhard Hirschfelder verbittert nicht im Lager. So wie
er in seiner seelsorglichen
Tätigkeit sich den Menschen
zuwendet und ihre Sorgen
und Anliegen vernimmt, so
lässt er auch die Not seiner
Mitgefangen an sich herankommen. Auch mit ihnen teilt
er sein Leben, seinen Hunger
und seine Bedrängnisse.
Gerhard
Hirschfelder
schreibt: ,,Unseren wirklichen
seelischen Reichtum kann ja
die Welt nicht erkennen. Und
so kann der Christ, besonders
der Priester, der immer fröhliche Mensch sein, weil Christus, für den wir leben, nicht
zu töten ist… So werden wir
auch nie von der Welt verstanden werden; immer wird sie
meinen, wir wären besiegt. In
Wirklichkeit hat Christus den
Sieg errungen.“
Am 2. Juli 1942 schreibt
er: „Es ist hier doch immer
wieder ein Trost, dass keine
Stunde, ob schwer, ob freudig, verloren ist, so kann man
der lieben Gemeinde doch
noch nutzen, auch wenn man
weit entfernt ist.“
4.4 Die Hingabe
Am 24. Juli 1942, am
zweiten Tage nach seiner
Krankmeldung, wird er in
das Lagerkrankenrevier verlegt. Dort stirbt er am 1. August 1942. Ein Mitbruder gibt
ihm beim Heimgang zu Gott
geistlichen Beistand. Leben,
Leiden und Misshandlungen
im Lager haben ihn völlig erschöpft.
Nüchtern heißt es in dem
Totenschein: „Am 1. August
1942 verstarb der 35jährige
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Priester in Dachau an den
Folgen einer Rippenfellentzündung. Die Leiche wurde
im dortigen Krematorium
eingeäschert und die Asche
der Familie des Verstorbenen
in Sackisch übersandt.“
Auf dem Totenzettel oberhalb des Fotos von Gerhard
Hirschfelder stehen in lateinischer Sprache die Worte
aus Psalm 126: „Die in Tränen
säen, sie werden ernten in
Jubel.”
4.5 Über den Tod hinaus
Gerhard Hirschfelder selber hat die Anordnung hinterlassen: „Auf mein Grab
wird nur (unterstrichen) ein
Holzdenkmal gesetzt. Es
trägt das Bild Christi des Priesterkönigs; darunter Kaplan
Gerhard Hirschfelder, geb. 17.
2. 1907, geweiht 31. 1. 1932,
gest. … Das Bild Christi des
Priesterkönigs über seinem
Grab ist Zeichen von Einheit
und Versöhnung, die Jesus
durch sein Leben, Leiden und
Sterben den Menschen gebracht hat.
Nach dem Krieg eröffnet
ein großes Versöhnungserlebnis den Weg Gerhard Hirschfelders in eine neue Zeit.
Es ist die Fortsetzung seines
Wirkens über den Tod hinaus.
Im Nachkriegsjahr beziehen polnische Bürger und
Bürgerinnen Häuser und
Wohnungen der Deutschen.
Drei Männer und eine Frau
kommen in ein Haus, und sie
sehen im Wohnzimmer das
Bild von Kaplan Hirschfelder.
Vor allem ein Mann wird plötzlich ganz still und nachdenklich. Er sieht sich immer
wieder das Bild an und sagt
dann: „Der Mann ist ein Heiliger, mit dem war ich im KZ.“
Dann gehen sie und sagen, sie würden am nächsten Tag wiederkommen. Am
nächsten Tag kommen sie,
geben alle Schlüssel zurück
und stecken die polnische
Fahne heraus. Damit können
die Bewohner vorerst noch in
ihrem Haus bleiben.
Menschen, die sich nicht
kennen, Menschen verschiedener Nationalität, Menschen
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vorher verfeindeter Nationen, treffen aufeinander und
finden Zugang zueinander.
Sollten nicht solche konkreten Ansätze er Begegnung und Versöhnung an
vielen Orten und bei vielen
Gelegenheiten aufbrechen,
wachsen und sich ausweiten
zu einer großen Bewegung?
4.6 Gerhard Hirschfelders Anfrage an Kirche und
Gesellschaft heute
Im Hinblick auf seinen
Opfergang
Ein mit sich, mit Gott
und mit der Welt versöhnter
Mensch wirkt Versöhnung.
Viele Menschen, deren Jugendträume sich nicht erfüllen, verbringen ihr Leben
unversöhnt mit sich, mit Gott
und mit der Welt.
Gerhard Hirschfelders Leben wurde durchkreuzt. Er
nimmt jedoch immer wieder
die neue Situation an und
macht sie fruchtbar. Er ist
Priester und bleibt es auch
in Gefangenschaft und Konzentrationslager. Nur die Art
seines Wirkens ändert sich.
Gibt er sich als junger Kaplan hin für die Menschen,
vor allem für die Jugend in
aufreibender aktiver Arbeit,
so lebt er in veränderter Lebenssituation durch Ertragen
und Annehmen von Hunger,
Krankheit, Not und Leid für
das Heil anderer Menschen.
Keine Minute seines Lebens
ist sinnlos. So findet er Versöhnung und wird zum Boten der Versöhnung.
Sein Vorsehungsglaube
ist ungebrochen, auch wenn
ihm die Wege, auf die Gott
ihn führt, undurchschaubar
sind. Lange hat er sicher an
seine künftige Freilassung
geglaubt. Bleibt Gott ihm
auch fremd in seinem Vorhaben mit ihm, so überlässt er
sich doch ihm ganz. In der
Sohnschaft Gottes weiß er
sich stets gehalten.
In der berichteten Episode, in der sich Polen und
Deutsche in einem Haus begegnen und Versöhnung erleben, wirkt Gerhard Hirschfelder als Versöhnungsgestalt
über seinen Tod hinaus. Eine

in gemeinsamer Bedrängnis
im Konzentrationslager begonnene Versöhnung setzt
sich nach dem Kriege fort.
Der Pfarrer von Czermna
/ Grenzeck, Romuald Brudnowski formuliert es so: „Kaplan Gerhard Hirschfelder
ist ein Deutscher, aber wenn
er selig gesprochen wird,
gehört er uns allen.“ Insbesondere gehört er den Deutschen und Polen. Der Text in
polnischer, deutscher und
tschechischer Sprache auf
der Grabplatte von Gerhard
Hirschfelder ist Zeichen dafür, dass Menschen und Völker lernen müssen, trotz je
eigener Sprache sich gegenseitig zu verstehen. Ebenso
gehört er den angrenzenden
Tschechen. Aber auch allen
Europäern gehört er. Denn
was zwischen zwei oder drei
Völkern geschieht in Europa
kann zum wirksamen Signal
werden auch für andere Völker. Ein gemeinsames Europa
kann Ausdruck dafür sein,
dass die Grenzen unserer
Heimat sich geweitet haben
und dass nationalstaatliche
Grenzen uns immer weniger
eingrenzen.
Großdechant Franz Jung
sagt:„Wir haben den Eindruck,
dass Gerhard Hirschfelder für
Europa ein Hoffnungsträger
sein kann, der die Menschen
über nationale Grenzen einen
kann, ein Brückenbauer, der
den Menschen hilft, auf dem
christlichen Weg zueinander
zu finden.“ Vollends ein „Land
besitzen“ (Mt 5,5) werden wir
erst im Himmel.
4.7 Überlegung
„Vergebt und versöhnt
euch miteinander. Lebt für
Frieden und Gerechtigkeit
in der ganzen Welt. Entdeckt
das Reich Gottes unter euch“.
So könnte Gerhard Hrschfelder uns heute auffordern.
Und er könnte hinweisen auf
Jesus Sirach 22,22: „Hast du
den Mund aufgetan gegen
den Freund, verzage nicht.
Es gibt Versöhnung“ und auf
das Wort des Apostels Paulus
aus dem zweiten Korintherbrief 5,18: „Alles kommt von
Gott, der uns durch Christus

mit sich versöhnt hat…und
uns das Wort von der Versöhnung aufgetragen hat.“
Der konkrete Weg heißt Austausch, Begegnung
und Gastfreundschaft. Zunehmender wirtschaftlicher
und kultureller Austausch
ermöglicht und fördert Begegnung und Gastfreundschaft.
So entsteht Verbundenheit.
Gerhard Hirschfelder könnte Patron sein aller, die sich
um Versöhnung und Frieden
bemühen. Versöhnungs- und
Friedensorganisationen könnte er Kraft und Ermutigung
geben.
5. Gerhard Hirschfelders
Vermächtnis heute ins Leben bringen
Wem wegen seiner Überzeugung das Leben verwehrt wird, oder wer seiner
Überzeugung bis zum Ende
treu bleibt, der bleibt in seinen Ideen unsterblich und
in seinem Wirken unter den
Menschen lebendig und
wirksam.
Am 19. September 2010
wurde Gerhard Hirschfelder
im Dom zu Münster seliggesprochen, an einer Stelle,
nahe am Grab von Clemens
August Kardinal von Galen,
dem münsterschen Bischof
und
Widerstandskämpfer,
der ebenfalls bereit gewesen
wäre, für sein Eintreten für
die Freiheit des Glaubens und
für die Rechte der Menschen
sein Leben hinzugeben.
In der Tat, sie können viele
mit ihrem versöhnenden Geist anstecken. Denn in allem
erweisen sie sich „als Gottes
Diener: durch große Standhaftigkeit, in Bedrängnis, in
Not, in Angst, unter Schlägen
und in Gefängnissen“ (2 Kor
6:4f ).
Sie „gelten als Betrüger
und sind doch wahrhaftig…,
werden verkannt und doch
anerkannt…, sind wie Sterbende, und seht“: sie „leben“;
sie „werden gezüchtigt und
doch nicht getötet“; ihnen
„wird Leid zugefügt, und
doch sind“ sie „jederzeit fröhlich“; sie „sind arm und machen doch viele reich“ (2 Kor
6:8-10).
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Malarstwo Piotra Błażejewskiego
6 października – 5 listopada, Wrocław

Dzięki znakom elementarnej geometrii, zjawiskowym
i fakturowym morom, głębokim
tonom błękitu, czerwieni, karminu i zieleni EPITAFIA Piotra
Błażejewskiego zyskują liryczny

i metaforyczny wymiar. To minimalistyczne i strukturalne malarstwo w poetycki sposób kreuje
nas w niepoznane rejony naszej
przemijającej egzystencji. Witold Liszkowski
Piotr Błażejewski urodził się
4. II. 1950 roku. Dyplom otrzymał
w 1975 roku w PWSSP we Wrocławiu z malarstwa w pracowni prof. Alfonsa Mazurkiewicza
oraz z malarstwa w architekturze
i urbanistyce u prof. Mieczysława
Zdanowicza. Obecnie pracuje
w ASP we Wrocławiu na Wydzia-

le Malarstwa i Rzeźby prowadząc
pracownię malarstwa na stanowisku profesora zwyczajnego. Jednocześnie od 2000 roku
pracuje w Instytucie Architektury Krajobrazu Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu.
Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Uczestniczył w ponad
40 wystawach indywidualnych
oraz w ponad 160 wystawach
zbiorowych w Polsce i za granicą,
m. in. w Niemczech, USA, Francji,
Belgii, Holandii, Szwecji, Wielkiej
Brytanii, Jugosławii, Norwegii,

Włoszech, Czechach, Argentynie.
Był również uczestnikiem około
20 plenerów międzynarodowych
i krajowych.
Wernisaż 6 października
o godzinie 16:00 w Galerii Dolnośląskiego Centrum Informacji Kulturalnej OKiS, RynekRatusz 24.
Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu - Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, http://
www.okis.pl

„Znad Dunaju, Wełtawy i Wisły.
Medalierzy i ich dzieła”
jubileuszowa 10 edycja wystawy
7 października – 20 listopada, Wrocław

Wystawa została zorganizowana przez Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu w ramach

Spotkań Wyszehradzkich. Wystawie towarzyszył będzie obszerny
album podsumowujący 10 edycji
wystaw „Znad Dunaju, Wełtawy
i Wisły. Medalierzy i ich dzieła”.
Polska
Stanisław Cukier, Magdalena
Dobrucka, Stefan Dousa, Jacek
Dworski, Mateusz Dworski, Czesław Dźwigaj, Hanna Jelonek,
Bronisław Krzysztof, Paweł Łęski,
Józef Marek, Monika Molenda,
Krzysztof Nitsch, Jerzy Jan Nowakowski, Ewa Olszewska-Borys, Jolanta Słomianowska, Michał Staszczak, Janusz Trzebiatowski, Anna
Beata Wątróbska-Wdowiarska,
Czechy
Jiří Harcuba, Jan Hásek, Petr

Horák, Miroslav Kovařík, Jan Lukáš, Vladislav Mašata, Otmar Oliva, Peter Oriešek, Milada Othová,
Josef Šafařik, Marie Šeborová, Jan
Smrž, Oldřich Tlustoš, Zdenék Tománek, Ludvik Vašina, Michał Vitanovský, Jiří Vlach, Karel Zeman,
Martin Zet
Węgry
Ester Balas, Géza Balogh,
Robert Csíkszentmihályi, Antal
Czinder, Gábor Gáti, Tamás Vígh,
Győrgy Kiss, Roland Ferenc Lieb,
Erika Ligeti, Tamas E. Soltra, Győrgy Szabó, László Szlávics jr., Enikő
Szőllőssy, László Szunyogh, Gyula
Meszes Tóth, László Zagyva
Słowacy
Josef Barinka, Rozalia Daráz-

sová, Alojz Drahoš, Vladimir Durbák, Gabriela Gáspárová - Illéšová,
Eva Harmadyova, Stefan Hudzik,
Pavel Károly, Stefan Novotný, Erna
Masarovičová, Mária Poldaufowá,
Marián Polonský, Ladislav Prítel,
Miroslav Rónai, Juraj Sapara, Aleksander Vika
Wernisaź 7 października
o godzinie 17:00 w Muzeum
Historycznym w Pałacu Królewskim we Wrocławiu, ul. Kazimierza Wielkiego 35.
Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu Instytucja Kultury Samorządu
Województwa Dolnośląskiego
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PIĘKNE...JAK DRUT
– WYSTAWA SŁOWACKIEGO DRUCIARSTWA
14 października – 4 grudnia, Wrocław

Wystawa prezentuje dokonania słowackich druciarzy.
Rzemieślnicza obróbka drutu

jest fenomenem produkcyjnotechnicznym i artystycznym,
który zajmuje wyjątkowe miejsce w historii i kulturze Słowacji.
Druciarstwo należy do najmłodszych, ale także do najważniejszych rzemiosł słowackich,
a sylwetka druciarza z torbą na
plecach, obwieszona zwojami
drutów i łapkami na myszy jest
do dnia dzisiejszego słowackim
symbolem narodowym. Chociaż
tradycyjne druciarskie rzemiosło
zanikło po drugiej wojnie światowej, pozostawiło inspirujący ślad
we współczesnej kulturze i sztuce. Dzisiaj jest trwałym źródłem
inspiracji dla licznych artystów

i rzemieślników słowackich, którzy wykorzystują drut jako punkt
wyjścia do oryginalnej wypowiedzi artystycznej. Eksponaty
prezentowane na wystawie pochodzą z Muzeum Považskiego
w Žilinie, które pełni rolę Okręgowego Muzeum Etnograficznego w kompetencji założycielskiej
Samorządowego Kraju Žilińskiego. Jako jedyna tego typu instytucja na świecie jest centrum
dokumentacji i informacji o druciarstwie w skali międzynarodowej. Zgromadziło największą na
świecie kolekcję przedmiotów
z drutu liczącą ponad sześć tysięcy eksponatów.

Wernisaż 14 października
o godzinie 17:00 w Muzeum
Etnograficznym, ul. Trauguta
111/113.
Organizatorzy:
Ośrodek Kultury i Sztuki we
Wrocławiu - Instytucja Kultury
Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu - Instytucja
Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Konsulat
Honorowy Republiki Słowackiej
we Wrocławiu, Instytut Słowacki
w Warszawie, Považské múzeum
w Žilinie

Koncert hawdalowy – QkprojecT
29 października, Wrocław

„QKprojecT” to muzyczna
konfrontacja tradycyjnego spojrzenia na muzykę galicyjskiej dia-

spory i nowoczesnego brzmienia.
Powstał na granicy różnych stylów
muzycznych: world music, ethno,
elektroniki, i muzyki autorskiej.
Tworzą go muzycy z zespołu Quartet Klezmer Trio (jednego z najlepszych polskich zespołów klezmerskich) oraz świetni muzycy
jazzowi i eksperymentalni od lat
funkcjonujący na polskiej scenie

muzycznej. Silną stroną projektu
jest niezwykły głos Magdy Brudzińskiej. Artystka śpiewa w Jidysz. Zapomniany język i brzmienie jej głosu sprawiają, że muzyka
jest prawdziwa i przejmująca.
Skład, poszerzony o perkusję,
elektronikę, kontrabas i gitarę
basową, świetnie sprawdza się na
większych scenach, w plenerach

oraz w klubach, w których słuchacze szukają nowych brzmień.
Organizatorzy:
Fundacja
„PRO ARTE” www.proarte.org.
pl, www.simcha.art.pl, Agencja
Art&Business, Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu - Instytucja
Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

3. WROCŁAWSKI SOUND
20 – 23 października, Wrocław

Wrocławski Sound to muzyczna wizytówka Wrocławia, festiwal
indywidualności i artystów związanych ze stolicą Dolnego Śląska,
czerpiących inspirację z atmosfery wielokulturowego miasta. Pod-

czas imprezy dominuje muzyka
nu-jazz, alternatywa, elektronika,
fussion – brzmienia, które uczyniły wrocławską scenę wyrazistą
i niepowtarzalną. Obecny jest także blues, pop, rock, bowiem przegląd jednoczy całe środowisko
muzyczne Wrocławia i prezentuje
muzyczne odkrycia niezależnie od
gatunku. Trzecia edycja Wrocławskiego Soundu bogata będzie
w występy dawno niesłyszanych,
acz dobrze znanych i cenionych

zespołów – legendarna Formacja
Chłopięca Legitymacje zagra po
latach nieobecności, a specjalnie na przegląd reaktywuje się
zespół Matplaneta. Kormorany
zaprezentują swój świeży projekt
„Majaki”, Kariera szykuje premierę
długo wyczekiwanego albumu
„Miasto”. Zespół Sinusoidal wystąpi krótko po wydaniu debiutanckiej płyty „Out of the wall”, a Alicja
Janosz po raz pierwszy na żywo
zaprezentuje materiał z nowego,

solowego albumu „Vintage”. Gościem specjalnym będzie Maria
Payne – zjawiskowa wokalistka
o angielsko-greckich korzeniach,
która wystąpi z Fat Burning Step.
Aktorskie-muzyczne show jako
„Sprawca” przygotowuje natomiast Bartosz Porczyk.
Organizator: Centrum Sztuki
Impart i LionStage, www.wroclawskisound.pl
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GRUZIŃSKI TEATR TAŃCA
Georgian Dance Show Theatre Legacy
20 października, Wrocław
Po raz pierwszy z Paryża
Wschodu – jak zwykło się mawiać o Tbilisi – do Polski zawita
Gruziński Teatr Tańca. Wspaniałe tancerki gruzińskie, laureatki
światowych festiwali Maka i Eka
Vacheishvili założyły w 2000 roku
Georgian Dance Show Theatre
Legacy. Zespół tworzą młodzi,
utalentowani tancerze gruzińscy
– fascynaci narodowego tańca
i historii Gruzji. W 2006 r. zdobyli prestiżową nagrodę „Gold
Eagle” i złote medale dla wszyst-

kich członków zespołu. Tańce
wraz z muzyką obrazują piękno,
czułość, odwagę i nadzieję pomyślnej przyszłości. Każdy taniec
opowiada o życiu danego regionu Gruzji, od tańców górskich do
różniących się znacznie ekspresją
i kolorytem tańców z dolin. Tancerze wirują na czubkach palców
i wyskakują na niewiarygodną
wysokość balansując na granicy
akrobatyki. Wszystko to jest niepowtarzalne w swojej różnorodności.

To wielkie muzyczno-taneczne show niesie ze sobą wszystkie
najważniejsze wartości, takie
jak: radość, optymizm i nadzieję,
a talent i uroda młodych tancerzy, bogactwo choreografii i porywająca muzyka sprawiają, że
to niepowtarzalne widowisko na
długo pozostaje w pamięci publiczności.
Organizatorzy:
Agencja Artystyczna Pro Musica,
www.promusica.pl

X Wrocław Industrial Festival
10 – 13 listopada, Wrocław
To największa tego typu impreza w tej części Europy. Na festiwalu prezentowana jest nie tylko
muzyka, ale też sztuki plastyczne,
video i performance-art.
Gwiazdami dziesiątej edycji
Wrocław Industrial Festival będą
wywodzący się z post-punkowego środowiska Clock DVA, Der Blutharsch (legenda martialu wystąpi

jako Der Blutharsch and the Infinite Church of the Leading Hand),
Absolute Body Control oraz Zoviet
France.
Obok legendarnych w eksperymentalnym podziemiu grup
wystąpią m.in. nasze Karpaty Magiczne oraz Kakofonikt, znany ze
współpracy z Coilem i Spiritualized Tighpaulsandra, neofolkowy

projekt Matta Howdena Sieben
czy też Geneviève Pasquier.
Festiwal odbywa się między
10 a 13 listopada we Wrocławiu.
Wydarzenia będą miały miejsce w
Sali Gotyckiej przy ulicy Purkyniego oraz w galerii BWA.
Organizator: Industrial Art,
www.industrialart.eu/festival/

RUSSIAN NATIONAL BALLET - JEZIORO ŁABĘDZIE
12 listopada, Wrocław
Najsłynniejszy i najbardziej
podziwiany przez szeroką publiczność balet Piotra Czajkowskiego
„Jezioro łabędzie” w wykonaniu
Russian National Ballet. Zespół
złożony z najwybitniejszych tancerzy ze słynnej rosyjskiej szkoły
baletu zachwyci jak zwykle swoją
wierną publiczność przynosząc
jej radość i dając wytchnienie,
kiedy za oknem panuje jesienna
szaruga. Twórcą tego spektaklu
jest choreograf i zarazem szef zespołu Siergiej Radchenko, który
przez 25 lat był partnerem światowej sławy primabaleriny, Maji
Plisieckiej. Partnerował jej m.in. w

słynnej Carmen (G.Bizet – R.Szczedrin). Jest pasjonatem muzyki i
tańca hiszpańskiego. Pracował
również jako choreograf przy
wielu produkcjach filmowych.
„Jezioro łabędzie” to największy fenomen w literaturze baletowej; synonim klasycznego piękna
i wykonawczej perfekcji. Historia
księżniczki zaklętej w łabędzia
opowiada o prawdach uniwersalnych. Wszystko to, co niesie ze
sobą ta przepiękna muzyka, perfekcyjny taniec i sama baśniowa
opowieść mówiąca o walce dobra ze złem, o ludzkich namiętnościach, o zdradzie, bólu i potędze

miłości, uczuciu przekraczającym
granice życia i śmierci – sprawi, że
widz wzruszy się i dozna niebywałego uniesienia. Muzyka oddająca
w niepowtarzalny sposób baśniowy klimat akcji i romantyzm jej
treści, a choreografia nasycona
subtelnym liryzmem i poetycką
fantastyką – to zapowiedź wieczoru pełnego doznań, emocji i
„czegoś”, co z pamięci nigdy nie
uleci.
Organizator: Agencja Artystyczna Pro Musica, www.promusica.pl
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Collegium Musicum Marka Dyżewskiego
Jak muzykalni są Polacy?
23 października, Wrocław
Collegium Musicum. Taką nazwę miały działające w czasach
Jana Sebastiana Bacha stowarzyszenia melomanów, muzyków
oraz ludzi zainteresowanych poznawaniem muzyki od strony teoretycznej. Szczególną wartością
wykładów Marka Dyżewskiego
jest ich szeroka perspektywa humanistyczna: ukazywanie związków muzyki z innymi dziedzinami
sztuki.
Ich autor, Marek Dyżewski,

komentował w II Programie Polskiego Radia i telewizji największe, odbywające się w naszym
kraju, międzynarodowe imprezy
muzyczne: Festiwale „Wratislavia
Cantans”, Międzynarodowe Konkursy Dyrygenckie im. Grzegorza Fitelberga, Międzynarodowe
Konkursy Skrzypcowe im. Henryka Wieniawskiego oraz Konkursy
Pianistyczne im. Fryderyka Chopina. Prowadził gościnne wykłady
na wszystkich polskich uczelniach

muzycznych oraz na kilku uniwersytetach. Wykładał też w Niemczech, Belgii, Austrii, Rosji, Francji
i Hiszpanii. Był rektorem wrocławskiej Akademii Muzycznej. Za
wybitne dokonania w dziedzinie
kultury otrzymał Nagrodę im. św.
Brata Alberta.
Organizator: Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu - Instytucja
Kultury Samorządu Województwa
Dolnośląskiego, http://www.okis.pl

X Międzynarodowy Krokus Jazz Festiwal 2011
21 - 23 października, Jelenia Góra
Celem Projektu jest pielęgnacja jazzu w jego bogatej różnorodności, jak również wzbogacanie muzyczno – kulturalnej oferty
Jeleniej Góry, Bautzen oraz całego
obszaru wsparcia.
To niemiecko – polskie spotkanie muzyczne będzie zrealizowane w formie konkursu zespołów amatorskich, jam sessions
i koncertów gwiazd. Utalentowani muzycy młodego pokolenia
będą mieli bezpośrednią możliwość wymiany doświadczeń scenicznych. Poprzez ten muzyczny
projekt nawiązana zostanie poDolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

nadgraniczna różnorodna, fachowa i niezbędna komunikacja dot.
jazzu , co w efekcie może prowadzić do realizacji następnych
europejskich czy międzynarodowych projektów. Projekt wspiera
młode zespoły jazzowe z Polski
i Niemiec, stwarza młodym muzykom możliwość wzięcia udziału
w renomowanych międzynarodowych festiwalach, zachęca do
wykonania pierwszych kroków na
profesjonalnej scenie jazzowej.
Festiwal oferuje młodym
nieznanym muzykom jazzowym
z Polski i Niemiec platformę pre-

zentacji, umożliwia wspólne prezentacje i intensywną wymianę
doświadczeń.
Impreza towarzysząca festiwalowi - wystawa fotograficzna
„Twarze jazzu” autorstwa Janusza
Nowackiego; Galeria „Korytarz”,
ul. Bankowa 28/30.
Organizator: Jeleniogórskie
Centrum Kultury we współpracy z Socjokulturalnym Centrum
Steinhaus e.V. Bautzen w ramach
trzyletniego polsko-niemieckiego
projektu „OD FUNDAMENTÓW PO
SZCZYTY’.

50-101 Wrocław, Rynek-Ratusz 24
tel.071 342 22 91, e-mail: cik@okis.pl
www.dcik.pl, www.okis.pl

Mag. der Germanischen Philologie

magister filologii germańskiej

Irena Rogowska

Irena Rogowska

Vereidigte Dolmetscherin
und übersetzerin der deutschen Sprache

Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego

Tel. (00-48) 74 8726091

Materiały prasowe
pochodzą od
organizatorów.

telefon
(74)
8726091

Wyjazdy Au-pair
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Oficynka Pod RóŻĄ KodzkĄ
Dodatek PROEkologiczny

Jak żyć z Naturą 2000?
Europejska Sieć Ekologiczna
Natura 2000 jest systemem
ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego,
wdrażanym od 1992 r. w sposób spójny pod względem
metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich
państw członkowskich Unii
Europejskiej.
Celem utworzenia sieci Natura
2000 jest zachowanie zarówno
zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali
Europy, ale też typowych, wciąż
jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla
9 regionów biogeograficznych
(tj. alpejskiego, atlantyckiego,
borealnego, kontynentalnego,
panońskiego,
makaronezyjskiego, śródziemnomorskiego,
stepowego i czarnomorskiego).
W Polsce występują 2 regiony: kontynentalny (96 % powierzchni kraju) i alpejski (4 %
powierzchni kraju). Dla każdego
kraju określa się listę referencyjną siedlisk przyrodniczych
i gatunków, dla których należy
utworzyć obszary Natura 2000
w podziale na regiony biogeograficzne.
Podstawą prawną tworzenia
sieci Natura 2000 jest dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2
kwietnia 1979 roku w sprawie
ochrony dzikich ptaków i dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia
21 maja 1992 roku w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,
które zostały transponowane
do polskiego prawa, głównie do
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody.
Sieć Natura 2000 tworzą dwa
typy obszarów:

• obszary specjalnej ochrony

ptaków (OSO),
• specjalne obszary ochrony
siedlisk (SOO).
Podstawą wyznaczania obszarów Natura 2000 są jedynie kryteria naukowe.
Dla każdego obszaru Natura
2000 opracowana jest dokumentacja, która składa się z:
• Standardowego Formularza
Danych (SFD), w którym są zawarte najważniejsze informacje o położeniu i powierzchni
obszaru, występujących typach siedlisk przyrodniczych
i gatunkach „naturowych”,
o ich liczebności lub reprezentatywności w skali kraju,
wartości przyrodniczej i zagrożeniach;
• wektorowej i GIS w skali 1:100
000.
SDF i mapy będą aktualizowane
w miarę postępu wiedzy o występowaniu zasobów przyrodniczych w obszarze Natura 2000
(inwentaryzacja,
monitoring
przyrodniczy) zgodnie z procedurą określoną przez KE.
Dyrektywa Siedliskowa nie określa sposobów ochrony poszczególnych siedlisk i gatunków,
ale nakazuje zachowanie tzw.
właściwego stanu ich ochrony.
W odniesieniu do siedliska przyrodniczego oznacza to, że:
• naturalny jego zasięg nie
zmniejsza się;
• zachowuje ono specyficzną
strukturę i swoje funkcje ekologiczne;
• stan zachowania typowych
dla niego gatunków jest właściwy.
W odniesieniu do gatunków
właściwy stan ochrony oznacza
natomiast, że:
• zachowana zostaje liczebność
populacji, gwarantująca jej
utrzymanie się w biocenozie

przez dłuższy czas;

• naturalny zasięg gatunku nie
zmniejsza się;

• pozostaje zachowana wystar-

czająco duża powierzchnia
siedliska gatunku.
Najważniejszymi instrumentami realizacji celów sieci Natura
2000 są oceny oddziaływania na
środowisko oraz plany ochrony
siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których utworzono
obszar Natura 2000. Działania
ochronne winny uwzględniać
wymogi gospodarcze, społeczne i kulturowe oraz cechy regionalne i lokalne danego obszaru
Natura 2000.
Jak żyć z Naturą 2000?
W obszarach Natura 2000 jedynym celem i sposobem osiągania korzystnego stanu ochrony
jest ni mniej ni więcej tylko
jego utrzymanie w stanie, który
mieliśmy na początku powstania obszaru.
Jest to jedyny warunek, jakiemu podlegają ograniczenia
gospodarowania na terenie
obszaru. Jedynym więc czego
nie możemy w obszarze Natura
2000, to pogarszać stanu siedlisk naturalnych i siedlisk gatunków. Zobowiązuje nas do
tego – w formie bezpośredniej – artykuł 6(2) Dyrektywy
Siedliskowej, który mówi, że:
Kraje członkowskie podejmą
odpowiednie działania w celu
uniknięcia na specjalnych obszarach ochrony pogorszenia
stanu siedlisk naturalnych i siedlisk gatunków jak również
w celu uniknięcia płoszenia
gatunków, dla których zostały
wyznaczone takie obszary, o ile
płoszenie to może mieć znaczenie w stosunku do zadań
niniejszej dyrektywy.
(Dyrektywa 92/43/EEC)

Na czym w świetle tego przepisu polega „unikanie pogorszenia stanu”? Mówiąc najprościej
– jeśli w obszarze występuje
siedlisko przyrodnicze lub siedlisko gatunku to unikamy
jego naruszenia i utrzymujemy
w korzystnym stanie ochrony,
tak by zapewnić mu przetrwanie dziś i w przyszłości. Nie
zaorywujemy łąk, (jeśli stanowią siedlisko przyrodnicze
w rozumieniu Załącznika I do
Dyrektywy); jeśli mamy grąd
środkowoeuropejski, to zabiegi
gospodarki leśnej prowadzimy
w sposób zapewniający jego
funkcjonowanie, jako ekosystemu grądowego; jeśli mamy rzekę – to nie zmieniamy jej biegu
i nie kanalizujemy przy użyciu
tradycyjnych, betonowych obramowań...
Jeśli chcemy przeprowadzić
plan lub przedsięwzięcie, które
może znacząco oddziaływać
na przedmioty ochrony Natura
2000, dokonujemy jego oceny
zgodnie z art 6 (3), który mówi:
Artykuł 6 (3)
Każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio
związane lub konieczne do zagospodarowania obiektu, ale
które może na nie w istotny
sposób oddziaływać, zarówno
oddzielnie, jak i w połączeniu
z innymi planami lub przedsięwzięciami, będzie podlegać odpowiedniej ocenie jego
skutków dla danego obiektu
z punktu widzenia założeń jego
ochrony. W świetle wniosków
wynikających z tej oceny oraz
z zastrzeżeniem postanowień
ust. 4, kompetentne władze
krajowe będą wyrażać zgodę
na ten plan lub przedsięwzięcie po upewnieniu się, że nie
będzie on wpływać bezpośred-

Ziemia Kłodzka nr 208
nio na dany obiekt [...]
(Dyrektywa 92/43/EEC)
W prawie krajowym przepisy
zawarte w art. 6(2) oraz 6(3)
są transponowane w Ustawie
z dnia 3 października 2008 r.
o zmianie ustawy o ochronie
przyrody oraz niektórych innych ustaw w brzmieniu:
Art. 33.
1. Zabrania się, z zastrzeżeniem
art. 34, podejmowania działań
mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami,
znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru
Natura 2000, w tym w szczególności:
1) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków
roślin i zwierząt, dla których
ochrony wyznaczono obszar
Natura 2000 lub
2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura
2000, lub
3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.
Zatem podstawowe zasady życia w obszarze Natura 2000 można sformułować nastepująco:
a) zachowujemy to co było,
jeśli tylko jest przedmiotem ochrony w obszarze,
b) jeśli planujemy przedsięwzięcie, które może znacząco
wpływać na obszar Natura
2000, dokonujemy rzetelnej
oceny jego wpływu na przedmioty ochrony w obszarze,
zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 3
października 2008 r. o zmianie
ustawy o ochronie przyrody
oraz niektórych innych ustaw
oraz Dyrektywami EIA oraz
SEIA).
W obszarze Natura 2000 nie
wszystko podlega takiej samej
ochronie – to jedno z najczęstszych nieporozumień dotyczących Natury 2000.
W obszarze Natura powołanym na mocy Dyrektywy
Siedliskowej (obszary PLC
i PLH) podlegają ochronie:
• siedliska
przyrodnicze
z Załącznika I Dyrektywy
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Siedliskowej,

• populacje gatunków zwie-

rząt z Załącznika II ww.
Dyrektywy oraz ich siedliska.
W obszarze Natura powołanym
na mocy Dyrektywy Ptasiej
(obszary PLC i PLB):
• ptaki z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej,
• należy brać pod uwagę także
wykorzystanie terenu przez
gatunki ptaków migrujących z Załącznika II tejże
Dyrektywy.
Jeśli bierzemy pod uwagę inne
gatunki roślin i zwierząt lub
populacje ptaków w obszarach PLH, to wtedy gdy stanowią one „typowe elementy
siedliska”. Jest to pożądane,
szczególnie, gdy stwierdzamy
występowanie w obrębie siedlisk przyrodniczych gatunków
chronionych, rzadkich i/lub
z czerwonych list gatunków
ginących – jednak same w sobie nie są one przedmiotem
ochrony w myśl Dyrektywy
Siedliskowej. Korzystają natomiast z ochrony w trybie
Dyrektywy Szkodowej oraz krajowego prawa ochrony przyrody i wcale nie znaczy to, że
możemy je bezkarnie niszczyć.
Co więcej, informacją o wartości przyrodniczej obszaru
jest sporządzony dla niego Standardowy Formularz
Danych (SDF - Standard Data
Form), do którego z chwilą sporządzania oceny oddziaływania
obligatoryjnie musimy się odnieść. I wtedy okazuje się, że:
• W obszarach siedliskowych,
gatunki i siedliska ujęte
w SDF-ie (przekazanym
Komisji) z ocenami A, B lub
C są przedmiotami ochrony
i muszą być przedmiotami
oceny;
• W obszarach siedliskowych
i ptasich gatunki i siedliska
ujęte w SDF jako D nie są
przedmiotami ochrony i nie
muszą być przedmiotami
oceny.
Jakość wielu Standardowych
Formularzy Danych jest jednak niska – powstawały one
w różnych okresach, często
bez możliwości weryfikacji
danych naukowych o rzetelną

inwentaryzację. Co więc dzieje się, gdy w trakcie prac nad
Oceną Oddziaływania odnajdujemy nowe gatunki lub siedliska z Załączników Dyrektyw
Siedliskowej i Ptasiej, które powinny być przedmiotem ochrony w obszarze?
• Z chwilą uzyskania wiedzy
naukowej o znalezieniu na
obszarze ptasim nowych
gatunków ptaków, które „powinny być” na nim przedmiotami ochrony, korzystają one
z ochrony w trybie art. 4.4
dyrektywy ptasiej;
• Z chwilą uzyskania wiedzy
naukowej o znalezieniu
w obszarze siedliskowym nowych gatunków lub siedlisk,
które „powinny być” na nim
przedmiotami ochrony, należy uważać, że korzystają one
z „tymczasowej ochrony”.
Oznacza to w praktyce, że nie
ma względem nich bezpośredniego obowiązku oceny
wynikającego z art. 6(3) dyrektywy, ale obowiązek jest
wynikający z celów dyrektywy i z zasady przezorności
zapewnienia, że nie zostaną
zniszczone lub uszczuplone.
W praktyce więc takie gatunki i siedliska również muszą być przedmiotem oceny
„analogicznej do oceny z art.
6(3)” i odpowiedniej ochrony
przed wszystkim co mogłoby je zniszczyć. Przy czym
do czasu ustanowienia planu
ochrony lub skorygowania
decyzji Komisji zatwierdzającej dany obszar z uwzględnieniem nowo znalezionych
gatunków nie ma możliwości zastosowania względem
nich art. 6(4) dyrektywy (czyli
nie możemy naruszyć ich stanu i nie możemy wobec nich
stosować działań kompensacyjnych).
Informacje zawarte w SDF
mogą i powinny być przedmiotem aktualizacji, np. w wyniku inwentaryzacji, badań lub
opracowywania planu ochrony. Aktualizacje mogą wynikać
z bardziej precyzyjnego lub
bardziej aktualnego rozpoznania, albo z naturalnych zmian
nie spowodowanych niewłaściwym zarządzaniem obszarem.

Zawsze wymagają precyzyjnego uzasadnienia naukowego.
Nie można jednak usunąć z SDF
gatunku lub siedliska, który
wyginął wskutek złego zarządzania obszarem! Taki gatunek
lub siedlisko należy w danym
obszarze przywrócić.
Ochronie na obszarze Natura
2000 podlega także jego integralność – a więc zapewnienie funkcjonowania obszaru
jako całości. W dotychczasowej praktyce polskich ocen
oddziaływania na środowisko element ten, pomijając
ostatnio wykonywane oceny
dla dużych inwestycji liniowych, jest zupełnie pomijany.
Tymczasem wiele wyroków
Europejskiego
Trybunału
Sprawiedliwości (np. C- 239/04
Castro Verde, C-209/04 ‘Soren’
and ‘Gleggen-Köblern’) zapada
właśnie w sprawach dotyczących naruszenia integralności.
Czy ochrona przyrody zgodnie z prawem UE ogranicza się
do obszarów Natura 2000?
W powszechnym mniemaniu
działanie
Dyrektywy
Siedliskowej ogranicza się do
obszarów Natura 2000.
Zapominamy jednak, że jedną z integralnych jej części
jest załącznik IV, w którym
wyszczególnione są gatunki
roślin i zwierząt podlegające ochronie w całej Europie.
W Załączniku tym znajdziemy
wszystkie gatunki z Załącznika
II oraz cały szereg gatunków,
których w nim nie ma (z częstszych na terenie naszego kraju
wymieńmy choćby jaszczurkę
zwinkę lub rzekotkę drzewną) i one również są częścią
ochrony gatunkowej wynikającej z Dyrektywy 92/43/EEC.
Kolejną Dyrektywą, która ma
wielkie znaczenie dla ochrony gatunków roślin i zwierząt
jest tzw. Dyrektywa Szkodowa, przetransponowana do
polskiego porządku prawnego
Ustawą z dnia 13 kwietnia 2007
roku, do której wydane zostały
dwa wykonawcze Rozporządzenia Ministra Środowiska.
Co więcej, w polskiej ustawie
implementującej Dyrektywę
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Szkodową zrównano niejako
w prawach gatunki z Załącznika IV oraz gatunki podlegające ochronie na mocy prawa krajowego, wymienione
w Rozporządzeniach Ministra
o ochronie gatunkowej roślin,
grzybów i zwierząt – nabrały
więc znaczenia także w punktu
widzenia prawa europejskiego.
Konsekwencją wyżej wymienionych aktów prawnych jest
konieczność przeprowadze-

nia, rzetelnej i uwzględniającej aktualne dane naukowe,
oceny wpływu przedsięwzięć
i planów (o możliwym/potencjalnym wpływie na środowisko przyrodnicze) także dla
wszelkich inwestycji potencjalnie szkodliwych dla siedlisk
przyrodniczych, chronionych
gatunków roślin, grzybów,
zwierząt oraz ich siedlisk także
poza obszarami Natura 2000.

Jak uczy obecne doświadczenie związane z oceną projektów
aplikujących do Regionalnego
Programu Operacyjnego – oceny oddziaływania są powszechnie pomijane, a inwestorzy
zwalniani z ich wykonywania
przez organy ochrony przyrody
(wójtów, burmistrzów, prezydentów miast). Jest to praktyka niebezpieczna zarówno dla
przyrody jak i dla samorządów
– wykonanie inwestycji bez

odpowiedniej dokumentacji
może być bowiem powodem
cofania dotacji przez Komisję
Europejską, która może uznać,
że Państwo Członkowskie
(w tym wypadku Polska) nie
spełniło wymogów prawa europejskiego w zakresie Dyrektyw dotyczących ocen oddziaływania na środowisko.
Ostoje Natura 2000 na terenie
Ziemi Kłodzkiej

Góry Sowie i Bardzkie
Góry Sowie i Bardzkie tworzą na terenie ostoi jeden długi łańcuch górski, ciągnący się od przełęczy Bardzkiej na wschodzie, aż po
przełomową dolinę Bystrzycy na zachodzie. Najwyższy szczyt - Wielka Sowa osiąga 1016 m npm, co pozwala na fragmentaryczne
wykształcenie roślinności charakterystycznej dla regla górnego. Obejmuje głównie obszary leśne, na obrzeżach także łąki górske
i bliźniczyska. Lasy zajmują prawie 90% obszaru i są zbadane stosunkowo dobrze, o pozostałych elementach szaty roślinnej praktycznie
brak danych publikowanych.Dlatego do objęcia ostoją zaproponowano tylko dwa fragmenty: część pierwsza rozciąga się od przeł.
Bardzkiej po przeł. Woliborską i obejmuje NW część pasma Gór Bardzkich i SE część Gór Sowich. Część druga obejmuje okolice
tzw. jeziora Bystrzyckiego, zbiornika zaporowego na Bystrzycy otoczonego przez dobrze wyskztałcone zbiorowiska lasów bukowych
i jaworzyn.
Lokalizacja:

Leży na terenach gmin: Bardo, Kłodzko, Nowa Ruda, Stoszowice, Bielawa i Dzierżoniów (niewielki fragment także
w Pieszycach).

Obszar:

Część obszaru znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Gór Sowich (8 141 ha; 1991) i Obszaru Chronionego
Krajobrazu Gór Sowich i Bardzkich (17 336,3 ha; 1998). Obejmuje rezerwaty przyrody: Bukowa Kalenica (27,96 ha; 1962),
Cisowa Góra (18,56 ha; 1953)

Siedliska:

Występuje tu 9 typów siedlisk (głównie leśnych) z zał. I DS. zajmujących w sumie około 30%. Szczególnie cenne są duże
obszary żyznych i kwaśnych buczyn, acidofilne dąbrowy oraz zbiorowiska lasów łęgowych nad górskimi potokami.
Stwierdzono tu także występowanie prawie 70 ha priorytetowych lasów jaworowych i klonowo-lipowych, co stanowi
blisko 15% ich całkowitej powierzchni na terenie Dolnego Śląska. Siedliskowej.

Gatunki:

W starych sztolniach mają swoje zimowiska 3 gat. nietoperzy z załącznika II Dyrektywy

Góry Stołowe
Fauna i flora piaskowcowych szczelin obfituje w gatunki reliktowe, niektóre być może nawet trzeciorzędowego pochodzenia. Do
szczególnych osobliwości należą jedyne w Polsce stanowiska skalnicy zwodniczej oraz endemiczny mech Dicranum sendtneri.
Park Narodowy Gór stołowych jest także ostoją rzadkich gatunków ptaków, wśród których spotykamy na przykład włochatkę i puchacza.
Lokalizacja:

Zajmuje większą część Gór Stołowych z wyłączeniem rolniczo zagospodarowanych obszarów w dolinie Bystrzycy
Dusznickiej, obejmując obszary gmin Kudowa, Lewin Kłodzki, Duszniki, Szczytna, Polanica i Radków.

Obszar:

Powierzchnia 10980 ha.

Siedliska:

Obszar ważny dla ochrony różnorodności biologicznej. W górach Stołowych zidentyfikowano 15 typów siedlisk
z zał. I DS, w tym aż 4 priorytetowe, które obejmują około 20% powierzchni obszaru. Do najcenniejszych
należą ekosystemy skał piaskowcowych w najwyższych partiach Stoliwa, zachowane fragmenty naturalnych
i półnaturalnych lasów bukowych, jaworzyn, łąki górskie i fragmenty torfowisk. Największym zagrożeniem
dla przyrody jest porzucanie lub zaorywanie i podsiewanie łąk, wskutek których giną właśnie najcenniejsze
i najrzadsze gatunki.

Gatunki:

Ponadto występuje 7 gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej (nocek łydkowłosy, nocek duży, mopek,
wydra, traszka grzebieniasta, głowacz białopłetwy, minóg strumieniowy) oraz liczne gatunki rzadkie i chronione.
Spośród znanych tu 870 gatunków roślin aż 15 wpisanych jest na Czerwoną Listę gatunków wymierających
w Polsce, występują tu także ważne z naukowego punktu widzenia stanowiska endemicznych porostów
i mszaków.

Ochrona:

Prawie 60% obszaru jest objęte ochroną w ramach Parku Narodowego Gór Stołowych (6 339 ha; 1993), jednak
nadal poza ochroną pozostają cenne przyrodniczo obiekty leżące w pobliżu granic Parku.

Trasy rowerowe:

Z Polanica Zdrój do Kudowa Zdrój , Z Kudowy Zdrój do Polanicy Zdrój

Ziemia Kłodzka nr 208

43

Parki krajobrazowe stanowią bardzo ważny element w systemie obszarów chronionych naszego kraju. Zgodnie z ustawą o ochronie
przyrody, są obszarami chronionymi „ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu
zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju”. Niemniej ważny jest zapis tejże ustawy określający,
iż “grunty orne, leśne i inne nieruchomości, znajdujące się w granicach parku krajobrazowego pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu”. Przytoczona definicja parków krajobrazowych jasno wskazuje, że pod pojęciem “ochrony krajobrazowej” rozumie się nie
tylko działania zmierzające do ochrony środowiska przyrodniczego, ale także zachowanie cech charakterystycznych krajobrazu - poprzez ochronę wartości historycznych i kulturowych na danym terenie.
Zrozumiałym jest fakt, iż korzystając z tej definicji i cytując ją, każdy może - w zależności od swoich zainteresowań - wykorzystać i zaakcentować różne jej części, np. przyrodnicy, ekolodzy zwrócą uwagę na wartości przyrodnicze, osoby zainteresowane historią podkreślą
tradycje historyczne, zaś inni położą nacisk na wartości kulturowe. Natomiast przeciętnych mieszkańców tych obszarów z pewnością
najbardziej będzie interesowało gospodarcze wykorzystanie lasów, gruntów i nieruchomości.

Piotr Śnigucki
Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

Katarzyna Ossowska-Kościelniak, Paweł Sendecki

Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”

Przy okazji przedstawienia fauny Parku należy zwrócić uwagę na czynniki ograniczające
swobodne rozprzestrzenianie
się gatunków. Nazywamy je ba-

rierami ekologicznymi. Pod tym
pojęciem znajduje się szereg
elementów fizycznych środowiska, które ograniczają możliwość
przenoszenia się poszczególnych

roślin i zwierząt. Możemy je podzielić na naturalne, takie jak np.
rzeka czy wąwóz lub stworzone
przez człowieka (droga, linia kolejowa, zabudowa, płot, zasieki,
pola uprawne). Wiadomym jest,
że drogi o intensywnym ruchu
pojazdów istotnie zwiększają
śmiertelność wielu grup zwierząt, podobnie jest w sąsiedztwie
linii kolejowych. Ograniczają one
swobodę przemieszczania się
większych ssaków oraz prawie
wykluczają migrację drobnych
ssaków.
Według innego kryterium podziału wyróżniamy bariery liniowe (linie kolejowe, drogi, linie
energetyczne) oraz powierzchniowe (miasta, wioski, pola
uprawne, powierzchnie ogrodzone). Łącznie na obszarze Parku
znajduje się ok. 500 km różnych

liniowych barier ekologicznych,
w tym ok. 22 km linii kolejowych,
239 km dróg intensywnie eksploatowanych oraz ok. 250 km linii
energetycznych. Fragmentacja
środowiska powodowana przez
silnie przekształcone przez człowieka obszary, jest uważana za
jedno z głównych zagrożeń dla
istnienia wielu gatunków roślin
i zwierząt, gdyż izolacja poszczególnych populacji zwiększa ryzyko ich wymierania z przyczyn demograficznych i genetycznych.
W takiej sytuacji nieodzownym
staje się łączenie izolowanych
fragmentów środowiska naturalnego, poprzez zachowanie
już istniejących połączeń między
takimi fragmentami. Takie “łączniki” nazywane są korytarzami
ekologicznymi. Rolę korytarza
mogą pełnić “miejsca przystan-

Piekielna Dolina koło Polanicy
Przełomowa dolina rzeki Bystrzycy Dusznickiej oddzielająca od siebie dwa obszary zbudowane z piaskowca ciosowego – Piekielną Górę
na północy (Góry Stołowe) i masyw Wolarza (Góry Bystrzyckie) na południu. Rzeka płynie tu krętym, kamienistym korytem, a strome stoki
doliny sięgają tu ponad 200 m. Wiele stoków zasłanych jest piaskowcowymi głazami porośniętymi przez zbiorowiska leśne. Zalesione
częściowo jest także dno doliny. Przez Piekielną Dolinę prowadzi lokalna szosa z Polanicy do Szczytnej (rzadko użytkowana, gdyż główny
ruch samochodowy omija Masyw Piekielnej Góry od północy szosą E16) oraz malownicza linia kolejowa z wieloma mostami. Obecność
elementów przyrodniczych i infrastruktury stworzonej przez człowieka tworzy interesujący, harmonijny krajobraz – naturalny, lecz
z domieszką cech kulturowych.
Lokalizacja:
Obszar:
Siedliska:
Gatunki:

Leży w południowej części województwa na terenie Kotliny Kłodzkiej, na granicy gmin Polanica i Szczytna.
Powierzchnia ok. 110 ha
Mimo bardzo niewielkiego obszaru występuje tu 7 typów siedlisk z zał. I w tym łęgi przypotokowe, ziołorośla
górskie, fragmenty buczyn, a także reliktowe lasy sosnowe na złomach skalnych.
Występują tu także 3 gatunki podlegające ochronie na mocy postanowień Dyrektywy Siedliskowej oraz 2 gatunki
roślin zagrożonych wymarciem w Polsce.

Ochrona: Obszar nie jest chroniony.
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kowe”, czyli małe fragmenty środowisk zbliżone do naturalnych
(np. małe zadrzewienia) położone pomiędzy większymi kompleksami środowisk.
Dolina Baryczy wyróżnia się dużą
liczbą okazałych drzew. Na terenie parku znajduje się ponad 60
obiektów posiadających zieleń
wysoką pochodzenia kulturowego o znaczeniu zabytkowym. Są
to parki podworskie, parki pocmentarne oraz skupienia drzew
i krzewów przy kościołach oraz
cmentarzach. Spośród parków
podworskich najwięcej walorów
estetycznych i krajobrazowych
ma romantyczny park angielski
z pałacem przy Zespole Szkół
Leśnych w Miliczu. Najbogatszym w gatunki drzew, krzewów
i roślin zielnych jest park w Postolinie. Ważnym elementem
urozmaicającym
monotonny
wiejski krajobraz są cmentarze

zajmujące wzgórza śródpolne.
Wraz z śródpolnymi zadrzewieniami spełniające ważne funkcje
przyrodnicze - są np. ostoją dla
zwierzyny. Na terenie Parku znajduje się szereg grodzisk z wczesnego średniowiecza, z których
do najlepiej zachowanych należą
obiekty w miejscowościach: Żmigródek, Kaszowo, Milicz, Kędzie,
Lelików i Wrocławice. Grodziska
te zakładano wzdłuż brzegu rzeki Baryczy ze względu na jej strategiczne, bo nadgraniczne znaczenie w czasach kształtowania
się państwowości polskiej.
Architektura obszaru Doliny
Baryczy opiera się na naśladownictwie tradycyjnych wzorców.
Pomimo wojen, część obiektów,
uznanych dzisiaj za zabytkowe
- ocalała. Spore zniszczenia jednak poczynił brak należytego
zabezpieczenia tych budowli. Do
dnia dzisiejszego zachowały się

dwa drewniane kościoły w Złotowie i Kuźniczysku, poza granicami parku, jak również kościoły
o konstrukcji szachulcowej w Miliczu, Sułowie i Wierzchowicach.
Wszystkie pochodzą z XVIII wieku i reprezentują styl barokowy.
Najstarszym murowanym zabytkowym obiektem architektury
sakralnej na omawianym terenie
jest kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy w Żmigrodzie. Bardzo
cennym obiektem architektury
sakralnej są barokowe kościoły
fundacji Hatzfeldów położone
w okolicy Żmigrodu, w miejscowościach: Barkowo, Bychowo,
Korzeńsko, Powidzko oraz na
terenie parku w Radziądzu. Do
najstarszych i najciekawszych
elementów drobnej architektury należą wykute w kamieniu
krzyże pokutne, w Barkowie,
Korzeńsku i Osieku. Najstarszą
świecką budowlą są ruiny zamku
z XIV w. w Miliczu. W zabudowie
wielu wsi obok tradycyjnego budownictwa chłopskiego obecne
są także folwarki wraz z dworami i pałacami. Do najbardziej
znanych przykładów budownictwa dworskiego należą dworki
w Karminie, Krośnicach i Miłosławicach. Najlepiej zachowana
budowla pałacowa znajduje się
również w Miliczu. Cenny jest też
pałac w Sułowie, a także ruiny
pałacu w Żmigrodzie (obecnie
zabezpieczone) wraz z odre-

staurowaną i udostępnioną dla
turystów wieżą mieszkalnoobronną (możliwość niezwykłego noclegu). Ważnym obiektem
jest drewniany wiatrak “Koźlak”
w Duchowej. Na uwagę zasługuje funkcjonująca jeszcze do
lat 80-tych ubiegłego wieku kolej wąskotorowa. Jedyny obiekt,
który pozostał po zlikwidowanej
niestety kolejce wąskotorowej
z 1886 roku to budynek stacyjny w Sułowie. Obecnie wzdłuż
jej dawnej trasy prowadzącej do
stawów powstaje ścieżka rowerowa – atrakcyjna dla turystów
lubiących wyprawy na dwóch
kółkach.
Ze względu na brak przemysłu
oraz słabe gleby na tym obszarze zaludnienie jest niewielkie,
co stwarza możliwość bytowania wielu gatunkom zwierząt,
głównie ptakom. Sytuacja taka
pozwala postrzegać Park, jako
w miarę dziki - dający możliwość
odkrywania coraz to ciekawszych miejsc. Malowniczo położone wśród lasów i pól wioski
oraz zróżnicowanie środowiska
przyrodniczego powoduje, że
teren ten jest atrakcyjny turystycznie. Niepowtarzalne walory
przyrodnicze wyróżniają Park na
tle innych regionów. Jeśli zostaną one odpowiednio docenione
i właściwie wykorzystane przez
człowieka, wartość ich może
jeszcze wzrastać.

Dodatek proekologiczny jest dofinansowany
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
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Kulturní program
říjen 2011

Sobota 8. 10. 14:00

Sobota 22. 10. 18:00

DRAKIÁDA

OÁZA KLIDU

Soutěž v létání draků. Akce se uskuteční za příznivého počasí.
U vodárny na Spořilově.
Pořádá: DDM Ulita Broumov. Startovné: 15,-Kč.
10. 10. – 31. 10. 8:00 – 16:00

VÝSTAVA „BROUMOV – MĚSTO STROMŮ 2010 - 2011“
Akce se uskuteční v rámci projektu
„Broumov – město stromů 2010 – 2011“
Výstavní síň na Staré radnici Broumov. Pořádá: Město Broumov.
Středa 12. 10. 18:00

IP!
náš T

MORAVANKA
MORAVSKÁ DECHOVÁ KAPELA.

KD Střelnice. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 160,-Kč.
Pátek 14. 10. 15:00

BROUMCON

Přednáškové odpoledne věnované starým Germánům.
Přednáší Bc. K. Burianová, V. Machová a M. Svatoš přiblíží runové
písmo, T. Mach přednese dějiny trestu smrti.
Konferenční sál infocentra Broumov. Pořádá: Město Broumov
ve spolupráci s klubem Sci-fi fantasy (SFK) Opat. Vstupné: Zdarma.
Neděle 16. 10. 14:00

BROUMOVANKA

Taneční odpoledne.
KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů Broumov.
17. 9. – 30.10

Klavírní koncert Vladimíra Župana
Strhující celovečerní koncert, ve kterém Prof. Vladimír Župan,
klavírní virtuos z Ukrajiny představí ve své osobité interpretaci
a v té nejvyšší umělecké kvalitě nejslavnější tituly a hudební
evergreeny napříč hudebními žánry.
Koncertní sál Kreslírna - Klášter Broumov.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Neděle 23. 10. 16:00

NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE

Romantická komedie. V hlavních rolích Meryl Streep a Alec Baldvin.
Konferenční sál infocentra Broumov. Pořádá: Město Broumov
ve spolupráci s klubem MY 2011 při ČSŽ Broumov. Vstupné: zdarma.
Pondělí 24. 10. 19:00

IP!
náš T

LAKOMEC
GEISSLERS HOFCOMOEDIANTEN O. S., PRAHA

Retro-byznysová muzikálová komedie.
Cena za inscenaci na Východočeské přehlídce amatérského
činoherního a hudebního divadla v Červeném Kostelci 2011.
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 90,- Kč.
Čtvrtek 27. 10. 15:00

DLABÁNÍ A VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ

Dýně všech velikostí je možno zakoupit na místě.
Mírové náměstí Broumov. Pořádá: Město Broumov ve spolupráci
s prodejnou E.D.A Broumov a ČSŽ Broumov.

JAROSLAV SOUMAR

Čtvrtek 20. 10. 19:00

KYRGYZSTÁN - Země hor a pramenité vody

Cestopisná beseda Aleše Ottmára
Kyrgyzstán je zemí ve střední Asii s neuvěřitelně krásnou přírodou
a nomádskými tradicemi. Největší krásy Kyrgyzstánu tvoří dech
beroucí přírodní scenérie, hory, ledovce a horská jezera.
Výstavní síň klášterní Zahrady*.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: 40,-Kč.
Sobota 22. 10. 15:00

PŘIPRAVUJEME:
Středa 23. 11. 19:00

SBOROVNA

Pedagogická komedie.
Hrají: Uršula Kluková, Pavel Trávníček, Kateřina Kornová a další.
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov.
Pátek 4. 11.

STRAŠIDELNÁ ALEJKA

Přijďte se bát do parku Alejka, vystraší Vás bludný mnich
se svým obrpsem, ježibaba, krvežíznivý upír a jiní.
Spousta zábavy a úkolů nejen pro děti.
Park Alejka Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: Zdarma.

BOJÍ SE TYGŘI?

Divadlo Drak Hradec Králové
Písničkové představení o strachu a odvaze. Maminka pošle svého
bojácného synka do sklepa pro okurky. Z jednoduchého úkolu se však
stane velké dobrodružství. Díky třem kamarádům se sklep promění
v cirkusové šapitó a náš hrdina jeho hlavním artistou. Nebezpečná
cirkusová čísla, živý orchestr, veselé písničky a spousty legrace
nakonec bojácného synka o strach připraví.
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,- Kč.

Předprodej a rezervace vstupenek: Infocentrum Broumov, t: 491 524 168, e-mail: kultura@broumov.net.

Vstupenky, které si u nás rezervujete, je nutné vyzvednout do týdne od jejich rezervace. Po tomto datu všechny rezervace rušíme a lístky nabízíme k dalšímu prodeji. Děkujeme za pochopení.

Více informací získáte na: www.info.broumovsko.cz | www.broumov-mesto.cz

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz

KRESBA – MALBA - GRAFIKA
Výstava představuje průřez tvorby Jaroslava Soumara, a to od roku
1996 až po současnost. Zachycuje okamžiky všedního života
výtvarným jazykem srozumitelným jak dětem tak dospělým, klasickými
technikami i jejich kombinacemi s počítačovou grafikou.
Výstavní síň klášterní Zahrady*.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
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Měsíční zpravodaj Sdružení Neratov, o. s.

PAVEL ŠPORCL

Hudba barokních mistrů, 850
návštěvníků a 173 tisíc korun
vybraných na obnovu neratovského kostela – tak bychom
mohli v kostce shrnout koncert houslisty Pavla Šporcla
a komorního orchestru Musici
Moraviae, který u nás proběhl
v neděli 18. září. Věnovat celé
akci jen několik stručných vět
by ale byla veliká škoda!
Nemohli bychom pak zmínit například fakt, že celý koncert byl benefiční. Pan Šporcl
i členové orchestru hráli bez
nároku na honorář, a my jim
za jejich obětavost ze srdce děkujeme. Vybraná částka přesáh-

www.neratov.cz

Foto: Luboš Drapák

HRÁL PRO

la 173 tisíc korun a poslouží
k úpravě obětního prostoru
kostela. Finální návrh jeho budoucí podoby ještě není hotov,
určitě vás s ním ale seznámíme v některém z příštích čísel
našeho měsíčníku.
Do stručného popisu by se
také nevešlo poděkování všem
návštěvníkům za trpělivost
a pochopení s organizačními
problémy, které tak velkou
akci provázely. Asi poprvé
v historii se v Neratově stála
fronta na kostel, a to dokonce
taková, že končila až daleko za
farou! Podobně trpělivá byla
i fronta na CD a podpis pana

NERATOV

Šporcla po koncertě – a my
věříme, že autogramu se nakonec dočkali všichni zájemci!
Ani celé Nově v Neratově
by ale nestačilo k tomu, abychom popsali nádhernou
atmosféru, která koncert provázela. Hudba J. S. Bacha a A.
Vivaldi v prostoru neratovského kostela byla bez nadsázky
nezapomenutelným zážitkem.
Doufáme, že všichni, kteří se
koncertu zúčastnili, s námi
budou souhlasit a vzpomínají
na něj s radostí. Jim, i těm,
jimž koncert unikl, nabízíme
fotografie a video v našem archivu na www.neratov.cz.

(NE)BUDEME ODPOČÍVAT

S koncem léta míváme v Neratově vždycky trochu rozporuplné pocity. Na jednu stranu je nám líto, že
návštěvníkům v následujících měsících nenabídneme tolik kulturních akcí jako v těch právě uplynulých,
na druhou ale máme radost, že jsme léto "přežili" a čeká nás trochu klidnější období.
Letos ale takový výhled vlastně ani nemáme. Sotva skončil koncert pana Šporcla, už domlouváme
jiné akce, jednáme o prodeji zeleniny z našeho zahradnictví, a veřte nevěřte, dokonce už i plánujeme
Vánoce. A ještě před nimi divadlo, setkání členů Klubu neratovských andělů nebo výlet do Prahy na
festival Akcent, kde se představí letní divadelní projekt studentů DAMU a našeho chráněného bydlení
Domov. A aby toho nebylo málo, i odpočinek chceme v Neratově mít aktivní. Do společenské místnosti
Domova stěhujeme stůl na stolní tenis a zřizujeme tam malou tělocvičnu. Kdybyste doma měli
nepoužívané žebřiny, posilovací stroje nebo sportovní pomůcky, rádi jim u nás najdeme využití!

CHYSTÁME,
PLÁNUJEME,
ZVEME VÁS!

Divadelní představení Oskar
a růžová paní o nevšedním
vztahu nemocného chlapce a jeho ošetřovatelky, spojující vážné
téma i vtipné dětské postřehy
o životě, se odehraje v neratovském kostele v sobotu 22. října
od 16 hodin. V režii Ivana Baladi
se představí herci Jan Sklenář
a Martina Eliášová. Vstupné ve
výši 100,- Kč dospělí a 50,- Kč
děti bude věnováno na obnovu
kostela. Představení finančně
podpořil Královéhradecký kraj.
--Na pravou českou zabijačku
s prdelačkou, tlačenkou, žemláky
či prejtem vás od pátku 28. do
neděle 30. října zve Neratovská
hospoda. Otevřeno bude vždy
od 12 hodin.
--Ve středu a čtvrtek 26. a 27. října
se výrobky z Kopečku budou
prodávat v sídle Poslanecké
sněmovny ČR.
--Neratovský obchod má od 1. října novou otvírací dobu, která
bude platit až do 23. prosince.
Otevřeno pro vás bude mít
takto:
Po 7.30-11.30 a 12.30-16.00
Út 7.30-11.30 a 12.30-16.00
St 7.30-11.30 a 12.30-16.00
Čt 7.30-11.30
Pá 7.30-11.30 a 12.30-16.00
So 8.00-10.00
Ne zavřeno

Ziemia Kłodzka nr 208

47

BUBNUJEME

OSTOŠEST

Foto: Luboš Drapák
Krabici plnou afrických bubnů, rumba koulí, rolniček a dalších nástrojů, které umí udělat
pořádný rámus, jsme si v na-

KOPEČEK

šem chráněném bydlení vybalili začátkem září. Od té doby
jsou středem pozornosti nejen
během pravidelných muziko-

terapií, do rukou je bereme
i při narozeninových oslavách,
v prvních dnech se u nás bubnovalo doslova v každé volné
minutě.
Bubny i doprovodná chrastítka a cinkátka jsme si mohli
pořídit díky podpoře Výboru
dobré vůle – nadaci Olgy
Havlové. Dosud jsme si museli bubny na muzikoterapie
půjčovat, takže z vlastních nástrojů máme skutečně velkou
radost. Určitě je využijeme
i při příštím vystoupení našeho ochotnického souboru
"NeDiv Se!" – těšte se spolu
s námi!

NA ZÁMKU I VE SNĚMOVNĚ

Jako by našim chráněným dílnám nestačilo, že si do nich
v létě nachází cestu čím dál
tím víc turistů, kteří se chtějí
podívat na lidová řemesla,
nakoupit výrobky a ochutnat
domácí chléb z pece Berta –
Kopeček navíc své výrobky vyváží na blízké i vzdálenější akce. A jeho stánek, doprovázený kolovrátkem spřádajícím
vlnu nebo keramickým kruhem, vždy slaví úspěch.
V září se Kopeček představil na Swingovém festivalu na
zámku v Kostelci nad Orlicí.
Pana Kinského, pod jehož záštitou se akce konala, naše
výrobky zaujaly natolik, že je
možná brzy najdete i v zámeckém informačním centru.
Díky podpoře a nasazení
členů Rotary Clubu Hradec
Králové stánek Kopečku nechyběl ani na královéhradeckých Slavnostech královny
Elišky. Prodeje se již podruhé
ujali sami členové klubu. Smeknout musíme nejen před množ-

stvím prodaných výrobků, ale
také před informovaností prodejců, kteří nakupujícím poučeně vyprávěli o činnosti našeho
sdružení.
Kopeček se v září zúčastnil
i koncertu Pavla Šporcla v Neratově, česko-polského kulturního setkání Lewiňskie Michalki nebo dětského odpoledne
v Jablonném n.Orlicí.
I na podzim Kopeček navštíví různá místa, chystá se například do pražské poslanecké
sněmovny, na rychnovský vele-

trh sociálních služeb, pomalu
se blíží vánoční jarmark.
Své výrobky už ale bude
vystavovat v novém, kvalitním
dřevěném prodejním stánku –
koupit jsme si ho mohli díky
společnosti Alza.cz, která Kopeček dlouhodobě podporuje
a dokonce na svých stránkách
prodává jeho textilní hračky.
A protože akcí, jichž se náš
stánek účastní, je nakonec
vždycky víc, než předem plánujeme, věříme, že se s ním
brzy někde setkáte i vy.

Foto: Ludvík Klimeš
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Měsíčník Nově v Neratově vydává Sdružení Neratov, o. s., připravuje Zdenka Burešová.
Vychází vždy první týden v měsíci. Archiv měsíčníku je k dispozici na www.neratov.cz.
Kontakt :
Sdružení Neratov, o. s., Bartošovice v Orl.h. 84, 517 61 Rokytnice v Orl.h.
Tel. 494 599 157, e-mail: nove@neratov.cz.

CO

SE U NÁS
DĚLO
V ZÁŘÍ?

Nový multifunkční zahradní
stroj a novou smažicí pánev
dostaly naše chráněné dílny díky
Nadaci OKD. S novou "Hondou" už Naděje kypří záhony
a trávníky v Neratově, pro pánev
mají v Kuchyni jen slova chvály.
--28. září oslavil náš pan farář
Josef Suchár 25 let kněžství.
Na bohoslužbu mu přišlo poblahopřát mnoho jeho známých.
--Čtvrté místo vybojovaly naše
zpěvačky Evička Valentová
a Vendula Siváková v soutěži
Karuzošou v Ledči nad Sázavou,
kterou pořádal stacionář Petrklíč.
--Z Domova jsme si udělali výlet
do Hradce Králové. Naši přátelé
z chráněného bydlení Dampi
nás pozvali na grilování.
--Bezpečněji pěšky i na kole se od
září pohybujeme díky dárkům
z BESIPu. Reflexní vesty, pásky
i přívěšky nám se zkracujícím se
dnem přijdou velmi vhod, ani
písničky o bezpečném silničním
provozu u nás nezahálejí.
BESIPu za ně patří náš velký dík!
--Historické hudební nástroje
rozezněly v sobotu 24. září neratovský kostel. Za příjemný zážitek děkujeme Haně Jílkové a Ireně a Vojtěchovi Havlovým!
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Atrakcje turystyczno-kulturowe
Beschreibung der touristischen Attraktionen
Popisy turistických zajímavostí
9

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

14

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

16

13
Drewniany kościół w Kamieńczyku. Drewniany kościół pw. św.
Michała z 1710 r. We wsi znajduje
się również kilka chat będących
przykładem budownictwa wiejskiego z XVIII w.
Holzkirche in Kamieńczyk
(Steinbach). Die Holzkirche St.
Michael stammt aus 1710. Im Dorf
befinden sich auch einige Bauernhütten, die Beispiel der Dorfbebauung des 18. Jh. sind.
Kamieńczyk – kostel. Dřevěný
kostel sv. Michala z roku 1710.
V Kamieńczyk u se nachází také
několik chalup, které jsou příkladem
venkovské architektury 18. století.

11

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

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

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

15

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

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

17

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

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

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

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

23
Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Jedna z najpiękniejszych pod
względem szaty naciekowej jaskiń
Polski. W osadach na dnie jaskini odnaleziono wiele szczątków
kostnych zwierząt plejstoceńskich,
wśród których dominują kości
niedźwiedzi jaskiniowych. Wraz
z przewodnikiem przechodzi się
labirynt korytarzy, podziwiając
unikalne stalaktyty i stalagmity,
kaskady i draperie kalcytowe.
Bärenhöhle in Kletno (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 Korridoren
mit phantastischen Stalaktiten,
Stalagmiten, Kalzitkaskaden und
-drapierungen besichtigt werden.

Kletno – Medvědí jeskyně. Jedna z nejkrásnějších krápníkových
jeskyní v Polsku. V usazeninách na
dně jeskyně byly nalezeny kosterní
pozůstatky zvířat ze staršího období
čtvrtohor, mezi nimiž převládají kosti medvědů jeskynních. Prohlídka
s průvodcem vede chodbami s
unikátní krasovou výzdobu.
Rezerwat „Wodospad Wilczki”
w Międzygórzu. Najwyższy wodospad na Ziemi Kłodzkiej. Woda
spada tu obecnie ze skalnego progu
na wysokości 21 m i płynie dalej
głębokim kanionem. Pierwotny
las dolnoreglowy rosnący wokół
wodospadu objęty jest ochroną
i stanowi krajobrazowy rezerwat
przyrody.
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Naturschutzgebiet „Wodospad Wiczki” w Międzygórzu
(„Wölfelsfall in Wölfelsgrund). Der
Wölfelsfall ist der höchste Wasserfall
im Glatzer Land. Das Wasser stürzt
21 m tief und fließt weiter in einer
engen Schlucht. Der Gebirgswald,
der die Gegend um den Wasserfall
bewächst, steht unter Naturschutz
und bildet ein Landschaftsnaturschutzgebiet.
Międzygórze – vodopád na
říčce Wilczka. Nejvyšší vodopád v
oblasti Kladska. Voda padá ze skalního prahu výšky 21 metrů a dále
plyne hlubokou soutěskou. Vodopád spolu s okolním horským lesem
v byl vyhlášen přírodní rezervací.

Kurort Długopole Zdrój (Bad
Langenau). Es ist ein reizvoller
Kurort, der für das ausgezeichnete
Mineralwasser „Długopolanka”, abgefüllt in Szczawina (Neubrunn) bei
Bad Langenau bekannt ist.
Długopole Zdrój. Půvabné
lázeňské středisko, známé zásluhou
chutné minerální vody Długopolanka, stáčené v nedaleké vsi
Szczawina.
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Kompleks pałacowo-parkowy w Bożkowie. W centrum wsi
w 1708 r. wzniesiono barokowy
pałac, który przebudowano w II
połowie XIX w. Do pałacu przylega
park z pawilonem ogrodowym.
W pobliżu stoi barokowy kościół św.
Piotra i Pawła z oryginalną amboną
w kształcie łodzi.
Schloss - Parkanlage in Bożków (Eckersdorf). In der Mitte des
Dorfes wurde 1708 ein barockes
Schloss erbaut, das in der 2. Hälfte
des 19. Jh. umgebaut wurde. Das
Schloss ist von einem Park Umgeben, in dem ein Gartenpavillon
steht. In der Nähe befindet sich die
barocke Kirche „St. Peter und Paul“
mit der originellen Schiffskanzel.
Bożków – zámek. V centru
vesnice Bożków byl v roce 1708
vybudován barokní zámek, který
ve 2. polovině 19. století prošel
komplexní přestavbou. K zámku
přiléhá park se zahradním pavilónem. Nedaleko zámku stojí barokní
kostel sv. Petra a Pavla se zajímavou
kazatelnou ve tvaru lodě.
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Uzdrowisko Długopole Zdrój.
Urokliwy kurort, znany z wyśmienitej wody mineralnej„Długopolanka”
rozlewanej w Szczawinie nieopodal
Długopola Zdroju.

Szczeliniec Wielki. Wspinając się
po kamiennych schodach z Karłowa
zdobyć można wierzchowinę najwyższego szczytu Gór Stołowych (919 m
n.p.m.). Trasa zwiedzania prowadzi
między piaskowcowymi formami
skalnymi i głębokimi szczelinami,
dochodzącymi do 17 m. Z punktów
widokowych podziwiać można rozległą panoramę Sudetów.
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Große Heuscheuer. Indem man
von Karłów (Karlsberg) aus die Stufen hinaufsteigt, gelangt man zum
höchsten Gipfel der Heuscheuer
(919 m ü.d.M.). Der Besichtigungsrundweg führt zwischen Sandsteinfelsenformen und tiefen Klüften
(bis 17 m). Von den Aussichtspunkten kann man das Panorama der
Sudeten bewundern.
Velká Hejšovina. Stezkou vedoucí po kamenných schodech
z vesnice Karłów lze vystoupit na
nejvyšší vrchol Stolových hor – Velkou Hejšovinu (Szczeliniec Wielki,
919 m n. m.). Nachází se zde skalní
labyrint tvořený pískovcovými útvary a rozsedlinami, jejichž hloubka
dosahuje 17 metrů. Z několika vyhlídek můžeme obdivovat rozlehlé
sudetské pohoří.
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Befestigungen in Srebrna
Góra (Silberberg). Die gewaltige
Festung, die den Ort und das Tal
überragt, ist eins der interessantesten Bauwerke der Militärarchitektur in Polen. Sie wurde als strenges
Gefängnis genutzt. Während des
letzten Krieges wurde hier das
Gefangenenstraflager „Oflag VIII B“
Eingerichtet.
Srebrna Góra – pevnost.
Mohutná pevnost, tyčící se nad
městečkem Srebrna Góra a stejnojmenným horským sedlem,
patří k nejzajímavějším objektům
vojenské architektury na území
Polska. Později sloužila jako těžké
vězení a během druhé světové války
byl v jednom z jejích fortů zřízen
zajatecký tábor pro důstojníky
Oflag VIII B.

33

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

Rozhledna na Velké Sově.
Nejznámější rozhledna v Dolním
Slezsku, stojící na Velké Sově (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.
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Podziemia w Osówce. To najciekawszy i najdłuższy udostępniony
kompleks podziemnych korytarzy,
wybudowany w ramach programu
RIESE. Cel prac utrzymywany był w tajemnicy. Do dziś wielu historyków
spiera się co do przeznaczenia tych
podziemnych i naziemnych obiektów, które powstały w Górach Sowich
w czasie II wojny światowej.
Unterirdische Stadt in Osówka
(bei Wüstewaltersdorf). Das ist
der interessanteste und längste
zugängliche Komplex der unterirdischen Korridore, die im Rahmen
des Programms RIESE gebaut wurden. Das Ziel der Arbeiten wurde
geheimgehalten. Bis heute sind
sich die Historiker nicht einig, welche Bestimmung diese Objekte
über- und untertage, die während
des 2. Weltkrieges im Eulengebirge
entstanden sind, haben sollten.
Podzemní komplex Osówka.
Nejzajímavější a nejrozsáhlejší
zpřístupněný soubor podzemních
chodeb a nadzemních objektů,
budovaný za druhé světové války v
oblasti Sovích hor v rámci programu
Riese. Účel tohoto komplexu je
dodnes zahalen tajemstvím.
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Wieża widokowa na Wielkiej
Sowie. Sztandarowa wieża widokowa na Dolnym Śląsku – najpiękniejszy wolnostojący obiekt tego
typu. Umiejscowiona została 1015
m n.p.m. na Wielkiej Sowie, najwy
ższym szczycie Gór Sowich, z którego można podziwiać panoramę
Sudetów od Śnieżnika po Śnieżkę.
Aussichtsturm auf der Wielka
Sowa (Hohen Eule). Der führende
Aussichtsturm in Niederschlesien – das schönste, freistehende
Objekt dieser Art. Er steht auf dem
höchsten Gipfel des Eulengebirges,
der Hohen Eule – 1015 m ü.d.M.,
von dem man das Panorama der
Sudeten vom Scheeberg bis zur
Schneekoppe bewundern kann.

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

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

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

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

„Stok na „Górze Dzikowiec” jest przeznaczony dla zaawansowanych narciarzy, mo¿na na nim organizowaæ
zawody w slalomie specjalnym i gigancie. Obiekt wzbudza du¿e zainteresowanie narciarzy i snowboardzistów.
Udostêpnienie nartostrady i postawienie drugiego wyci¹gu do po³owy góry umo¿liwi korzystanie ze stoku tak¿e
s³abiej je¿d¿¹cym narciarzom”
Zbigniew Lachowicz
instruktor narciarstwa zjazdowego

TWÓRCZA NATURA ENERGII
www.tauron-ekoenergia.pl
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