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A D R Š PA Š S KO -T E P L I C K É S K A L N Í M Ě S TO
Pískovcová skalní města u Teplic nad Metují a Adršpachu jsou bezesporu jed-ním
z nejkrásnějších míst v České Republice. Již od roku 1933 jsou Národní přírodní rezervací
a dnes jsou zahrnuta do Chráněné krajinné oblasti BROUMOVSKO.
Celá dlouhá staletí lidé o skalních labyrintech v okolí Adršpachu a Teplic nad Metují
nevěděli. Snad jen v dobách válek nacházeli obyvatelé z blízkých vesnic ve zdejších
skalách útočiště. Teprve kolem roku 1700 začali do Adršpachu cestovat první průkopníci
turistiky. Nejstarší vyobrazení Adršpašských skal pochází z roku 1739. Ale i v době, kdy
Adršpašské a Teplické skály začínaly být navštěvovány, zůstávaly stále neznámé a zcela
zakryté neprostupným pralesem. A tak když roku 1790 navštívil Adršpašsko-teplické
skály německý básník Johan Wolfgang Goethe, mohl spatřit jen několik skalních útvarů
na okraji skalního města. Roku 1824 vznikl v prostoru skal velký lesní požár, který trval
několik týdnů a jemuž padl za oběť takřka všechen lesní porost. Teprve tehdy se stala
skalní bludiště prostupnější. Rozvoji turistiky dále přispělo vybudování sítě turistických
stezek v první polovině 19. století.
Pokud bychom se chtěli trochu hlouběji vnořit do historie, dozvíme se, že Adršpašský
hrad, jehož zříceninu si můžeme prohlédnout na Starozámeckém vrchu v Adršpašském
skalním městě, je poprvé zmíněn v Majestas Carolina Karla IV. jako královské zboží.
Za husitských válek byl pravděpodobně opěrným bodem husitů, kteří odtud podnikali
trestné výpravy do Slezska. Roku 1447 byl ale zbořen a již nikdy nebyl obnoven. V letech
1577-1580 nechal Adam Bohdanecký z Hodkova postavit v Dolním Adršpachu renesanční
zámek. Současnou podobu mu dala poslední přestavba z roku 1825. Rozkvětu se dočkala
obec Adršpach až za rodiny baronů Nádherných-Borutin, která vlastnila panství v letech
1828-1945. Rovněž o Teplicích nad Metují pochází první zmínka z konce 14. století. Roku
1599 nechal Václav Bohdanecký z Hodkova postavit v Teplicích jednopatrový renesanční
zámek. Zanedlouho potom došlo k rozdělení teplického panství na Dolní a Horní Teplice.
Ve druhé polovině 17. století zde byl postaven barokní zámek. Teplický barokní kostel
sv. Vavřince pochází z roku 1724.
Velmi významné je také nejbližší okolí Adršpašsko-teplického skalního města.
V nejbližším okolí Adršpachu – směrem za parkovištěm se nachází tzv. Křížový vrch
(667 m n.m.), kde na jeho skalnatém hřebeni se nachází křížová cesta.
Na jižním okraji Teplického Skalního města se nachází zřícenina skalního hradu
Skály a těsně pod ním zámeček Bischofstein, který byl přestavěn ze starší tvrze r. 1666
a který dlouhá léta sloužil jako letní rezidence královéhradeckých biskupů. Z vyhlídky
na skalní věží zříceniny hradu Skály můžeme spatřit nejvyšší bod skalních měst vrch
Čáp (786 m n.m.), ze kterého je nádherný pohled na Krkonoše ale i na druhou stranu na
Stolové hory v Polsku a dále na Orlické hory.
Karel Hrubý

to hasło kampanii promocyjnej, obejmującej wybrane obiekty sakralne Diecezji
Legnickiej. Lista obiektów objętych promocją według założeń projektu liczy 36
zabytków.
Opracowany przewodnik wraz z wytyczonym szlakiem pozwoli turystom bliżej
poznać historię poszczególnych obiektów i ma zachęcić do odwiedzenia tych szczególnych miejsc.
Szlak podzielony będzie na trzy trasy położone w różnych częściach Diecezji.
Wyróżniona będzie TRASA PÓŁNOCNA, która koncentruje obiekty w miejscowościach
dookoła stolicy Diecezji; TRASA POŁUDNIOWA, która skupia obiekty w kotlinach:
Krzeszowskiej, Kamiennogórskiej i Jeleniogórskiej, związane w większości z działalnością Cystersów, oraz TRASA
ZACHODNIA, która koncentruje obiekty położone do 1815 roku na dawnym pograniczu Śląska z Górnymi Łużycami.

ADRSZPASKO-TEPLICKIE MIASTO SKALNE
Piaskowcowe Skalne Miasta w okolicach
Teplic nad Metują i Adrszpachu są bez wątpienia
jednymi z najpiękniejszych miejsc w Republice
Czeskiej. Skały te już od roku 1933 stanowią
Narodowy Rezerwat Przyrody i dzisiaj są one
włączone w Chroniony Obszar Krajobrazowy
o nazwie „BROUMOVSKO”.
Przez długie wieki skalne labirynty w okolicach Adrszpachu oraz Teplic nad Metują nie były
ludziom wogóle znane. Tylko w czasie wojen
wykorzystywali je okoliczni mieszkańcy jako
schronienie. Dopiero około roku 1700 zaczęli

przybywać do Adrszpachu pionierzy turystyki.
Najstarszy wydrukowany widok Skał Adrszpaskich pochodzi z 1739 roku. Nawet i w czasie,
gdy Skały Adrszpaskie i Teplickie były już znane
i odwiedzane, pozostawały nieznane, pokryte
niedostępną puszczą. Kiedy Skały AdrszpaskoTeplickie odwiedził w roku 1790 słynny niemiecki
poeta J.W.Goethe, mógł podziwiać jedynie kilka
form skalnych na skraju Skalnego Miasta. W roku
1824 w skałach wybuchł wielki pożar lasu trwający kilka tygodni, który zniszczył prawie całą
roślinność. Wówczas to labirynty skalne stały się
bardziej dostępne. Rozwojowi turystyki sprzyjało wybudowanie sieci szlaków turystycznych
w pierwszej połowie XIX wieku.
Zanurzając się głębiej w historię tego obszaru,
dowiemy się, że zamek skalny Adrszpaski, którego ruiny możemy obejrzeć na Starozameckim
Wierchu, pierwszy jest wzmiankowany w dziele
„Majestas Carolina” Karola IV jako własność
królewska. W czasie wojen husyckich stanowił
prawdopodobnie punkt oparcia dla husytów,
którzy stąd wyruszali na karne wyprawy na Śląsk.
Zburzono go w roku 1447 i już nigdy nie odbudowano. W latach 1577-1580 Adam Bohdanecki
z Hodkova wybudował w Dolnym Adrszpachu
zamek. Obecny kształt zawdzięcza ostatniej
przebudowie w roku 1825. Gmina Adrszpach
przeżywała swój największy rozkwit w latach
1828-1945 w okresie panowania rodziny baronów
Nadhernych-Borutinów.
Pierwsza wzmianka o Teplicach nad Metują
pochodzi z końca XIV wieku. W roku 1599 Vacłav
Bohdanecki z Hodkova wybudował w Teplicach
renesansowy jednopiętrowy zamek. Niedługo
potem doszło do podziału włości teplickich na
Dolne i Górne Teplice. W drugiej połowie XVII
wieku wybudowano tu barokowy zamek. Warto
zwiedzić także teplicki barokowy kościół św.
Wawrzyńca pochodzący z roku 1724.
,Bardzo ważna dla ruchu turystycznego jest

„Głębiej przeniknij zabytki Diecezji Legnickiej”

także okolica Adrszpasko-Teplickich Skalnych
Miast. W najbliższych okolicach Adrszpaskiego
Skalnego Miasta – w kierunku za parkingem,
znajduje się tzw. Krzyżowy Wierch (667 m npm),
gdzie na grzbiecie skalnym znajduje się droga
krzyżowa.
Na skraju południowym Teplickiego Skalnego Miasta znajdują się ruiny skalnego zamku
o nazwie Skály oraz w dolnej części tego skalnego kompleksu znajduje się pałac zamkowy
Bischofstein, który został przebudowany z poprzedniego budynku w roku 1666. Pałacyk służył długie lata jako letnia rezydencja biskupów
z Hradca Kralovego. Z wieży widokowej zamku
skalnego Skály można zobaczyć najwyższy punkt
obu Miast Skalnych szczyt Čáp (786 m npm),
z którego są widoczne piękne panoramy Karkonosz, a z drugiej strony, Góry Stołowe w Polsce
a jeszcze dalej Góry Orlickie.
Karel Hrubý
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Naszym Drogim
Czytelnikom i Współpracownikom
życzymy radosnych Świąt Wielkanocnych
oraz płynących z nich darów
wiary, nadziei i miłości
na każdy dzień życia osobistego
i rodzinnego.
Redakcja miesięcznika „Ziemia Kłodzka

Unseren lieben Lesern,
Mitarbeitern und ihren Familien
wünschen wir ein frohes Osterfest
und daraus folgende Geschenke
des Glaubens, der Hoffnung
und der Liebe für jeden Tag des Lebens.
Redaktion der Monatsschrift „Ziemia Kłodzka”

Naši milí čtenáři a kolegové přejeme
Vám Veselé Velikonoce a přínosy
těchto darů víry,naděje
a lásky pro každý den osobního
a rodinného života.
Redakcja czasopisma „Ziemia Kłodzka
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Teresa Bazała

INAUGURACJA POLSKO–CZESKIEGO
ROKU KULTURALNEGO 2012
20 marca br. w Zamku Książ
odbyła się uroczysta inauguracja Polsko - Czeskiego Roku
Kulturalnego 2012 z udziałem
ponad pięćdziesięcioosobowej
grupy organizatorów Polsko
- Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej Polsko - Czeskiego
Towarzystwa Naukowego oraz
studentów z Uniwersytetu Wrocławskiego z Damianem Barańskim, przewodniczącym Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
Spotkanie zaszczycili również
Senator Wiesław Kilian, Mirosław Kocian, zastępca prezesa
Euroregionu Glacensis, Piotr
Drobniak Dyrektor Instytutu
Polskiego w Pradze z siedzibą
w Trutnovie, Prof. Zenon Jasiński Dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych w Opolu.
Honorowy patronat nad
uroczystością objęli: Rafał
Jurkowlaniec - Marszałek Województwa
Dolnośląskiego,
Arkadiusz Ignasiak - Konsul
Honorowy Republiki Czeskiej
we Wrocławiu, Petr Mrkývka
- Konsul Honorowy Republiki
Czeskiej w Brnie, Jerzy Pokój Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz
Roman Szełemej - Prezydent
Wałbrzycha. Organizatorami
spotkania byli: Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenie
Solidarność Polsko - Czesko
- Słowacka, Polsko - Czeskie Towarzystwo Naukowe, Ośrodek

Uczestnicy uroczystości w Sali Maksymiliana

Kultury i Sztuki we Wrocławiu,
Urząd Miasta Wałbrzycha oraz
Przedsiębiorstwo Zamek Książ.
Spotkanie otworzył Roman
Szełemej prezydent Wałbrzycha, który witając zebranych
zadeklarował, że Wałbrzych
chce być ośrodkiem koordynującym współpracę polsko
- czeską, szczególnie na polu
naukowym. Dr Ryszard Gładkiewicz wiceprzewodniczący
Zarządu Polsko - Czeskiego Towarzystwa Naukowego i Kierownik Ośrodka Współpracy
Polsko - Czesko - Słowackiej

Koncert zespołu Michelangelo Ensemble Filharmonii Wałbrzyskiej

Uniwersytetu Wrocławskiego
zwrócił uwagę na dążenie Polsko - Czeskiego Towarzystwa
Naukowego do wzajemnego
poznania i zbliżenia Polaków
i Czechów poprzez wspólne uczestnictwo w kulturze.
Pomysły i uwagi dotyczące
współpracy studentów polskich i czeskich przedstawił
Damian Barański przewodniczący NZS, który zadeklarował
też pomoc studentów skupionych w Kole Naukowym Bohemistów w promocji współpracy polsko – czeskiej.

Następnie odbył się w Sali
Maksymiliana wspaniały Koncert w wykonaniu Zespołu
Michelangelo Ensemble Filharmonii Sudeckiej, po którym senator Wiesław Kilian otworzył
wystawę „Szlak do wolności”
poświęconą działaniom Solidarności Polsko - Czesko - Słowackiej. Po poczęstunku odbyło się spotkanie organizatorów,
którzy przedstawili m.in. propozycje imprez planowanych
w ramach XXIII Polsko - Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w 2012 roku.

Uczestnicy uroczystości w Sali Maksymiliana
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Któżby jej nie znał spośród
byłych mieszkańców ziemi kłodzkiej
Elisabeth Kynast kończy 70 lat
w Berlinie – rozmawiała po czesku. W 1937 r. nazwę miejscowości zmieniono na Grenzeck. Granica przebiegała przez środek
wsi, co jednak nie zaważyło na
dobrosąsiedzkich stosunkach.
Przodkowie Elisabeth zamieszkiwali Czermną od 1620 r., ale mieli
też krewnych po stronie czeskiej.

Elisabeth Kynast

„Liesel Schmidt“ – tak bowiem
często się przedstawia – pochodzi z Czermnej (Tscherbeney,
później Grenzeck) z tzw. „Czeskiego Zakątka” w Hrabstwie
Kłodzkim. Swoich 70 urodzin nie
będzie obchodzić w Wielki Piątek w Neuenrade- Küntrop, tam
gdzie teraz mieszka w Sauerlandzie, lecz 2 czerwca 2012 w swojej miejscowości rodzinnej wraz
z byłymi koleżankami szkolnymi.
Dzieciństwo
Urodziła się w niespokojnych
czasach. Jedna trzecia mieszkańców Czermnej – ku niezadowoleniu nazistowskiego rządu Rzeszy

Skutki wojny
Pod koniec wojny ponad połowa mieszkańców uciekła przez
granicę. W okresie powojennym
zamknięta granica była jednym
z najlepiej strzeżonych punktów
obronnych Układu Warszawskiego, ponieważ CSRR chętnie
wzięłaby Hrabstwo Kłodzkie pod
swoje panowanie! Jednak zwycięskie mocarstwa oddały je pod
administrację polską. Skutkiem
tego było systematyczne i całkowite wysiedlenie Niemców. Tylko
niewiele rodzin mogło/musiało
zostać. Wśród nich była także rodzina Schmidtów.
Nauka
W miejsce rozwiązanej szkoły
niemieckiej utworzono w 1946
r. szkołę czeską, a od 1950 r. ponownie zaczęła działać szkoła
niemiecka. Od piątej klasy nasza
jubilatka uczyła się w polskim
liceum poza językiem polskim
także języka niemieckiego, czeskiego i rosyjskiego!
Wysiedlenie i nowy początek
W 1962 r. z ciężkim sercem opuściła swą ojczyznę i wyjechała do
Republiki Federalnej Niemiec.
Przeżywała trudny okres związany z przestawieniem się i przyzwyczajeniem do nowych warunków. Pracę znalazła w administracji powiatowej w Detmold.
Poczucie bezpieczeństwa dało jej
jednak dopiero małżeństwo z nauczycielem Klausem Kynastem,
pochodzącym ze Szklarskiej Poręby. Urodziła dwóch synów.

Elisabeth Kynast w rozmowie z ks.
biskupem Ignacym Decem

Elisabeth buduje pomosty
Dzięki temu, że Elisabeth mówi
kilkoma językami, udało jej się

utrzymać kontakt ze swoją ojczyzną, co było podstawą do rozwoju stosunków międzyludzkich.
Elisabeth Kynast utrzymuje kontakt z lokalnymi samorządowcami i przedstawicielami kościoła,
ma prywatne kontakty z posłami, burmistrzami i duchownymi.
I tak na przykład jest w stałym
kontakcie z proboszczem ze
swojej miejscowości rodzinnej
ks. prałatem Romualdem Brudnowskim, z biskupem diecezji
świdnickiej ks. prof. Ignacym
Decem, a także z ks. kardynałem
Dominikiem Duką z Pragi, który
osobiście zaprosił ją na uroczystą
mszę św., inaugurującą jego kardynalską posługę, która odbyła
się 25. lutego 2012 r.
Dla księdza prałata Franza Junga,
duszpasterza byłych mieszkańców Ziemi Kłodzkiej, Elisabeth
Kynast jest nieocenioną pomocą
w utrzymywaniu kontaktów z jej
obecnymi mieszkańcami.
Widoczne oznaki jej pracy
Od kilkudziesięciu lat zajmuje
sie grobami w swej rodzinnej

Z ks. prałatem Franzem Jungiem, który
również został odznaczony Orderem Św.
Stanisława

miejscowości. Pielęgnuje nie
tylko groby swoich krewnych,
znajomych czy sąsiadów, lecz
także grób miejscowej poetki
Anny Bernard i ks. Gerharda Hirschfeldera, który w 1942 r. zginął w obozie koncentracyjnym
w Dachau. Dnia 19. września
2010 r. ks. G. Hirschefelder został
beatyfikowany.
Po uroczystej beatyfikacji w katedrze w Münster, z udziałem
kardynała Joachima Meisnera
z Kolonii. 10. października 2010
odprawiono w Kudowie Zdroju
i w Czermnej mszę dziękczynną
z udziałem ks. biskupa Ignacego
Deca i ks. prałata Franza Junga.

Elisabeth pomaga w sytuacjach kryzysowych
W stronach rodzinnych starzy i chorzy ludzie potrzebowali lekarstw
Elisabeth Kynast potrafiła pomóc
Brakowało odzieży, żywności i opału
Elisabeth Kynast potrafiła pomóc
Powódź z 1998 r. wyrządziła w wielu miejscowościach olbrzymie straty
Elisabeth Kynast potrafiła pomóc
Do rozwożenia darów potrzebny był samochód
Elisabeth Kynast potrafiła pomóc
Konieczna była operacja strun głosowych u jednej z polskich studentek
Elisabeth Kynast potrafiła pomóc
Młody Polak stracił nogę i potrzebna była proteza
Elisabeth Kynast potrafiła pomóc
Dzieciom z Czernobyla potrzebny był wypoczynek
Elisabeth Kynast potrafiła pomóc
Kobiety z Ziemi Kłodzkiej szukały pracy w Niemczech
Elisabeth Kynast potrafiła pomóc
Ciężko chore dziecko z Białorusi trzeba było poddać operacji
Elisabeth Kynast potrafiła pomóc
Chory psychicznie mieszkaniec z sąsiedztwa potrzebował opieki socjalnej
Elisabeth Kynast potrafiła pomóc
Dla dziecka pilnie potrzebna była matka zastępcza
Elisabeth Kynast potrafiła pomóc
Jej gotowość do niesienia pomocy jest cały czas potrzebna!
Elisabeth Kynast pozostanie wierna samej sobie!
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W organizacji mszy świętej, na
którą przybyło ok. 2000 wiernych
z Polski, Czech i Niemiec, Elisabeth miała swój znaczny udział.
Dla uczczenia Błogosławionego
Elisabeth niestrudzenie pracuje
nad stworzeniem i budową „Muzeum Gerharda Hirschfeldera”
jako miejsca spotkań i to zaledwie kilka kroków od miejsca Jego
wiecznego spoczynku.
Po pięciu latach wytężonej pracy udało się także, wspólnie
z mieszkańcami niemieckiego
pochodzenia, uratować przed
zniszczeniem kościół w Brzozowiu.
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Współpraca z wieloma gremiami
Elisabeth Kynast chętnie podejmuje działania w różnych wspólnotach i pracuje z dużą gorliwością. W stowarzyszeniu „Dzieło
św. Jadwigi” uhonorowano ją za
zasługi medalem św. Jadwigi! Jej
praca ceniona jest w „Radzie Pastoralnej“, w „Kłodzkim Zgromadzeniu Okręgowym“ i w „Grupie
Ojczyźnianej Hrabstwa Kłodzkiego”
W swej starej ojczyźnie wspiera
„Niemieckie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne” i jest członkiem redakcji trójjęzycznego
czasopisma „Ziemia Kłodzka”,
gdzie współpracuje z Teresą Ba-

załą, Ireną Rogowską i Julianem
Golakiem.
W swym obecnym miejscu zamieszkania otrzymała w 1998 r.
„Nagrodę Obywatelską” miasta
Neuenrade za przeprowadzone akcje pomocy. Jest również
współzałożycielką „Sklepu-Trzeciego-Świata”, pomaga w „Służbie Hospicjum”, jest członkiem
„Katolickiej Organizacji Kobiet
Niemiec” i śpiewa w chórze kościelnym.
Podziękowania i najlepsze życzenia
Powyższa lista oczywiście nie
jest kompletna. Elisabeth Kynast

angażuje się w tak wiele spraw,
że jej osobowość i kreatywność
określana jest czasem słowem
„wicher”. Jej wielką pracę doceniono również w Polsce. Z rąk
ordynariusza diecezji świdnickiej
ks. biskupa Ignacego Deca otrzymała najwyższe odznaczenie diecezjalne „Order Św. Stanisława”.
Jubilatce życzymy jeszcze z Bożą pomocą - długoletniej aktywności, zdrowia i radości życia
w gronie swojej rodziny. Do tych
życzeń przyłączą się z pewnością
wdzięczni byli mieszkańcy Ziemi
Kłodzkiej.
[tłum. Irena Rogowska]

Günther Gröger

Wer von den Grafschaftern kennt sie nicht
Elisabeth Kynast vollendet ihr 7. Lebensjahrzehnt
schen Reichsregierung in Berlin
- etwa ein Drittel der Bewohner tschechisch. 1937 wurde
der Ortsname in Grenzeck umgewandelt. Die Grenze verlief
mitten durch das Dorf, was aber
durch gute Kontakte von hüben
nach drüben und umgekehrt
kaum ins Gewicht fiel. Elisabeths
Vorfahren sind von 1620 an in
Tscherbeney gewesen; sie hatten aber auch verwandtschaftliche Beziehungen auf der böhmischen Seite.

Die „Schmidt-Liesel“ – wie
sie sich selbst gern vorstellt
– stammt aus Grenzeck, dem
früheren Tscherbeney im sog.
„Böhmischen Winkel“ der Grafschaft Glatz. Sie feiert ihren 70.
Geburtstag aber nicht am Karfreitag in Neuenrade-Küntrop,
ihrem jetzigen Wohnort im Sauerland, sondern verlegt die Feier
– zusammen mit ihren ehemaligen Mitschülern/innen - auf den
2. Juni 2012 in ihrem Geburtsort.
Ihre Kindheit
Sie wurde in eine unruhige
Kriegszeit hinein geboren. In
Tscherbeney sprach – sehr zum
Verdruß der nationalsozialisti-

Kriegsfolgen
Zum Ende des Krieges flohen mehr als die Hälfte der Einwohner über die Grenze. In der
Nachkriegszeit wurde die Grenzsperrung zu einer der am besten
bewachten Verteidigungsanlagen innerhalb des Warschauer
Paktes; denn die CSSR hätte die
Grafschaft Glatz auch gern unter
ihre Herrschaft genommen! Sie
wurde aber von den Siegermächten unter polnische Verwaltung
gestellt. Die Folge davon war die
systematische und vollständige
Vertreibung der Deutschen. Nur
wenige Familien durften/mußten zurückbleiben. So auch die
Familie Schmidt.
Ausbildung
Statt der aufgelösten deutschen Schule wurde 1946 eine

tschechische eingerichtet, ab
1950 wieder eine deutsche. Ab
dem fünften Jahrgang lernte die
heutige Jubilarin auf dem polnischen Lyzeum neben Polnisch
auch Deutsch, Tschechisch und
Russisch!
Aussiedlung
und Neuanfang
1962 verließ sie schweren
Herzens die angestammte Heimat und gelangte in die Bundesrepublik. Es kam eine schwierige
Zeit mit Umstellung und Eingewöhnung auf sie zu. Sie fand eine
Arbeitsstelle bei der Kreisverwaltung in Detmold. Sicherheit
gab ihr schließlich die Heirat mit
dem Lehrer Klaus Kynast, der aus
Schreiberhau vertrieben worden
war. Der Ehe entstammen zwei
Söhne.
Brückenbauerin
Dank ihrer Mehrsprachigkeit
blieben die Kontakte zur angestammten Heimat bestehen und
ergaben ein gutes Fundament
für den Ausbau von zwischenmenschlichen Beziehungen auf
der unteren Ebene. Elisabeth Kynast unterhält wichtige Vernetzungen zu kommunalpolitischen
wie auch kirchlichen Bezugspersonen, hat private Gesprächsverbindungen zu Abgeordneten,
Bürgermeistern und Geistlichen.

So steht sie beispielsweise in
Kontakt zum Pfarrer ihres Geburtsortes, Prälat Romuald Brudnowski, zum zuständigen Bischof
Ignacy Dec von Schweidnitz, ja
auch zum mit der Kardinalswürde geehrten Erzbischof Dominik
Duka von Prag, an dessen Einführungs-gottesdienst sie am 25,
Februar 2012 dank einer persönlichen Einladung teilnahm.
Für den Grafschafter Großdechanten Prälat Franz Jung war
und ist Elisabeth Kynast eine unersetzliche Stütze in den inzwischen aufgebauten Beziehungen
zu den heutigen Bewohnern.
Sichtbare Zeichen ihres
Einsatzes
Durch die Jahrzehnte hegte
und pflegte sie aufopferungsvoll Gräber in ihrem Heimatort.
Sie kümmerte sich nicht nur
um die Grabstätten ihrer Verwandtschaft, ihrer Freunde und
Nachbarn, sondern zum Beispiel
auch um die der Heimatdichterin Anna Bernard und des Kaplans Gerhard Hirschfelder. Dieser
fand 1942 den Tod im Konzentrationslager Dachau und wurde
am 19. September 2010 seliggesprochen.
Nach der festlichen Seligsprechung mit Kardinal Joachim
Meisner von Köln im Dom zu
Münster folgte am 10. Oktober
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2010 ein stark beachteter Gedenkgottesdienst mit Bischof
Ignacy Dec und Großdechant
Franz Jung in Bad Kudowa und
Tscherbeney mit etwa 2000
polnischen, tschechischen und
deutschen Teilnehmern, bei dessen Organisation sie einfühlsam
mitgeholfen hat.
Zu Ehren des Seligen wirkt
sie unermüdlich mit beim Ausbau eines „Gerhard-HirschfelderMuseums“ als Begegnungsstätte und Unterkunft, nur wenige
Schritte von der würdigen Grabanlage entfernt.
In einem fünfjährigen tatkräftigen Arbeitseinsatz mit zurückgebliebenen Deutschen konnte
die Kirche in Birkhagen vor dem
Verfall gerettet werden.
Mitarbeit
in verschiedenen Gremien
Elisabeth Kynast scheut nicht
vor einer Übernahme von Aufgaben in unterschiedlichen Gemeinschaften zurück. Sie bringt
sich mit Eifer ein in heimatlichen
Zusammenschlüssen. Im SanktHedwigs-Werk ehrte man sie in
Anerkennung ihrer Verdienste
mit der Hedwigsmedaille! Ihre
Mitarbeit schätzt man im „Pastoralrat“, in der „Glatzer Kreisversammlung“, in der „Heimatgruppe Grafschaft Glatz“.
In der Heimat unterstützt sie
den „Deutschen Freundschaftskreis“ und gehört zum Mitarbeiterstab der dreisprachigen Zeitung „Ziemia Klodzka“ in Zusammenarbeit mit Teresa Bazala, Irena Rogowska und Julian Golak.

Im jetzigen Wohnumfeld erhielt sie 1998 den „Bürgerpreis“
der Stadt Neuenrade für ihre
Hilfsaktionen. Sie ist Mitbegründerin des „Dritte-Welt-Ladens“,
hilft beim „Hospiz-Dienst“, ist
Mitglied in der „Kath. Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd)“
und singt mit im Kirchenchor.

ziale Betreuung.
Elisabeth Kynast konnte helfen.
Für ein Kind benötigte man dringend eine Pflegemutter.
Elisabeth Kynast konnte helfen.
Ihre Bereitschaft zur Hilfeleistung
hält weiterhin beständig an!
Elisabeth Kynast wird sich treu
bleiben!

Helferin in Notsituationen
In der Heimat brauchten alte und
kranke Menschen Medikamente.
Elisabeth Kynast konnte helfen.
Es fehlte an Kleidung, Nahrung
und Heizmaterial.
Elisabeth Kynast konnte helfen.
Die
Hochwasserkatastrophe
1998 brachte vielerorts großes
Leid.
Elisabeth Kynast konnte helfen.
Für die Verteilung der Hilfslieferungen wurde ein Auto gebraucht.
Elisabeth Kynast konnte helfen.
Die Stimmbänder einer polnischen Studentin mußten operiert werden.
Elisabeth Kynast konnte helfen.
Ein junger Pole verlor ein Bein
und benötigte eine Prothese.
Elisabeth Kynast konnte helfen.
Kinder aus Tschernobyl brauchten Erholung.
Elisabeth Kynast konnte helfen.
Grafschafter Frauen suchten Arbeit in Deutschland.
Elisabeth Kynast konnte helfen.
Ein todkrankes Kleinkind in
Weißrußland wurde stationär
versorgt.
Elisabeth Kynast konnte helfen.
Ein psychisch Erkrankter in der
Nachbarschaft brauchte eine so-

Dank und gute Wünsche
Diese Auflistung dürfte bei
weitem nicht vollständig sein.
Elisabeth Kynast setzt sich so
vielseitig, so zupackend und
kreativ ein, daß sie hin und wieder aus kundigem Munde er-

munternd mit „Wirbelwind“ gesehen und charakterisiert wird.
Ihre großen Verdienste fanden
auch auf polnischer Seite hohe
Anerkennung, indem ihr der
Schweidnitzer Bischof Ignacy Dec die höchste diözesane
Auszeichnung, den „StanislawOrden“, verlieh.
Der Jubilarin sei noch ein
langes Wirken mit Gottes Segen, in Gesundheit und Lebensfreude im Verbund ihrer Familie
beschieden. Dieser Wunsch wird
gewißlich von allen Grafschaftern in Dankbarkeit unterstützt
und mitgetragen.

Helferin in Notsituationen
In der Heimat brauchten alte und kranke Menschen Medikamente.
Elisabeth Kynast konnte helfen.
Es fehlte an Kleidung, Nahrung und Heizmaterial.
Elisabeth Kynast konnte helfen.
Die Hochwasserkatastrophe 1998 brachte vielerorts großes Leid.
Elisabeth Kynast konnte helfen.
Für die Verteilung der Hilfslieferungen wurde ein Auto gebraucht.
Elisabeth Kynast konnte helfen.
Die Stimmbänder einer polnischen Studentin mußten operiert werden.
Elisabeth Kynast konnte helfen.
Ein junger Pole verlor ein Bein und benötigte eine Prothese.
Elisabeth Kynast konnte helfen.
Kinder aus Tschernobyl brauchten Erholung.
Elisabeth Kynast konnte helfen.
Grafschafter Frauen suchten Arbeit in Deutschland.
Elisabeth Kynast konnte helfen.
Ein todkrankes Kleinkind in Weißrußland wurde stationär versorgt.
Elisabeth Kynast konnte helfen.
Ein psychisch Erkrankter in der Nachbarschaft brauchte eine soziale Betreuung.
Elisabeth Kynast konnte helfen.
Für ein Kind benötigte man dringend eine Pflegemutter.
Elisabeth Kynast konnte helfen.
Ihre Bereitschaft zur Hilfeleistung hält weiterhin beständig an!
Elisabeth Kynast wird sich treu bleiben!

Naszej Drogiej redakcyjnej Koleżance Elisabeth Kynast
z okazji 70 urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia długich lat życia w dobrym zdrowiu, dotychczasowego
entuzjazmu w pracy dla potrzebujących oraz w działaniach na rzecz polsko-niemieckiego porozumienia.
Niech Dobry Bóg wynagrodzi Twoją dobroć wszelkimi potrzebnymi łaskami w życiu osobistym i rodzinnym.
Z serdecznym Szczęść Boże! Redakcja miesięcznika „Ziemia Kłodzka”
Unserer lieben Redaktionskollegin Elisabeth Kynast
herzliche Glückwünsche und Gottes Segen zum 70. Geburtstag! Wir wünschen Dir noch viele Lebensjahre
in bester Gesundheit, weiterhin Begeisterung in der Arbeit für die Bedürftigen und für die deutsch-polnische
Verständigung. Möge der liebe Gott deine Güte und Engagement mit den nötigen Gnaden belohnen.
Redaktion der Monatsschrift „Ziemia Kłodzka”
Vážené redakční kamaradce
u příležitosti 70. narozeninám přejeme nejsrdečnější přání dlouhých let života v dobrém zdraví,
dosavadního entuziasmu v prácí, a také aktivity pro polsko-německou dohodu.
Kéž dobrý Bůh mění Tvou dobrotu všechny potřebné milosti v osobním a rodinném životě.
Pánbůh dej štěstí! Redakce měsíčníku Ziemia Kłodzka
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Krzysztof Ruchniewicz

Krzysztof
Ruchniewicz
Urodzony w 1967 r. Profesor doktor habilitowany, historyk, dyrektor Centrum Studiów
Niemieckich i Europejskich im.
Willy’ego Brandta Uniwersytetu
Wrocławskiego, kierownik katedry historii najnowszej w tym
Centrum; członek rady naukowej Niemieckiego Instytutu
Historycznego w Warszawie,
Willy Brandt Stiftung w Berlinie, Hannah Adrendt Institut
w Dreźnie i prezydium Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji
Podręcznikowej; Zainteresowania naukowe: historia Niemiec
i stosunków polsko-niemieckich w XX wieku, historia integracji europejskiej, międzynarodowe badania podręcznikowe; liczne publikacje. Ostatnio
opublikowane: Polskie zabiegi
o odszkodowania niemieckie
w latach 1944/45-1975, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007;
„Noch ist Polen nicht verloren”.
Das historische Denken der Polen, Münster, Hamburg, Berlin,
Wien, London: Lit-Verlag, 2007
(Mittel- und Osteuropastudien); Länderbericht Polen. Geschichte – Politik – Wirtschaft
– Gesellschaft – Kultur, Bonn
2009; Verflochtene Erinnerungen. Polen und seine Nachbarn
im 19. und 20. Jahrhundert,
hrsg. von Martin Aust, Krzysztof
Ruchniewicz, Stefan Troebst,
Koeln: Boehlau-Verlag, 2009;
Erwachsene
Nachbarschaft.
Die deutsch-polnischen Beziehungen 1991 bis 2011, hrsg.
von Dieter Bingen, Peter Oliver
Loew, Krzysztof Ruchniewicz
und Marek Zybura, Wiesbaden: Harrassowitz 2011, (wraz
z Arno Herzigiem i Małgorzatą
Ruchniewicz), Śląsk i jego dzieje, Wrocław 2012.

Centrum Studiów Niemieckich
i Europejskich im. Willy’ego
Brandta Uniwersytetu
Wrocławskiego jako pośrednik
w dialogu polsko-niemieckim
W tym roku mija 20 rocznica podpisania polsko-niemieckiego układu o dobrym
sąsiedztwie. Jest to dobra okazja, by zwrócić uwagę nie tylko
na polityczne i gospodarcze
znaczenie tego układu. Z pewnością ważnym elementem
jest także znaczna intensyfikacja wymiany naukowej. Ma ona
już znaczącą tradycję, istniała
również przed 1989 r. Wyraźnie
jednak rozwinęła się w ostatnich dwóch dekadach, po
zniknięciu ograniczeń, przede
wszystkim politycznych.
Bez wątpienia „dzieckiem”
procesu współpracy i zbliżenia jest Centrum Studiów
Niemieckich Europejskich im.
Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. Inicjatorem
powstania tej placówki był
niemiecki kanclerz Gerhard
Schroeder, który chciał, by relacje polsko-niemieckie ożywiły nowe impulsy, także na
polu nauki i kultury. Takie zadanie postawiono przed placówką naukowo-dydaktyczną,
którą tworzyć mieli wspólnie
Polacy i Niemcy, na zasadzie
równych praw i obowiązków.
Przyjęto, że Centrum będzie
finansowane w równej części
przez obie strony. Wrocław stał
się siedzibą placówki w wyniku zwycięstwa Uniwersytetu
Wrocławskiego w ogólnopolskim konkursie, który rozpisała
w 2002 r. niemiecka fundacja
wspierająca wymianę naukową, DAAD.
Z perspektywy dekady istnienie Centrum można stwierdzić, że spełnia ono swoje zadania. Z powodzeniem pełni
rolę pośrednika między Polską
a Niemcami na polu wymiany
naukowej i pogłębiania dialogu. Centrum utworzono jako

jednostkę międzywydziałową
U. Wr., nadano mu charakter
interdyscyplinarny.
Główny
punkt ciężkości położono na
nauki społeczne, co umożliwia
zajęcie się różnymi aspektami
historii i współczesności Niemiec, jak i Europy. W Centrum
zatrudniono wysokiej klasy
politologów, historyków, germanistów,
kulturoznawców
oraz socjologów. Współpracują oni w wieloma zagranicznymi placówkami, w tym innymi
Centrami powołanymi przez
DAAD w świecie. Efekty badań Centrum publikowane są
w osobnych seriach wydawniczych w Polsce i Niemczech.
W tych dniach do księgarń
w Niemczech trafi najnowszy
tom jednej z serii Centrum
„Studia Brandtiana” poświęconych dziejom polskiej germanistyki.
W krótkim czasie w placówce zorganizowano również
zajęcia dydaktyczne. Obecnie
w Centrum działa seminarium
doktorskie, które doczekało się
już 19 absolwentów. We współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych U. Wr. Centrum tworzy studia 1 i 2 stopnia, na kierunku dyplomacja europejska.
W 2011 r. uruchomiono studia
doktoranckie polsko-niemieckie z LMU w Monachium, co
pozwoli na rozpropagowanie
tematów polsko-niemieckich
w obu krajach. Nowym polem
aktywności Centrum jest szkoła letnia, której pierwsza edycja
odbyła się w 2011 r. Nawiązuje
ona do jednego z ciekawszych
projektów między Warszawą,
Berlinem a Paryżem, „Trójkąta
Weimarskiego”.
Centrum jest nie tylko
placówką badawczą i dydaktyczną. Na ile to jest możliwe

stara się również aktywnie
uczestniczyć w tworzeniu sieci
kooperujących ze sobą instytutów zajmujących się podobnymi problemami. W tym celu
w ubiegłym roku zorganizowano we Wrocławiu I Kongres
Polskich
Niemcoznawców,
który stał się znaczącym sukcesem. Centrum organizuje
także wykłady publiczne, na
które zaprasza gości z Polski
i Niemiec. W ramach cyklu
wykładów
organizowanych
z Fundacją im. F. Eberta „Willy
Bradt lectures” Centrum gościło w 2010 r. b. kanclerza RFN. G.
Schroedera. Wymianie studentów polskich i niemieckich służy stypendium im. Fritza Sterna, które przyznaje Centrum
we współpracy z Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie
nad Odrą. Dużą wagę Centrum
przykłada także do popularyzowania wiedzy o współczesnych Niemczech. W tym celu
uruchomiono specjalny portal
internetowy www.niemcy-online.pl.
Można ocenić, że Centrum
z dużą dynamiką realizuje
swe zadania. W pełni korzysta z pozytywnych efektów
układu o dobrym sąsiedztwie
zawartego między Polską
a RFN. Stabilny rozwój zapełnia mu wsparcie partnerów
niemieckich, jak i macierzystego Uniwersytetu Wrocławskiego, jednej z największych
i najlepszych uczelni w Polsce.
Z pewnością istnienie tego
rodzaju placówek naukowodydaktycznych o charakterze
międzywydziałowym i interdyscyplinarnym stworzyło nową
jakość w dialogu naukowym
polsko-niemieckim i jest atrakcyjną ofertą dla studiujących
na różnych szczeblach.
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Lehstuhlinhaber fuer Zeitgeschichte am dortigen Zentrum;
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der Willy Brandt Stiftung, des
Hannah Arendt Instituts und
des Praesidiums der DeutschPolnischen Schulbuchkomission; Forschungsschwerpunkte: Geschichte Deutschlands
und der deutsch-polnischen
Beziehungen im 20. Jahrhundert, Geschichte der europaeischen Integration, Internationale Schulbuchforschung; zahlreiche Publikationen. Zuletzt
erschienen: Zögernde Annäherung. Studien zur Geschichte
der deutsch-polnischen Beziehungen im 20. Jahrhundert,
Dresden: Thelem, 2005; Polskie
zabiegi o odszkodowania niemieckie w latach 1944/45-1975
[Polnische Bemuehungen um
die deutsche Wiedergutmachung in den Jahren 1944/451975], Wrocław: Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego,
2007; „Noch ist Polen nicht verloren”. Das historische Denken
der Polen, Münster, Hamburg,
Berlin, Wien, London: Lit-Verlag,
2007 (Mittel- und Osteuropastudien); Verflochtene Erinnerungen. Polen und seine
Nachbarn im 19. und 20. Jahrhundert, hrsg. von Martin Aust,
Krzysztof Ruchniewicz, Stefan
Troebst, Koeln: Boehlau-Verlag,
2009; Erwachsene Nachbarschaft. Die deutsch-polnischen
Beziehungen 1991 bis 2011,
hrsg. von Dieter Bingen, Peter
Oliver Loew, Krzysztof Ruchniewicz und Marek Zybura,
Wiesbaden: Harrassowitz 2011;
(zusammen mit Arno Herzigi
und Małgorzata Ruchniewicz),
Śląsk i jego dzieje [Schlesien
und seine Geschichte], Wrocław 2012..

Das Willy Brandt Zentrum für
Deutschland- und Europastudien der Universität Wroclaw
als ein Vermittler im deutschpolnischen Dialog
Im vergangenen Jahr feierte man den 20. Jahrestag der
Unterzeichnung des deutschpolnischen Vertrages über gute
Nachbarschaft. Aus diesem Anlass sollte man das Augenmerk
nicht nur auf die politische und
wirtschaftliche Bedeutung des
Abkommens richten, sondern
auch auf die Intensivierung
des wissenschaftlichen Austausches. Dieser ist ein sehr wichtiges Element, der eine ziemlich
lange Tradition hat, weil es ihn
trotz vieler Einschränkungen
schon vor 1989 gab. Der Austausch hat sich in den letzten
zwei Jahrzehnten sehr rasch
entwickelt, vor allem wegen
der Beseitigung der politischen
Barrieren.
Ohne Zweifel ist das Willy
Brandt Zentrum für Deutschland- und Europastudien der
Universität Wroclaw (WBZ)
eines der „Früchte” dieses Prozesses der Zusammenarbeit
und Annäherung. Das Zentrum
ist auf Initiative des Bundeskanzlers Gerhard Schröder entstanden; er hatte die Absicht, die
deutsch-polnischen Beziehungen durch neue Impulse auf
kulturellem und wissenschaftlichem Gebiet zu beleben.
Diese Aufgabe sollte eine Forschungs- und Lehreinrichtung
erfüllen, die zusammen von
Polen und Deutschen auf der
Grundlage gleicher Rechte und
Pflichten geführt würde. Solch
ein Zentrum sollte von beiden
Ländern finanziert werden.
Da die Universität Wroclaw in
einem nationalen Wettbewerb
siegte, der vom Deutschen Akademischen Austauschdienst im
Jahre 2002 organisiert wurde,
wurde Wroclaw zum Sitz dieser
Einrichtung.
Im Rückblick auf die zehn

Jahre des Bestehens des Zentrums kann man mit Genugtuung auf die Erfüllung dieser
Aufgaben hinweisen. Erfolgreich übt das Zentrum seine
Rolle als Vermittler zwischen
Polen und Deutschland auf
dem Gebiet des wissenschaftlichen Austausches sowie bei
der Vertiefung des bilateralen
Dialogs aus.
Das WBZ wurde als eine
interdisziplinäre Einheit der
Universität Wroclaw organisiert. Den Hauptschwerpunkt
legte man auf die Geisteswissenschaften, um sich mit vielen Aspekten der Geschichte
und Gegenwart Deutschlands,
Polens und Europas beschäftigen zu können.
Im Zentrum ist eine Reihe angesehener Politologen,
Historiker, Germanisten, Kulturwissenschaftler und Soziologen tätig. Sie arbeiten mit
vielen Auslandsinstitutionen,
darunter auch mit anderen
DAAD-Zentren für Deutschland- und Europastudien in aller Welt zusammen. Die Ergebnisse der Forschungen werden
in separaten Verlagsserien in
Deutschland und Polen veröffentlicht.
In kurzer Zeit wurden auch
Lehrveranstaltungen vorbereitet. Derzeit betreibt das Zentrum ein Doktorandenseminar, das schon 19 Absolventen
hervorgebracht hat. In Zusammenarbeit mit der Fakultät
für Sozialwissenschaften der
Universität Wroclaw wurde ein
Bachelor- und Masterstudiengang „Europäische Diplomatie“ eingerichtet. 2011 wurde
zusammen mit der Universität
München ein Doktorandenkolleg eröffnet, mit dem Ziel,
deutsch-polnische Disserta-

tions-Themen in beiden Ländern populär zu machen. Zu
den neuen Aktivitäten des WBZ
gehört eine Sommerschule,
die zum ersten Mal 2011 stattfand. Sie knüpft an eines der
interessantesten politischen
Projekte zwischen Warschau,
Berlin und Paris, nämlich an
das „Weimarer Dreieck“ an und
behandelte mit Studierenden
aus Polen, Deutschland und
Frankreich, aber auch aus der
Ukraine und Russland europäische Probleme und Fragen der
sog. „Östlichen Partnerschaft“.
In diesem Jahr wird die zweite
Auflage dieser Sommerschule
in München stattfinden.
Das WBZ ist nicht nur in
Lehre und Forschung tätig,
sondern versucht ständig,
neue Kooperationsnetze zwischen Instituten und Zentren,
die sich mit einer ähnlichen
Problematik beschäftigen, zu
knüpfen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde mit durchaus
beträchtlichem Erfolg, der erste Kongress der polnischen
Deutschlandforscher im Jahre
2010 organisiert. Der zweite
Kongress dieser Art wird in
diesem Jahr in Posen stattfinden. Das WBZ veranstaltet
auch öffentliche Vorträge, zu
denen renommierte Redner
aus Politik und Zeitgeschichte aus Deutschland und Polen
eingeladen werden. So war
2010 im Rahmen des in Zusammenarbeit mit der FriedrichEbert-Stiftung organisierten
Vortragszyklus „Willy Brandt
lectures“ der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder
Gast des Zentrums.
Der Förderung von polnischen und deutschen Doktoranden dient auch das FritzStern-Stipendium, das aus der
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Zusammenarbeit des WBZ und
Mit großer Dynamik realider Europa- Universität Viadri- siert das Zentrum seine Auna in Frankfurt an der Oder he- fgaben und erfüllt seine Ziervorging. Das WBZ legt dane- le, indem es sich effektiv die
ben auch großen Wert auf die positiven Auswirkungen des
Verbreitung von Wissen über Vertrages über gute Nachbardas moderne Deutschland: Zu schaft und freundschaftliche
diesem Zweck
wurde dasVIA
We- NOVA
Zusammenarbeit
zwischen
Wydawnictwo
poleca
bportal www.niemcy-online. Polen und Deutschland zu
pl eingerichtet.
nutze macht. Die stabile En-

twicklung des WBZ wird durch daktischen Zentren mit indie Unterstützung sowohl terdisziplinärem Charakter in
durch den deutschen Part- hohem Maß dazu beigetraner DAAD, als auch durch die gen hat, eine neue Qualität
Universität Wroclaw, einer der auf wissenschaftlichen Gebiet
größten und besten Universi- und für den deutsch-polnitäten in Polen gewährleistet. schen Dialog zu schaffen. DaMit Befriedigung können wirwydanie
rüber–hinaus
stellen
kwiecieƒ
2012sie auch
feststellen, dass die Existenz ein attraktives Angebot für
solcher wissenschaftlich-di- alle Studierenden dar.

Arno Herzig
Krzysztof Ruchniewicz
Ma∏gorzata Ruchniewicz

Âlàsk i jego dzieje
z niemieckiego przet∏umaczy∏a
Anna Wziàtek

oprawa twarda
304 strony
format 231 x 286 mm
cena detaliczna 88,00 z∏
ISBN 978-83-60544-91-4

Tysiàcletnie dzieje Âlàska by∏y ju˝ tematem wielu ksià˝ek. Ostatnie dwie dekady szczególnie obfitowa∏y w ró˝ne prace o charakterze monograficznym
i syntetycznym, naukowym jak i popularnym. Niema∏e osiàgni´cia poczyniono tak˝e na polu wspó∏pracy mi´dzy historykami z Polski, Czech i Niemiec,
trzech paƒstw, których dzieje najmocniej splot∏y si´ z historià nadodrzaƒskiej
krainy. Dotàd jednak nie stworzono ksià˝ki, która stanowi∏aby efekt wspólnego wysi∏ku badaczy z Polski i Niemiec. Autorzy ksià˝ki: Arno Herzig, Ma∏gorzata i Krzysztof Ruchniewiczowie sà reprezentantami ró˝nych pokoleƒ i ró˝nych historycznych szkó∏. Ich wspólnym dà˝eniem jest zaoferowanie czytelnikowi opisu dziejów Âlàska, który ∏àczy∏by wysoki poziom merytoryczny
z przyst´pnà narracjà i atrakcyjnà szatà graficznà. „Âlàsk i jego dzieje”
to ksià˝ka, w której czytelnik znajdzie nie tylko wyk∏ad historii politycznej
krainy, ale i obszerne przedstawienie rozwoju jej kultury i przemian spo∏ecznych. Autorzy za cel postawili sobie przedstawienie historii Âlàska nie z perspektywy interesów rywalizujàcych o niego paƒstw, ale raczej z punktu
wewn´trznego rozwoju regionu, postaw i dà˝eƒ jego mieszkaƒców. Wielowiekowa historia Âlàska, obfitujàca w momenty dramatyczne, wojny i zmiany
przynale˝noÊci paƒstwowej, przekszta∏cenia religijne i narodowoÊciowe, jest
tak˝e opowieÊcià o tworzeniu si´ odr´bnej kultury Êlàskiej i to˝samoÊci, którym cios przynios∏y konflikty XX w. Jest tak˝e opisem rodzenia si´ nowej
identyfikacji dolnoÊlàskiej w koƒcu XX w., oraz rozwoju to˝samoÊci górnoÊlàskiej, ciàgle chyba w Polsce za ma∏o znanej i rozumianej.
Ksià˝ka jest rozszerzonà i uzupe∏nionà polskà wersjà publikacji Schlesien.
Das Land und seine Geschichte (Hamburg 2008). Tom, wyró˝niajàcy si´ obfità
i atrakcyjnà ikonografià, wyda∏a oficyna Via Nova, znana z ciekawych ksià˝ek
o historii Âlàska i jego stolicy.

Wydawnictwo Via Nova

Arno Herzig
ur. 1937 w Wambierzycach, prof. dr hab.,
emerytowany profesor historii nowo˝ytnej
Uniwersytetu w Hamburgu. Zainteresowania
naukowe: dzieje zakonów, niemiecki ruch robotniczy
w XIX w., dzieje ˚ydów w Niemczech, stosunki
religijne w nowo˝ytnoÊci, dzieje Âlàska i Ziemi
K∏odzkiej.
Laureat polsko-niemieckiej Nagrody
Kulturalnej Âlàska (2010).

Krzysztof Ruchniewicz
ur. 1967 we Wroc∏awiu, dr hab., profesor
Uniwersytetu Wroc∏awskiego, historyk, dyrektor
Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich
im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wroc∏awskiego.
Zainteresowania naukowe: historia Niemiec
i stosunków polsko-niemieckich w XX wieku,
historia integracji europejskiej, mi´dzynarodowe
badania podr´cznikowe, problemy pami´ci
historycznej i wizualizacji historii.

Ma∏gorzata Ruchniewicz
ur. 1970 w Bystrzycy K∏odzkiej,
dr hab., adiunkt w Instytucie Historycznym
Uniwersytetu Wroc∏awskiego. Zainteresowania
naukowe: losy Polaków na Wschodzie, historia
Bia∏orusi w XX w., dzieje Dolnego Âlàska
i Ziemi K∏odzkiej w XIX i XX w., przymusowe
migracje w XX w.
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ZARYS HISTORII JEDNOSTEK WOJSKOWYCH
NA ZIEMI KŁODZKIEJ
Działalność 10 DP 2 Armii
Wojska Polskiego
Podczas II wojny światowej
powiaty kłodzki i bystrzycki
ucierpiały stosunkowo niewiele
od działań bezpośrednich, gdyż
fala natarcia wojsk radzieckich
i poIskich przebiegała bardziej
na północ. W maju 1945 roku
pojawiły się na Ziemi Kłodzkiej
pierwsze pododdziały pułku
piechoty, który w czasie działań
wojennych wchodził w skład 10
dywizji piechoty, która stanowiła oddziały 2 Armii Wojska Polskiego i podporządkowana była
dowódcy I Frontu Ukraińskiego
Iwana Koniewa.
Większość
poborowych
wcielonych do jednostek dywizji
pochodziła z terenów wyzwolonych, głównie z Podkarpacia
i Rzeszowszczyzny. Część stanowili byli partyzanci oraz żołnierze z pułków zapasowych zmobilizowani na terenach ZSRR,
głównie w okolicach Lwowa i Kijowa. Korpus oficerski składał się
z absolwentów szkoły oficerskiej
w Lublinie, oficerów rezerwy
sprzed 1939 roku, przywódców
oddziałów partyzanckich, oficerów polskiego pochodzenia,
skierowanych z Armii Radzieckiej oraz radzieckich instruktorów różnej narodowości.
Dowódcami dywizji byli: płk
Andrzej Czartoryski (Czartoryżski) (29 IX 1944r. - 17 IV 45r.) i płk
Alexander Struc (27 IV 1945 r. do końca wojny) .
Przysięga jednostek dywizji
odbyła się 14 stycznia 1945 roku
w Rzeszowie. W dniu tym dywizja otrzymała również sztandar.
Po pierwszej fazie intensywnego szkolenia, w końcu stycznia 1945 roku, 10 DP wchodząca w skład 2 Armii WP, przeszła
z rejonu formowania do Katowic. Część jej oddziałów przeznaczono do ochrony obiektów
przemysłowych w Kielcach, Krakowie, Oświęcimiu oraz na Górnym Śląsku.
W pierwszych dniach marca
dywizję przesunięto w rejon: Moczydło, Buszów, Strzelce Krajeńskie, Zdroisko, gdzie zajmowała

obronę i prowadziła szkolenie.
Następnie przeszła do drugiego
rzutu armii na południe od Żmigrodu. W dniach 9-10 kwietnia
jednostki 10DP ześrodkowały
się nad Nysą Łużycką koło Lubartowa i Jamno. 16-18 kwietnia
dywizja działając częścią swych
sił na kierunku pomocniczym
armii toczy ciężkie walki o zdobycie przyczółka, a następnie
przechodzi do pościgu za nieprzyjacielem, osiągając rzeki:
Szprewę, Schwarcer Schóps.
Zacięte boje toczy w okolicach
Nelkenberg, Boxerg, Wilhelmsfeld i ponownie przechodzi do
natarcia, zdobywając 28 kwietnia Budziszyn.
Uczestnicząc w likwidacji
nieprzyjacielskich sił pancernych, nacierających z południa,
dywizja tocząc ciężkie walki 3
maja osiąga rejon Crosta, Commerau, Neudorf. W ostatnich
dniach wojny 10 DP, działając
nadal w składzie 2 Armii uczestniczy w operacji praskiej. 11
maja osiąga rejon Sukorady na
północ od Mielnika i tam kończy
swój szlak bojowy.
Po zakończeniu wojny i powrocie do kraju, dywizja została
podporządkowana Śląskiemu
Okręgowi Wojskowemu. Jednostki jej stacjonując na Dolnym
Śląsku, pełniły służbę graniczną
w Sudetach i nad Nysą Łużycką,
prowadziły akcje żniwne i siewne na tych terenach. 26 maja
1945 roku 10 DP uczestniczyła
w pamiętnej defiladzie we Wrocławiu. Jej jednostki stanowiły
pierwszy garnizon w tym przywróconym Polsce, starym piastowskim grodzie.
Zdemobilizowani żołnierze
dywizji osiedlali się masowo na
terenie Dolnego Śląska, najczęściej w okolicach Lwówka Śląskiego. We wrześniu 1945 roku,
rozkazem Naczelnego Dowództwa WP nr 180, dywizja otrzymała miano Sudeckiej .
27 i 25 pułk piechoty
Pułk ten formowano w Rzeszowie na podstawie rozkazu nr
41 z dnia 6.10.1944 r., jako orga-

niczną jednostkę 10 DP, w skład
której wchodził do końca wojny. Wraz z tą dywizją podległą
dowództwu 2 Armii WP 27 pp
przeszedł długi i chlubny szlak
bojowy. Dowódcami pułku byli
ppłk Piotr Waluzynicz (od 29.9. 5.12.1944 r.) i płk Kuszniarow (od
12.12.1944 r. do końca wojny)
Funkcję z-cy d-cy ds. politycznych pełnili: chor. Wiktor Ilkiewicz (7.10.1944 r. - 19.01.1945 r.)
a następnie, do końca wojny kpt
Adam Tofel. W skład pułku wchodziły następujące pododdziały: 3
bataliony piechoty, samodzielne
kompanie: fizylierów, rusznic
pancernych, łączności, sanitarna,
transportowa, baterie artylerii 76
mm i 45 mm oraz moździerzy 120
mm, samodzielne plutony: zwiadu konnego i pieszego, saperów,
chemiczny (według ówczesnej
nazwy „gazowy”), administracyjny oraz inne pododdziały gospodarcze i pomocnicze.
Większość
poborowych
wcielanych do jednostek pochodziła z terenów wyzwolonych.
Wśród nich było wielu partyzantów i ludzi obeznanych z walką.
14 stycznia 1945 roku odbyło się uroczyste zaprzysiężenie
pododdziałów pułku w ramach
uroczystości połączonych z wręczeniem 10 DP sztandaru. 21
stycznia 27 pp w składzie dywizji wyrusza marszem pieszym
w kierunku Krakowa. W mieście
tym przebywał około 2 tygodnie.
7 kampania strzelecka otrzymała zadanie ochrony terenów
i obiektów b. hitlerowskiego
obozu zagłady w Oświęcimiu.
W pierwszych dniach lutego pododdziały pułku zostały załadowane na transporty
krajowe i przewiezione do m.
Krzyż, gdzie koncentrowały się
jednostki 10 DP.
W związku z podporządkowaniem 2 Armii WP dowództwu
1 Frontu Ukraińskiego, dywizję
przesunięto do drugiego rzutu
armii koncentrującej się na południe od Żmigrodu, Początkowy
zamiar użycia jednostek polskich
w walkach o Wrocław nie doszedł do skutku. Dywizje 2 Armii

WP wyruszyły nad Nysę Łużycką,
skąd miały rozpocząć natarcie
w ramach działań ofensywnych,
stanowiących ostatni akord wojny z hitlerowskim faszyzmem.
6 kwietnia 27 pp zajmował
stanowiska obronne nad Nysą,
luzując pododdziały radzieckie.
16 kwietnia po silnym przygotowaniu artyleryjskim rozpoczęto forsowanie rzeki. Przez dwa
dni toczono ciężkie walki na
zachodnim brzegu, odpierano
liczne kontrataki nieprzyjaciela.
Między Nysą a Szprewą w lasach
Muskauer Forst i nad Schwarzer
Schops, w rejonie Boxbergu,
sukcesy bojowe okupione były
niemałymi stratami. W walkach
tych poległ m.in. d-ca 2 batalionu kpt Stanisław Betlej, którego
imię nosi jedna ze szkół podstawowych w Kłodzku.
27 pp uczestniczył w odpieraniu silnych ataków hitlerowskich
oddziałów pancernych spieszących z południa na odsiecz Berlinowi. W ostatnich dniach wojny, kiedy w innych jednostkach
uroczyście obchodzono dzień
zwycięstwa, 27 pp, wraz z innymi oddziałami 2 AWP, spieszył
na pomoc mieszkańcom stolicy
Czechosłowacji - Pragi, którzy
wystąpili zbrojnie przeciwko hitlerowskiemu okupantowi.
11 maja pułk wraz z innymi
jednostkami, skoncentrował się
w okolicach Mielnika, gdzie zakończył swój szlak bojowy .
12 maja 1945 roku dowódca 2 Armii Wojska Polskiego
otrzymał od dowódcy 1 Frontu
Ukraińskiego polecenie przegrupowania z Czechosłowacji do
rejonu na wschód od Wrocławia.
Przegrupowanie armii miało nastąpić w dniach 13-22 maja 1945
roku.
Po dwudniowym wypoczynku 27 pułk piechoty w składzie
kolumny marszowej 10 dywizji piechoty 13 maja 1945 roku
o godz. 6.00 opuścił Vel Hubenov
i wyruszył w drogę powrotną do
kraju. Trasa powrotu prowadziła
przez: Skałkę, Ćeską Lipę, Zittau,
Bogatynię, Krasny Les lndrichovice, Giebułtów, Gryfów Śląski,
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Lwówek Śląski, Złotoryję, Jawor,
Świdnicę do Szczepanowa.
Do Szczepanowa pułk dotarł
21 maja 1945 roku.
17 maja 1945 roku o godz.
24.00 2 Armia Wojska Polskiego została wyłączona ze składu
1 Frontu Ukraińskiego i została
podporządkowana Naczelnemu
Dowódcy Wojska Polskiego.
21 maja 1945 roku pułk piechoty otrzymał nowe zadanie
– przejść do ochrony granicy na
wyznaczonym odcinku. Oczekiwana przez żołnierzy demobilizacja nie mogła na razie być
przeprowadzona. Wiadomość
ta wywołała wśród żołnierzy
ogólne rozczarowanie. Aparat
polityczno - wychowawczy przystąpił do pracy wyjaśniającej
wszystkim żołnierzom, dlaczego
nie mogą już być zdemobilizowani. Przedstawione argumenty
przekonały żołnierzy, że jeszcze
przez pewien czas będą musieli
odbywać służbę wojskową dla
dobra Polski.
Po zakończeniu działań wojennych, szczególnie pilna była
sprawa zabezpieczenia granicy
zachodniej i południowej. Wymagały tego względy polityczne,
militarne i gospodarcze. Dlatego
też do organizacji ochrony tych
odcinków granicy Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego przystąpiło w pierwszej kolejności.
Ochronę granic państwowych
- do czasu sformowania specjalnie do tego celu przeznaczonej
formacji wojskowej - zdecydowano powierzyć frontowym jednostkom Wojska Polskiego, które
bezpośrednio po wojnie znajdowały się w kraju, względnie na terenie Niemiec czy Czechosłowacji. Jako pierwsze zadanie zorganizowania ochrony zachodnich
granic PoIski otrzymała 2 Armia
Wojska Polskiego.
20 maja 1945 roku 10 DP,
w czasie powrotu do kraju otrzymała pierwsze zadanie pokojowe, polegające na obsadzeniu
tymczasowego pasa wzdłuż rzeki Odry i Bystrzycy od Wołowa do
Polic .
27 pułk piechoty otrzymał
do ochrony odcinek w środku
ugrupowania dywizji od Kątów
Wrocławskich do Myślęcina.
Sztab pułku miał się znajdować
w Szczepanowie. 25 pułk piechoty otrzymał odcinek do ochrony
od Pogalewa Wielkiego do Kątów Wrocławskich. 29 pułk piechoty od Myślęcina do Głuszyc
Górnych.

13
22 maja 1945 roku dowódca
27 pp wspólnie z dowódcami
batalionów przeprowadził rekonesans przydzielonego pasa do
ochrony. Po rekonesansie przydzielił poszczególnym batalionem odcinki do ochrony granicy,
po czym dowódcy batalionów
przystąpili do organizacji ochrony granicy na wyznaczonych
odcinkach. W ciągu 23 maja poszczególne kompanie obsadziły
wyznaczone odcinki. Przystąpiono do pełnienia służby wartowniczej i patrolowania odcinków.
Pluton saperów pułku w dalszym
ciągu był zajęty rozminowaniem
terenu.
26 maja w czasie rozminowywania został ranny sierżant Albert Modeksza. Mina rozerwała
mu stopę lewej nogi.
Ochrona granicy przez jednostki 2 Armii Wojska Polskiego wzdłuż linii Odry i Bystrzycy
utrzymała się krótko, bo tylko
do 27 maja 1945 roku. Naczelne
dowództwo Wojska Polskiego
postanowiło bowiem przesunąć
ochranianą linię graniczną z linii Odry i Bystrzycy do Nysy Łużyckiej. Wyrazem tej decyzji był
rozkaz dowódcy 2 Armii Wojska
Polskiego nr 018 z 27 maja 1945
roku, kótry zmieniał dotychczasowe i wyznaczał nowe rejony
rozmieszczania jednostek na
granicy. 10 DP otrzymała zadanie
ochrony granicy z Czechosłowacją z 1937 roku (granica czesko
- niemiecka) w pasie od Kopaczowa do Łomnicy Sudeckiej.
Miejsce postoju sztabu dywizji
- Jelenia Góra. 27 pp otrzymał zadanie, by do godz. 20.00 dnia 30
maja 1945 roku zajął odcinek od
Góreczna do Kowar. Miejsce postoju sztabu pułku Piechowice.
28 maja 1945 roku 27 pp
znów ruszył w drogę. Trasa prowadziła przez Świdnicę, Świebodzice, Kamienną Górę, Kowary,
Sobieszów, 3 batalion przed Sobieszowem skręcił na południe
i pomaszerował do Przysieki.
Pozostałe pododdziały pułku
maszerowały dalej na Piechowice. W Piechowicach zatrzymał się
sztab pułku i pododdziały specjalne, 1 batalion pomaszerował
do Świeradowa Zdroju, a 2 batalion do Nieborzyna.
30 maja 1945 roku do godz.
1000 wszystkie pododdziały pułku osiągnęły wyznaczone rejony.
27 pp z dniem 10 czerwca
1945 roku miał przystąpić do
ochrony granicy na wyznaczonym odcinku. Dowódcy batalio-

nów już 30 maja przystąpili do
rekonesansu, został postrzelony
d-ca batalionu ppor. Abraham
Rosiczan. Rannego dowódcę batalionu przewieziono do szpitala
w Jeleniej Górze. Sprawca postrzelenia został zatrzymany .
W dniu 30 maja 1945 roku
miał miejsce w pułku inny wypadek. Podporucznik Marian Drozdowski z artylerii pułkowej wraz
z siedmioma innymi żołnierzami
spożył nadmierną ilość spirytusu
drzewnego, w wyniku czego 5
zmarło, a 3 uratowano.
W celu zapobiegania podobnym zdarzeniom na przyszłość,
wypadek ten omówiono ze
wszystkimi żołnierzami.
W wyznaczonym czasie pododdziały 27 pp zorganizowały
placówki, wybudowano budki wartownicze i szlabany oraz
przystąpiono do pełnienia służby granicznej. 1 lipca 1945 roku,
na mocy rozkazu Naczelnego
Dowództwa Wojska Polskiego
nr 00370/Op z 29 czerwca 1945
roku, 10 DP w pełnym składzie
weszła w skład 1 Armii Wojska
Polskiego i miała obsadzić odci-

nek granicy od Cieplic do Paczkowa. 5 lipca 1945 roku d-ca 10
DP wydał rozkaz bojowy nr 34 ,
którym nakazywał oddziałom
dywizji zajęcie u schyłku dnia 10
lipca 1945 roku odcinka granicy
państwowej z Czechosłowacją
od Cieplic do Paczkowa. 5 lipca
1945 roku dowódca 10 DP wydał
rozkaz bojowy nr 34, którym nakazywał oddziałom dywizji zajęcia u schyłku dnia 10 lipca 1945
roku odcinkia granicy państwowej z Czechosłowacją od Cieplic
do Paczkowa. 27 pp otrzymał do
ochrony odcinek granicy od Krajanowa do Kamieńczyka.
27 pp po przekazaniu dotychczas ochranianego odcinka
granicy pododdziałom 7 DP do
9 lipca przegrupował się do nowych rejonów dyslokacji. Sztab
pułku rozmieścił się w Polanicy
Zdroju, 1 batalion w Dusznikach
Zdroju, 2 batalion w Karłowie,
a 3 batalion w Bystrzycy Kłodzkiej. Znów przystąpiono do organizacji ochrony granicy. 2 batalion zorganizował 5 placówek,
które mieściły się: nr 1 w Tłumaczowie, nr 2 w Radkowie, nr 3
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w Bukowinie Kłodzkiej, nr 4 i nr
5 w Słonym. 1 batalion zorganizował 4 placówki, które mieściły
się: nr 6 w Lewinie Kłodzkim, nr
7 w Kotle, nr 8 w Podgórzu i nr
9 w Zieleńcu. 3 batalion zorganizował 4 placówki, które mieściły
się: nr 10 w Lasówce, nr 11 w Mostowicach, nr 12 w Rudawie i nr
13 w Lesicy.
Służba graniczna w dalszym
ciągu była najważniejszym zadaniem wszystkich dowódców.
W czasie od czerwca do sierpnia
ukazał się cały szereg rozkazów,
których celem było postawienie
służby granicznej na jak najlepszym poziomie oraz usunięcie
zauważonych braków i niedociągnięć.
Pododdziały zabezpieczały
wyznaczone im odcinki graniczne, organizując system stałych
posterunków kontrolnych oraz
służbę patrolową. Z braku odpowiednich, wypracowanych
form służbę graniczną pełniono
w oparciu o przepisy regulaminu walki piechoty oraz służby
wartowniczej.
Służbę organizowano w ten
sposób, że 1/3 część stanu osobowego pododdziału pełniła
służbę, a pozostałe 2/3 odpoczywały, względnie uzupełniały
szkoły i pracowały. Przeciętnie
połowa żołnierzy służbę pełniła
w nocy, połowa zaś była wykorzystywana do służby dziennej.
Fakt zabezpieczenia południowych, zachodnich i północnych granic Polski przez Wojsko
Polskie okazał się poważnym
atutem w sporach międzynarodowych, rozstrzygających sprawy powojennej pozycji Polski
i uznanie jej granic zachodnich.
Dzięki stworzeniu w pewnym
sensie faktu dokonanego delegacja polska broniąc w Poczdamie swego programu terytorialnego, mogła stwierdzić:
„... Setki tysięcy żołnierzy
polskich stoją na historycznej
naszej granicy” . Na tej granicy
stali m.in. żołnierze 27 pp. Tak
wspomina służbę graniczną
w 27 pułku piechoty Adam Kuhnen .... Po zakończeniu II-wojny
światowej 8-go maja 1945 roku
Polska uzyskała przyrost terytorialny na zachodzie i północy,
w związku z tym ochrona granicy stała się nakazem chwili. Bakowało jednak specjalnych, do
tego celu przeznaczonych jednostek. Służbę graniczną mogły
więc jedynie pełnić regularne
jednostki Wojska Polskiego.

Tę zaszczytną misję powierzono m.in. 10 Dywizji Piechoty,
w skład której wchodził m.in. 27
Pułk Piechoty mający siedzibę
w Kłodzku. Jednostki taktyczne
27 Pułku Piechoty po powrocie
z linii frontu na terenie Czechosłowacji, zaczęły pełnić służbę
graniczną na różnych odcinkach
Dolnego Śląska.
Po zaleczeniu ran w maju
1945 roku i po wyjściu ze szpitala zgłosiłem się w sztabie 10
Dywizji Piechoty w Jeleniej Górze, trzymając skierowanie do
dowództwa 27 pułku piechoty w Polanicy Zdroju, zwanej
w tym okresie Puszczykowem.
Po dokonaniu formalności związanych z powrotem do służby
wojskowej, zameldowałem się
w sztabie 3 -go Batalionu w Bystrzycy Kłodzkiej. Rozkazem szefa sztabu delegowano mnie na
placówkę graniczną w Zieleńcu.
W tym okresie służbą graniczną
batalion obejmował odcinek
przyszłej granicy Polsko - Czechosłowackiej, między Krajanowem a Zieleńcem. Dowódcą
Batalionu był kapitan Longin
Ronin-Walknowski, a szefem
sztabu dziś już nieżyjący major
Mieczysław Rozmus.
Znamiennym
zjawiskiem
z okresu służby granicznej było
wyznaczenie w strefie granicznej
i na obszarze do niej przyległym
komendantów miast. Z ramienia
27 PP w Polanicy funkcję tę objął kapitan Jan Żarów, w Kłodzku
kapitan Zygmunt Bartkowski,
w Paczkowie porucznik Zdzisław
Walczak. Przed wytyczeniem
obecnej granicy z Czechosłowacją w miejscowości Vidnavie
komendantem miasta był podporucznik Władysław Sietnicki.
Na polecenie dowódcy placówki w Zieleńcu skierowany
zostałem do grupy organizującej patrole wzdłuż granicy, a dokładniej do spraw administracyjnych związanych ze służbą wojskową oraz z zabezpieczeniem
obiektów wchodzących w skład
placówki, w wypadku napaści ze
strony działających w tym okresie grup „wilkołaków” i rozbitych
pododdziałów SS.
Po kolejnej tzw. trzeciej inspekcji dokonanej przez szefa
sztabu batalionu, w ramach wyróżnienia na wniosek zastępcy
dowódcy 27 PP ppłka Tadeusza
Jasieńskiego zostałem skierowany do sztabu pułku.
Doowództwo 27 PP od maja
do września 1945 roku doskona-

liło system ochrony granic pod
względem strukturalnym, organizując strażnice i placówki.
Wg danych z 17 lipca 1945
roku dywizja zorganizowała 41
placówek i 69 posterunków granicznych. 27 pp obsadził granicę
czechosłowacką 2 i 3 batalionem, natomiast 1 batalion najpierw był w odwodzie, dopiero
w końcowym okresie służby
został skierowany do pełnienia
ochrony granicy na odcinku
Duszniki - Lądek Zdrój. Okres
służby granicznej 10 DP zapisał
się dwoma znamiennymi wydarzeniami: otrzymaniem nazwy
„Sudeckiej” oraz sformowaniem
specjalnej jednostki ochrony
pogranicza WOP-em kierując
do tej służby 50 oficerów, 113
podoficerów i 300 szeregowców. Formowanie tej jednostki
zakończono 29 września 1945
roku.
Odkomenderowanych
wyposażono w broń i zgrupowano w rejonie rozmieszczenia
dowództwa 10 DP w Kłodzku,
formując potem z nich odpowiednie sztaby i pododdziały
WOP-u”.
Ciekawe jest również wspomnienie innego żołnierza z 1
batalionu 29 pp Michała Kutnego .... „Mój1 batalion 29 pp po
sformowaniu marszu do kraju
spod czeskiej Pragi, zatrzymał
się na kilka dni w Głuszycy,
a moja drużyna CKM otrzymała
zadanie ochrony obiektu byłego
obozu koncentracyjnego, gdzie
obecnie znajduje się stadion
sportowy. Po penetracji terenu
przez oficerów i ustaleniu granicy południowej w tym rejonie,
batalion otrzymał zadanie - obstawić granicę. Moja pięcioosobowa drużyna zajęła strażnicę
przy przejściu w Golińsku.
Po kilku tygodniach otrzymaliśmy zadanie zmiany strażnicy. Do Kudowy przyjechałem
rowerem z kilkuosobową grupą
rowerzystów w godzinach popołudniowych, w dniu Bożego
Ciała. Daty nie pamiętam. Strażnicę w Kudowie - Słonym przyjęliśmy od cywili, którzy z ulgą oddali nam tak ważne zadanie. Na
posiłki dojeżdżaliśmy wszyscy
rowerami do najbliższej restauracji przy drodze. Pewnego ranka przybył do nas na stołówkę
elegancki panicz (z siwym wąsikiem). Był to pierwszy starosta
Kudowy. Poprosił nas, abyśmy
przygotowali się do przywitania armii wracającej z Zachodu.
Czekaliśmy z chlebem i solą do

końca lipca 1945 roku i zamiast
witać braci, żegnaliśmy czerwonoarmistów zdążających na
wschodni front [...]”
Od samego początku granica południowa stanowiła
pewien dość wyraźnie zaznaczający się kierunek nielegalnej
emigracji politycznej z Polski,
co nie pozostawało bez związku z nieustabilizowaną jeszcze
wówczas sytuacją polityczną
w Czechosłowacji, bliskością Austrii i amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech .
Oficerowie, podoficerowie
i żołnierze 27 pułku piechoty
oprócz obowiązków związanych
z ochroną granicy, pomagali
w organizowaniu władzy ludowej na nowo wyzwolonych terenach, aktywnie uczestniczyli
w życiu politycznym i gospodarczym kraju. Prowadzili walkę
z szabrownictwem i pospolitą
przestępczością. Żołnierze pułku zabezpieczali przed grabieżą
zakłady pracy i majątki ziemskie,
np. hutę szkła kryształowego
Szczytnej, browar w Radkowie
oraz następujące majątki: Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój, Łężyce,
Jeleniów, Ściborów, Drogosław,
Ratno Dolne, Rudawa, Wambierzyce, Ścinawka Dolna, Średnia,
Galejów, Żelazno, Ołdrzychowice Kłodzkie i Szalejów Dolny.
Celem zabezpieczenia tych
majątków zostały zorganizowane ekipy w składzie 1+3 (w skład
takiej ekipy wchodził oficer lub
podoficer i trzech szeregowców,
znających się na prowadzeniu
gospodarstwa rolnego). Zadaniem każdej takiej ekipy po
przybyciu do wyznaczonego
majątku było sporządzenie aktu
objęcia tego majątku. Akt objęcia majątku musiał zawierać następujące dane: ilość ziemi, ilość
ziemi obsianej żytem, pszenicą,
owsem, jęczmieniem i innymi
roślinami okopowymi, ilość lasów, łąk, pastwisk, ilość inwentarza żywego i martwego, stan
budynków majątku. Oprócz zadania zabezpieczenia majątków,
ekipy te były odpowiedzialne za
organizację akcji żniwnej, płoty,
akcję siewną oraz miały udzielać
pomocy osadnikom przy osiedlaniu się w tych miejscowościach. Podczas akcji żniwnej do
pomocy ekipom w tych majątkach skierowano z pułku wielu
żołnierzy, aby na czas sprzątać
zboże z pól.
ciąg dalszy w 214 nr Ziemi Klodzkiej
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Henryk Hnatiuk

POLSKO-CZESKI KLUB ARTYSTYCZNY „ART.STUDIO”
„Poeci, malarze, całe to dziwaczne towarzystwo może i nie jest tak znów ważne. Ale usuńcie ich a zobaczycie, że w swych miastach, domach i krajach będziecie się czuć tak, jakbyście usunęli śmieciarzy”.
T. Buraszewski

Henryk Hnatiuk - kierownik Polsko-Czeskiego Klubu Artystycznego ART. STUDIO

Wiadomo, że na rytm naszego publicznego życia kulturalnego korzystnie wpływa
sfera kontaktów z zagranicą.
Bez wątpienia jest to istotny
nurt działań dla kultury i nie
tylko. To właśnie kulturze
i sztuce przypada szczególne
znaczenie w całokształcie stosunków międzyludzkich.
Przeświadczenie to oraz
zaproszenie Miasta i Gminy
Mieroszów do włączenia się
w realizację imprez pogranicza spowodowały, że decyzją
Rady Miasta z dnia 1.07.1992
roku zostałem reprezentantem Gminy w pracach
Komitetu
Organizacyjnego
Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej pod hasłem
„BĄDŹMY RODZINĄ – ZUSTANME RODINOU” z siedzibą
w Nowej Rudzie.
Już podczas pierwszego
roboczego spotkania Komitetu Organizacyjnego przedstawiłem program, jaki będzie realizowany przez nasze Miasto
i Gminę. Wśród wielu propozycji, jakie zaprezentowałem,
była idea Interdyscyplinarnych Plenerów Artystycznych
z udziałem twórców z Polski
i Republiki Czeskiej. Pierwsza
prezentacja mieroszowskiego programu nie spotkała się
z wielkim entuzjazmem ze
strony przedstawicieli Komite-

tu Organizacyjnego. Dlatego
pierwsze spotkanie – Plener
Artystyczny – z ostrożności
nazwałem zerowym. Uznałem, że jeżeli się ono (spotkanie( nie uda, nie znajdzie racji
bytu i nie będzie mogło być
kontynuowane z powodu braku zapotrzebowania, łatwiej
będzie się można wycofać.
Tymczasem pomysł został
zrealizowany, a w Plenerze ...
w Meroszowie udział wzięło
18 twórców polskich i czeskich. Wielkie zainteresowanie Plenerem dało impuls do
powstania Polsko-Czeskiego
Klubu Artystycznego „ART.
STUDIO” z siedzibą w MOK
„CAMELA” a na kierownika artystycznego Klubu... wybrano
piszącego te słowa.
Współorganizatorami
Klubu byli artyści: Stanisław
Olszamowski – rzeźbiarz z Sokołowska, Jan Kousal – malarz
i Oldřich Jenka – fotografik
– rzeźbiarz z Polic nad Metują, Petr Kysela – rzeźbiarz
z Lhoty Machowskiej, Hanna
Lenarczyk – malarz-poetka
z Mieroszowa, Josef Pavlu –
fotografik z Broumova, Karel
Mikeš – malarz z Mezimesti
i Karel Hruby – tłumacz języka
polskiego z Bukovic.
Wśród twórców PolskoCzeskiego Klubu Artystycznego „ART.STUDIO” są nie tylko

profesjonalni artyści, ale również inni, wywodzący się z różnych środowisk zawodowych,
posiadający wrodzony talent
plastyczny, doskonale opanowany warsztat techniczny do
którego sami doszli przez lata
ćwiczeń i tworzenia osiągając
doskonałe rezultaty wykonując prace na wysokim poziomie artystycznym. Tematyka
tworzonych przez nich prac
jest więc bardzo bogata ...
Twórczość
artystyczna ludzi różnych zawodów
– twórców nieprofesjonalnych – świadczy o potrzebie
realizowania siebie nie tylko
w sferze pracy. Obcowanie
ze sztuką i proces twórczy,
w czasie którego ludzie ci
znajdują ucieczkę od realiów
życia codziennego, przynosi
im ukojenie oraz odprężenie
od pracy, a dorobek artystyczny stanowi cenny wkład
w rozwój kultur narodowych
i ogólnie pojętej kultury europejskiej.
Jestem przekonany, cytując Ojca Świętego, że udało
się nam skupić ludzi, „którzy
z pasją i poświęceniem poszukują epifanii piękna, aby
podarować je światu w twórczości artystycznej”. Te aktualne słowa Jana Pawła II
skierowane do artystów od
początku przyświecały nam
uczestnikom Polsko-Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej,

Uczestnicy pleneru „Świnoujście 2009”

choć wówczas ich nie znaliśmy. „... Kto dostrzega w sobie
tę Bożą iskrę, którą jest powołanie artystyczne, powołanie
poety, pisarza, malarza, rzeźbiarza, architekta, muzyka,
aktora ... odkrywa zarazem
pewną powinność: nie można zmarnować tego talentu,
ale trzeba go rozwijać, ażeby
nim służyć bliźniemu i całej
ludzkości. (...( Artysta świadomy tego wszystkiego wie
także, że musi działać, nie kierując się dążeniem do próżnej
chwały ani żądzą taniej popularności, ani tym bardziej
nadzieją na osobiste korzyści.
Istnieje zatem pewna etyka
czy wręcz „duchowość” służby
artystycznej, która ma swój
udział w życiu i odrodzeniu
każdego narodu...” (fragment
z listu Ojca Świętego do artystów, Watykan 4.04.1999r.(.
Polsko-Czeski Klub Artystyczny „ART.STUDIO” w Mieroszowie gromadzi artystów
przygotowujących wspólne
wystawy zbiorowe i indywidualne, benefisy (jubileusze
pracy artystycznej), a także utrzymujących kontakty
towarzyskie. Wystawy ich
prac odbywają się zarówno
w Polsce, jak i w Czachach.
Wychodzą też poza regiony
przygraniczne. Artyści ci pracują samodzielnie, jednakże
spotykają się, aby dyskutować na tematy związane ze

Ziemia Kłodzka nr 213

16

sztuką oraz dzielić się swoimi uwagami na marginesie
powstających i gotowych już
prac malarskich, rzeźbiarskich
czy poetyckich. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi ze
sztuką i dzięki żywej wrażliwości estetycznej stają się oni
także propagatorami estetyki
życia codziennego i kultury
artystycznej w swoich środowiskach.
Taką okazją są również
organizowane w ramach
Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej – Plenery Artystyczne i Pikniki Malarskie,
a udział w plenerach to okazja na wymianę doświadczeń,
prezentacja własnych dokonań i konfrontacja osiągnięć
na tle innych. Bo wzajemna
życzliwość,
wyrozumiałość
oraz tolerancja są nieodłączne właściwemu przeżywaniu
sztuki. Celem plenerów jest,
między innymi:
- pokazywanie miejsc kultu
religijnego różnych wyznań
– bo skomplikowane dzieje tej części Śląska, gdzie
mieszają się wpływy przynajmniej trzech narodów
są w dużej części historią
wspólną. Te związki widać
po architekturze, a w szczególności sakralnej, która
jest jednym z trwalszych
nośników śladów historii,
- ożywienie życia kulturalnego pogranicza oraz podnoszenie rangi amatorskiego
ruchu artystycznego,
- a przede wszystkim działalność na rzecz zbliżenia
i porozumienia się Polaków
i Czechów w tworzeniu regionu życia, pracy i radości.
Bowiem osoby wrażliwe na
piękno swoją pracą potrafią
łączyć ludzi i zbliżać ich do
siebie, dowodząc, że piękno może być celem życia,
potrzebą wewnętrzną.

Kolejne Plenery ... potwierdzają to, że grono zainteresowanych i uczestników
powiększa się i każdy z nich
oczekuje następnych spotkań,
niekoniecznie tych dłuższych,
odbywających się raz w roku.
Rok 2011 w działalności
P.-Cz.K.A.”ART.STUDIO”
był
rokiem dużej aktywności jej
członków – polscy i czescy
twórcy prac malarskich, rzeźbiarskich i literackich przygotowali wystawę pt.”TWÓRCY
POGRANICZA W HOŁDZIE
JANOWI PAWŁOWI II”. W wystawie z okazji beatyfikacji
Papieża Polaka udział wzięło
33 artystów pogranicza prezentując 76 prac.
Wernisaż wystawy odbył
się 29 kwietnia 2011 roku
w galerii Mieroszowskiego
Centrum Kultury inaugurując
tym samym cykl, prezentacji

min.: na Zamku Grodno (lipiec-sierpień), w galerii „Na
Piętrze” CIVITAS CHRISTIANA
w Wałbrzychu (wrzesień),
w galerii „BARBÓRKA” MBPCK w Boguszowie Gorcach
(październik), w galerii „KORYTARZ” MOKiS w Bielawie (listopad), w galerii MBP w Nowej
Rudzie (grudzień-styczeń’12),
w Dworku Chopina w Dusznikach Zdroju (luty’12(, w Kościele pod wezwaniem Marii
Matki Kościoła w Dzierżoniowie (marzec’12) i w galerii
Centrum Kultury w Jedlinie
Zdroju (kwiecień’12).
„...Artyści powiadają, że
twarz Wielkiego Polaka – stoi
im ciągle przed oczyma, podnosząc klimat twórczy. Twórcy mówią o Bogu i człowieku wpisanym w Boże dzieło
zbawienia. Patrząc na dzieła
Ich rąk, nie trudno zadać pytania: o przemijanie, o ludzki
los, wpływ jednostki na tenże los, o cierpienie, kim jest
człowiek, dokąd dąży i jaką
spełnia misję dziejową? Nie
absolutyzują, ale mają świadomość tej wyjątkowości ...”
(cytat ze wstępu do folderu
wystawy).
Uczestnikami wystawy są:
Jarmila Kralova (Praga), Eva
Sinkmanova (Nova Paka), Vera
Horstova (Vrchovina), Milos
Gerstner (Benecko), Jan Kousal
i Jiri Kollert (Police nad Metu-

ji), Edward Kostka (Wrocław),
Grzegorz Haiski (Ruda Śląska),
Krystyna Willert (Gliwice),
Edyta Mazurek i Aleksandra
Jenner (Szczawno Zdrój),
Jerzy Mach, Barbara MuchaBrodzińska, Barbara Malinowska, Elżbieta Gargała, Jadwiga
Kąkolewska, Lila Konat i Jerzy
Borowski (Wałbrzych), Michał
Ogiński (Radzionków), Krystyna Leśniewska-Pasionek
i Robert Boroo (Lądek Zdrój),
Ewa Glura (Bielawa), Irena
Bogucka (Dzierżoniów), Władysław Kmiecik i Piotr Puterko (Przedwojów), Kazimierz
Skrzypek (Świdnica), Natalia
Południak, Lucyna Wierzbicka, Zdzisław Szpak i Andrzej
Niżewski (Boguszów-Gorce),
Piotr Grabiec (Duszniki Zdrój),
Hanna Lenarczyk (Mieroszów)
i Stanisław Olszamowski (Sokołowsko).
Miniony rok to również
mały jubileusz – dwudziestolecia istnienia Klubu „ART.
STUDIO” i Dwudziesty Międzynarodowy
Interdyscyplinarny Plener Artystyczny
„WALIM-RZECZKA ‘2011”. 72
Prace inspirowane urokiem
dolnośląskiej Gminy Walim leżącej w powiecie wałbrzyskim
u podnóża Wielkiej Sowy,
w tym obrazy olejne, akwarele, pastele i rzeźba – to dorobek trwającego 10 dni Pleneru. W Plenerze ... udział wzięło
21 artystów z Czech i Polski,
którzy przebywali na terenie malowniczo położonego
ośrodka agroturystycznego
„AUSTERIA-KROKUS” Państwa
Barbary i Grzegorza Szwajdów w Rzeczce.
Miejsca, w których odbyły
się plenery to:
- Mieroszów (1992-1994)
- Lhota u Machova – Czechy
(1995)
- Boguszów-Gorce, Książ,
Broumov (1996)
- Lądek Zdrój (1997)
- Wambierzyce (1998)
- Boguszów-Gorce (1999)
- Ząbkowice Śląskie (2000)
- Benecko – Czechy (2001)
- Nowe Siodło, Nowa Ruda
(2002)
- Świnoujście (2003-2004,
2007, 2009-2010)
- Praga – Czechy (2005)
- Slavny – Czechy (2006)
- Ludwikowice Kłodzkie
(2008)
- Walim, Rzeczka (2011)
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W dwudziestu plenerach
uczestniczyło 109 twórców
z Polski, Czech, Ukrainy, Belgii
i Kanady. Zorganizowanie Plenerów ... nie byłoby możliwe
bez wsparcia instytucji, firm
i sponsorów indywidualnych.
To właśnie dzięki Ich wsparciu
zawdzięczamy możliwość realizacji działań artystycznych
na pograniczu pod hasłem:
„Bądźmy Rodziną – Zustaňme
Rodinou”.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje Firma „ARCO”
Jacka Lilien z Katowic, dzięki,
której uczestnicy plenerów
mogli spędzić czas na twórczych działaniach w Pensjonacie „TRYTON” w Świnoujściu
(pięciokrotnie) i w Pensjonacie „JANINA” w Lądku Zdroju.
Prace powstałe na plenerze
w Świnoujściu stanowią stałą
ekspozycję Galerii „TRYTON”.
Długoletnim sponsorem
jest Polskie Centrum Impresaryjne PSE ESTRADA DOLNOŚLĄSKA „POLEST” – DZIAŁ
PROGRAMÓW KATOLICKICH
– we Wrocławiu i jej Dyrektor
Bronisław Pałys oraz Fabryka Wkładów Odzieżowych
„CAMELA” w Wałbrzychu, Komitet Organizacyjny PolskoCzeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w Nowej Rudzie,
Hipermarket „REAL”, Bank Gospodarki Żywnościowej i Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. Wsparcia finansowego na
przestrzeni tych lat udzielili
również:
- Mieroszowski Ośrodek Kultury „CAMELA”,
- Urząd Miasta i Gminy w Boguszowie-Gorcach,
- Urząd Miasta i Gminy w Mieroszowie,
- Urząd Miasta w Ząbkowicach Śląskich,
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- Urząd Miasta Broumov
w Republice Czeskiej,
- Urząd Miasta w Policach
nad Metuja w Republice
Czeskiej,
- Urząd Gminny Benecko
w Republice Czeskiej,
- Firma „BART-PAT” Jadwigi
Hnatiuk w Mieroszowie,
- Przedsiębiorstwo „ZAMEK
KSIĄŻ” w Wałbrzychu i jego
Prezes Zbigniew Wojcieszak,
- Mieroszowskie
Centrum
Kultury,
- NAVIMOST INVEST Sp.z o.o.
w Pradze (Rep.Czeska),
- P.P.H.U.”PROMUS” Katowice,
- Firma „MIRJAN” Anny i Mirosława Olędzkich ze Świebodzic,
- Firma „TOMASZ” Wiesława
Wojciechowskiego w Mieroszowie,
- Firma „PAKARD” Stefana
Frankowskiego w Mieroszowie,
- Centrum Kultury i Turystyki
w Walimiu,
- Agroturystyka „AUSTERIAKROKUS” Barbary i Grzegorza Szwajdów w Rzeczce,
- P.P.H. Marka i Jana Papierników z Paszowic k(Jawora,
oaz sponsorzy indywidualni:
- Anna Olszewska – Konsul
RP w Pradze,
- Jan Kousal z polic nad Metują,
- Henryk Hnatiuk z Mieroszowa,
- Halina Kustrzepa – Radna
Powiatu Wałbrzych,
- Paweł Jasiński – Radny Powiatu Wałbrzych,
- Andrzej Stram – Radny Powiatu Wałbrzych,
- Janusz Mika – Radny Miasta
Boguszów-Gorce.
„ ... Było mi dane towarzy-

stwo ludzi, z jakimi na codzień
rzadko można się spotkać,
którzy podobnie zaaferowani
widzeniem, przeżywaniem,
wyrażaniem świata stawali się towarzyszami wypraw,
rozmówcami, współautorami
twórczego myślenia. Wyrwani
z powszednich napięć, smakowaliśmy, co to znaczy koleżeństwo, przyjaźń, artystyczne
braterstwo i sostrzaność, jak
pozostając w harmonii być raz
mistrzem, raz uczniem. Czesi
i Polacy, nie czuliśmy obcości,
narodowe, językowe różnice
były jak widoczna z Koruny
granica odległa, zacierająca
się w powietrznej perspektywie, kusząca aurą przyrody.
Niemożliwe było, byśmy rozstali się rozjeżdżając. Pozostaliśmy nawzajem w swych
pracach, jeśli nie dosłownie,
to w tle, w kształtującej je
atmosferze. Jesteśmy też razem na wspólnych zdjęciach,
na okolicznościowym filmie,
w trwającej nadal wymianie
listów, telefonów, elektronicznych komunikatów, ale przede

wszystkim dzięki innym staliśmy się inni. Stworzeni Bożą
mocą, poprzez bliźnich znów
doświadczyliśmy kształtującego nas dotknięcia ...” tak
o swoim uczestnictwie na plenerze w SLAVNYM koło Polic
nad Metują w 2005 roku pisał
w artykule w „Ziemi Kłodzkiej” i książce „PLENERY, ACH
PLENERY - Współobecność
w tworzeniu” poeta i prozaik
Antoni Matuszkiewicz.
„...- Plener jest okazją do
innego trybu życia, ponieważ
jestem odcięty od zwyczajnych problemów. Inaczej się
funkcjonuje, następuje lepszy
związek ze światem, najlepszy
do jakiego jestem zdolny. Inaczej funkcjonuje sfera duchowa i to się dzieje w sposób
naturalny. Jestem w takim
stanie, że mogę zobaczyć coś
pięknego, że mogę to przeżyć
i dlatego mogę to opisać.
Inspiruje mnie chęć do poznania Boga, wszystkie moje
wiersze są o tym - mówi poeta
...” w roku jubileuszu i w oczekiwaniu na wiosnę 2012 roku.

Ziemia Kłodzka nr 213

18
Irena Klimaszewska

O kłodzkich katach
i średniowiecznych notariuszacH

Okładka „Zeszytów Muzeum Ziemi
Kłodzkiej”

O kłodzkich katach i średniowiecznych notariuszach,
a także o tym co napisano
w przechowywanej w Oddziale Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu,
kronice konwentu kłodzkich
reformatów, o ruchu cecyliańskim na ziemi kłodzkiej, gdzie
znajdują się wykonane przez
Josepha i Franza Luxów organy, w co ubierali się mieszkańcy
Kłodzczyzny w XIX wieku i kim
był Gustaw Eduard Baugmart ?
Na te i wiele innych pytań teraz
już łatwo można znaleźć odpowiedź dzięki najnowszemu
tomowi „Zeszytów Muzeum
Ziemi Kłodzkiej”.
Jedenasty numer, wydawanego przez kłodzkie muzeum
od 1985 r. periodyku, zawiera
materiał poruszający tematy, których brak w literaturze
polskojęzycznej
dotyczącej
regionu kłodzkiego, był bardzo wyraźny. Chcąc zachęcić
czytelników „Ziemi Kłodzkiej”
do lektury i jednocześnie nie
znużyć „suchym” wyliczaniem
zawartości nowo wydanego
numeru „Zeszytów” pragnę
krótko zaprezentować jedynie
niektóre artykuły, choć gorąco
zachęcam wszystkich zainteresowanych dziejami ziemi kłodzkiej do zapoznania się z całym,
zgromadzonym w periodyku,
materiałem. Publikację otwiera
artykuł Mieczysławy Chmie-

lewskiej pt. Średniowieczne
instrumenty notarialne notariuszy publicznych związanych
z Kłodzkiem (1395-1511), w którym autorka pisząc o kłodzkich
notariuszach
świadczących
swe usługi tutejszym instytucjom kościelnym i miejscowej
ludności, zwraca szczególną
uwagę na sposób uwierzytelnienia przez nich dokumentów,
w postaci signum notariale. Jak
podkreśla – podpis notariusza: „…nadawał dokumentowi
moc prawną, zaś znak stanowił
o jego autentyczności”. Mimo
pewnych podobieństw nie
mogło być w tym samym czasie i na tym samym terytorium
dwóch identycznych znaków
używanych przez dwie różne
osoby. Jak zobaczymy, stosowane przez notariuszy kształty
znaków uwierzytelniających
dokumenty były niezwykłe.
W signach widzimy wątki roślinne, astralne, heraldyczne,
religijne, różnego rodzaju plecionki, serca, pagórki i nieokreślone fantazyjne kształty.
Daniel Wojtucki, autor artykułu pt. Rzemiosło katowskie
w nowożytnym Kłodzku, przygotował arcyciekawy materiał
o kłodzkich katach, a więc osobnikach parających się „krwawą
profesją”. Dzięki archiwalnym
penetracjom autora poznajemy przedstawicieli takich
rodów katowskich, jak Müller,
Böchmichen, Gottschalk, Kühn,
Hillebrandt, Wachsmann. Jak
czytamy, służyli oni wymiarowi
sprawiedliwości wypełniając
orzeczenia miejscowych sądów, dbali o higienę w mieście
(kat był zobowiązany usuwać
padłe psy, szczury, koguty,
gęsi, ptaki, jak również nieczystości kloaczne), świadczyli też
podstawowe usługi medyczne,
choć, jak podkreśla Wojtucki,
w przypadku Kłodzka władze
sprzeciwiały się stanowczo
tego typu katowskim umiejętnościom, głównie za sprawą
skarg miejscowych chirurgów
i cyrulików. Arkadiusz Wojtyła,
w materiale pt. Kłodzki kościół

Franciszkanów-Reformatów
i jego dobrodzieje w świetle
kroniki konwentu postanowił
przedstawić, opierając się na
zachowanej do naszych czasów, rzetelnie prowadzonej
kronice zakonnej, liczne fundacje artystyczne wewnątrz i na
zewnątrz kościoła i klasztoru,
po których całkowicie już dzisiaj zniknął ślad. Okazuje się,
co pieczołowicie zarejestrowała kronika, że położone przy
dzisiejszej ul. Łukasińskiego
obiekty franciszkanów-reformatów podlegały nieustannym
remontom, mającym na celu
upiększenie świątyni.
O reformie katolickiej muzyki kościelnej, która rozpoczęła się w drugiej połowie XIX
wieku i jej wpływie na liturgię
w kościołach Kłodzczyzny
przeczytamy dzięki Andrzejowi
Prasałowi, który w artykule pt.
Z dziejów cecylianizmu w hrabstwie kłodzkim zagadnienie to
obszernie omówił, przedstawiając cele, organizację, członków i działanie Stowarzyszenia Cecyliańskiego Hrabstwa
Kłodzkiego, od chwili powstania w 1873 roku do całkowitego zawieszenia działalności
w latach 1939-1945. Jak podkreśla autor, ruch cecyliański
zmobilizował organistów i dyrygentów chórów kościelnych,
m.in. do zmiany dotychczasowego repertuaru muzycznego
na zgodny z duchem liturgii,
a okres istnienia ruchu cecyliańskiego był rzeczywistym

czasem troski o piękno liturgii,
a w niej muzyki.
O tym, że od 1862 do 1924
roku w Lądku-Zdroju, przy niegdysiejszej Seitenbergstrasse,
mieścił się warsztat budowy
i modernizacji organów piszczałkowych, założony przez
Josepha Luxa, dowiemy się po
przeczytaniu artykułu Macieja
Batora. Jak się okazuje Joseph
Lux, jak i jego syn Franz są wykonawcami znakomitej jakości
i trwałości organów, które zachowały się w wielu kościołach
Kłodzczyzny i do dziś służą liturgii.
A co oprócz tego? Już
tylko w absolutnym skrócie
przedstawię pozostały materiał, mając nadzieję, że choć
tą, z konieczności lakoniczną,
prezentacją skuszę do sięgnięcia po ten tom „Zeszytów”. Bo
oto dalej artykuł Przemysława
Dominasa opowiada o Gustawie Baugmarcie, który w latach
1867-1890 pełnił w Kłodzku
funkcję powiatowego inspektora budowlanego, nadzorując
m.in. budowę gmachów sądu
w Kłodzku i Nowej Rudzie.
Przyczynek Anny Franczukowskiej informuje o strojach
noszonych przez mieszkańców
hrabstwa kłodzkiego w drugiej
połowie XIX wieku. Z kolei w artykule Piotra Sroki przeczytamy
o wczasach pracowniczych na
ziemi kłodzkiej w latach 40. i 50.
XX wieku, scentralizowanych
pod szyldem Funduszu Wczasów Pracowniczych, a materiał
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Łukasza Kasprzaka przypomni,
jak wyglądało życie gospodarcze Krosnowic w pierwszym
dziesięcioleciu po zakończeniu
drugiej wojny światowej.
W dziale „Dokumenty” znajdziemy artykuł Dariusza Galewskiego, który w przebogatym
zasobie archiwum jezuickiego
w Krakowie odnalazł, najprawdopodobniej
pochodzący
z Kłodzka, rysunek, niezrealizowanego pomnika, mającego
upamiętnić postać zmarłego
generała Towarzystwa Jezusowego - Goswina Nickela.
Możemy również zapoznać się z opinią Grzegorza
Pisarskiego na temat, wydanej
w 2010 roku, publikacji Waldemara Brygiera i Tomasza
Dudziaka pt. Ziemia Kłodzka.
Przewodnik dla prawdziwego
turysty i przekonać się co myślą - Grzegorz Garbicz i Krzysz-
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tof Mazurski – o wydawanych
w latach 1947-2006 przewodnikach turystycznych, analizując znajdujące się w nich treści
dotyczące Kłodzka. Dalej Irena
Klimaszewska, chcąc ułatwić
wszystkim zainteresowanym
problematyką Kłodzczyzny dotarcie do nowości regionalnych,
krótko prezentuje wydane
w latach 2009-2010 publikacje.
W tomie znalazł się też artykuł
polemiczny Tomasza Przerwy
do zamieszczonego w poprzednim numerze „Zeszytów”,
artykułu Grzegorza Pisarskiego
na temat komendantów twierdzy srebrnogórskiej oraz odpowiedź na tę polemikę.
Na koniec znajdziecie Państwo, opracowane przez Barbarę Frydrych, sprawozdanie z dokonań Muzeum Ziemi Kłodzkiej
za lata 2009-2010 i kończący
„Zeszyty” dział „Nekrologi” pre-

zentujący sylwetki znanych
i zasłużonych dla Kłodzczyzny
postaci.
Mając nadzieję, że autorom
udało się pogodzić cele naukowe z popularyzatorskimi i że 11.
numer „Zeszytów Muzeum Zie-

mi Kłodzkiej” będzie ciekawą
lekturą, tak dla badaczy profesjonalistów, jak też nauczycieli,
studentów, uczniów i innych
zainteresowanych problematyką naszego regionu zachęcamy
do lektury.

Wspomnienie pośmiertne
o Zdzisławie Dumańskim
Urodzony 1.01.1946 r. w Wejherowie, zmarł 29.01.2012 r. w Lądku Zdroju.
Już od dziecka był niewygodnym obywatelem dla władz PRL, bo już w wieku
dziesięciu lat został wyrzucony z szeregów ZHP. Odbyło się to na specjalnie zorganizowanym apelu.
W 1970 roku został zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w czasie manifestacji społecznej, na której potępiono tzw. wypadki grudniowe w 1970 r. na
wybrzeżu. Już w 1976 r. nawiązał kontakty z opozycją czechosłowacką, między innymi z Vladimirem
Panošem. Jego liczne spotkania z czeskimi desydentami pod pretekstem badania jaskiń i ochrony przyrody w górach pogranicza zaowocowały powołaniem tzw. „Republiki Kralicky Śnieżnik”, była to niejako
przestrzeń górska poza zasięgiem komunistycznego reżimu.
Zdzisław Dumański posiadał legitymację Strażnika Ochrony Przyrody i znakarza górskich szlaków turystycznych. Po wybuchu Solidarności w 1980 r. zintensyfikował, swoją działalność polityczną po drugiej
stronie granicy. Od 1981 r. był pod szczególną obserwacją czechosłowackiej służby bezpieczeństwa STB.
Pracując na kolei od 1983 r. przekazywał pociągiem relacji Moskwa – Praga materiały opozycyjne na
teren Czechosłowacji. W 1987 r. został kurierem Solidarności Polsko – Czechosłowackiej, kontynuując
działalność przerzutową przez tzw. „zieloną granicę” oraz współorganizując spotkania polskiej i czeskiej
opozycji w kilku miejscach na granicy. Jest między innymi jednym z organizatorów spotkań w takich
miejscach jak Śniżnik Kłodzki i Kobyla Kopa. W drugiej połowie 1989 roku wsławił się przeprowadzeniem
przez „zieloną granicę” do Polski ukrywającego się czeskiego opozycjonisty Standy Devatego. Był aktywnym członkiem Solidarności Polsko- Czesko- Słowackiej. W 2010 roku wyznakował w Górach Złotych historyczny Szlak Kurierów Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, w 2011 roku przyczynił się do powstania na Ziemi Kłodzkiej szlaku turystycznego Błogosławionego Księdza Gerharda Hirschfeldera.
Julian Golak
Rzecznik Generalny Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej
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Polska wita Niemców, czyli relacja
z wymiany polsko – niemieckiej w Bystrzycy Kł.

Wszystko zaczęło się od
dyrektora szkół w Bystrzycy
Kłodzkiej i w Bedburgu – Franza Conradsa. Do roku 1932 był
on dyrektorem średniej szkoły
uzupełniającej (Aufbauschule)
w Bystrzycy Kłodzkiej, a także
zaangażowanym pedagogiem
i społecznikiem. Przez długie lata pełnił funkcję prezesa
Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego (GGV). Po wojnie został kierownikiem gimnazjum
w Bedburgu w Nadrenii Północnej-Westfalii, w Niemczech.
Kiedy w roku 2009, dzięki
staraniom Pani Dyrektor, Krystyny
Magierowskiej-Kaszy,
prowadzono renowację zabytkowej auli, poszukiwano zdjęć
byłych dyrektorów szkoły. Wtedy, dzięki pomocy Heriberta
Wolfa ze stowarzyszenia zrzeszającego byłych mieszkańców Bystrzycy Kłodzkiej, udało
się nawiązać kontakt między
naszą szkołą a Gimnazjum im.
Silverberga w Bedburgu. Nasz
nauczyciel, Heinz-Peter Keuten
(urodzony w Nadrenii, którego
matka pochodzi z pobliskiego Wilkanowa) zaangażował
się w tę współpracę. Ze strony
niemieckiej opieki nad wymianą podjęły się dwie nauczycielki – Karen Angelike i Neele
Högemann, a ze strony polskiej
Anna Karpińska-Jach i Luiza
Brzezicka. Tak oto zaczęła się
niezapomniana przygoda z naszymi sąsiadami.
Był czwartek, 16 czerwca

2011 roku. Zgromadziliśmy się
na dworcu w Bystrzycy, gorączkowo wyczekując naszych niemieckich przyjaciół. Niektórzy
byli nieco podenerwowani, inni
nie okazywali żadnych emocji,
a jeszcze inni byli szczęśliwi, że
w końcu będą mogli poznać
swojego partnera, z którym
kontaktowali się już od miesięcy przez internet. I w końcu
przybywają! Po długiej podróży – zmęczeni, ale szczęśliwi.
Z pociągu wysiadła grupa
uczniów oraz ich opiekunki.
I zaczęło się! Wszyscy witali się,
jakby znali się od lat. To wspaniale, że nie było między nami
żadnych barier. Prowadząc
żywe rozmowy, zabraliśmy naszych kolegów na obiad, a następnie odprowadziliśmy ich
do hotelu, gdzie mogli odpocząć. Po południu spotkaliśmy
się na wspólnych zabawach integracyjnych. Nie chwaląc się,
miałam w ich organizacji swój
czynny udział. Przygotowanie
wszystkich zabaw sprawiło mi
ogromną przyjemność. A ile
było śmiechu! Zabawy typu „
Cip – cap” lub „ Jak się masz?”
były komiczne. Musieliśmy się
nie lada namęczyć, aby opanować język niemiecki, a nasi
przyjaciele język polski.
Program obfitował w różne
atrakcje. Zabraliśmy naszych
niemieckich przyjaciół do szkoły, by mogli zobaczyć jak w Polsce prowadzone są lekcje i jak
wygląda szkoła. Zorganizowa-

liśmy też podchody w naszym
mieście. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem, gdyż
mogliśmy wraz z naszymi partnerami z wymiany lepiej się
poznać i znaleźć wspólny język.
Było super! Najlepsze drużyny
zostały nagrodzone oryginalnymi upominkami.
Byliśmy również we Wrocławiu, gdzie odwiedziliśmy
Dom Edyty Stein, gdzie wysłuchaliśmy wykładu dotyczącego
naszej wspólnej polsko-niemieckiej przeszłości i pojednania. Wygłosiła go dla nas absolwentka naszej szkoły, pani doktor Małgorzata Ruchniewicz
z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Było to dla nas bardzo pouczające.
Głównym punktem programu był tzw. „Bunte Abend”
– uroczysta kolacja, na którą
przygotowaliśmy tradycyjne
polskie potrawy. Po poczęstunku odbyło się spotkanie ze
świadkami historii z Bystrzycy
i okolic – na którym były obecne dwie panie z Kudowy Zdroju,
które po wojnie zostały w Polsce, starsza pani z Niemiec,
która po wojnie wraz z rodziną
musiała opuścić swoją miejscowość oraz pan, który po wojnie
musiał opuścić tereny dawnych
Kresów Wschodnich i osiedlił
się na Ziemi Kłodzkiej. Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy ich
relacji, a także zadawaliśmy im
jeszcze wiele pytań o ich przeżycia z przeszłości. Wieczór zakończył się koncertem szkolnego zespołu „MOZG”. Ach! Było
świetnie! Śpiewaliśmy i tańczyliśmy do późnych godzin, mając niezły ubaw!
W sobotę zwiedziliśmy
twierdzę w Kłodzku, a potem
skorzystaliśmy z gościny Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
(DFK),
gdzie podjęto nas przepyszną
pizzą. Po południu zobaczyliśmy Jaskinię Niedźwiedzią
w Kletnie, a wieczorem czekał na nas jeszcze wspaniały
koncert w Szkole Muzycznej.
Następnie, pełni wrażeń, re-

laksowaliśmy się przy hotelu
„Abis” na wspólnym grilowaniu
i zabawach.
Spędzaliśmy ze sobą miło
czas, jeszcze lepiej się poznając. Nie ukrywam, że ta wymiana bardzo mi się podobała. Byłam już kilka razy na szkolnych
wymianach i mogę stwierdzić,
że im jesteśmy starsi, tym lepiej
dogadujemy się z naszymi sąsiadami – chociaż osobiście nie
mam z tym żadnego problemu.
Niemcy są świetni!
Przygotowanie wymiany
było chwilami naprawdę ciężką
pracą dla nas i naszych opiekunów (np. dzięki dofinansowaniu z DPJW została przygotowana dwujęzyczna broszura
„Wspólne odkrywanie historii”
z materiałami pomocniczymi
na wymianę), ale dzięki temu
mogliśmy uczestniczyć w wielorakiego rodzaju warsztatach,
np. wiedzy na temat naszych
krajów, wzajemnych uprzedzeń. Pracując w grupach,
wykonaliśmy ciekawe plakaty
związane z historią naszych
krajów i szkół.
Codziennie wieczorem czekała na nas jakaś niespodzianka, np. grilowanie, koncert czy
wspólne wypady „na miasto”.
Przeżyliśmy wspaniałe chwile
z tymi młodymi ludźmi, których
poznaliśmy niedawno.
Pożegnania nadszedł czas.
Było to nadzwyczaj trudne.
Przyznam szczerze, że nie wyobrażaliśmy sobie wyjazdu
Niemców. Tak naprawdę byli
w Polsce tylko tydzień, ale dla
nas był to tylko tydzień. Pożegnaniom na dworcu nie było
końca. Były to prawie dramatyczne sceny, okupione morzem łez, zepsutym makijażem
i spuchniętymi oczami (faceci
też płakali). Długo nie mogliśmy się pogodzić z tym, że
odjechali. Ale oczywiście jak
to młodzież w XXI wieku- nie
daliśmy za wygraną. Facebook
okazał się naszą główną bronią. Zaczęliśmy odliczać dni do
naszego wyjazdu do Niemiec.
Tydzień po tygodniu, dni było
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coraz mniej. Aż w końcu nadszedł nasz upragniony dzień,
22 września 2011.
Niemcy witają Polaków
Facebook był naszym źródłem przetrwania. Ile to razy
pisaliśmy, że nie możemy się
doczekać, kiedy będziemy już
w Niemczech. Czekaliśmy, czekaliśmy, aż się w końcu doczekaliśmy!
Nasza podróż do Niemiec
była straszna… Od momentu,
kiedy wsiedliśmy do autobusu
we Wrocławiu, do momentu
dotarcia do Bedburga upłynęło
aż… 17 godzin!!! Nie twierdzę,
że to mało, ale powiedzmy sobie szczerze – była to bardzo
zabawna podróż. Aczkolwiek
po takiej „cudownej” podróży
każdy normalny człowiek byłby
zrezygnowany, zmęczony, zniechęcony do jakichkolwiek działań. Ale nie my! Byliśmy nadzwyczaj podekscytowani tym,
że już niedługo zobaczymy się
z naszymi przyjaciółmi, na spotkanie z którymi czekaliśmy 3
miesiące! Najpierw dotarliśmy
do Kolonii. Stamtąd jeszcze
tylko krótka jazda pociągiem
dzieliła nas od upragnionego
celu. Dojechaliśmy na miejsce
i już z daleka zobaczyliśmy
naszych partnerów z wymiany. Nie obyło się bez gorących
powitań i opowiadań, co się

21
ostatnio u nas wydarzyło. Zostaliśmy zabrani do domów
uczniów, u których mieliśmy
mieszkać. Następnie spotkaliśmy się wspólnie w Bedburgu,
gdzie oficjalnie zaczęliśmy program wymiany.
Podczas zajęć w ramach
wymiany mogliśmy jeszcze lepiej poznać naszych niemieckich przyjaciół oraz zwyczaje
u nich panujące. Fakt, czasami
sytuacje były bardzo zabawne,
ponieważ nie rozumieliśmy
wszystkiego, więc pozostawał
tylko „body language”. Odwiedziliśmy kilka wspaniałych
miejsc. Byliśmy między innymi
w Kolonii oraz Akwizgranie (tu
oprowadziła nas po katedrze
nasza nauczycielka, pani Karpińska-Jach, która pracowała tu
w czasie swoich studiów jako
przewodniczka), gdzie mogliśmy podziwiać zabytki tych
pięknych miast.
Najzabawniejszym momentem wymiany była wyprawa na
kajaki. Nie da się tego opisać
słowami, ile śmiechu wywołała ta wyprawa, szczególnie
za sprawą jesiennych kąpieli w brudnoszarej wodzie…
Niemcy zorganizowali dla nas
„Bunte Abend”, gdzie mogliśmy skosztować tradycyjnych
potraw niemieckich. Na spotkanie przybył także pan Heribert Wolf ze stowarzyszenia

byłych mieszkańców Bystrzycy Kłodzkiej, który serdecznie
nas powitał. W tym dniu spotkaliśmy się również z dawną
mieszkanką Bystrzycy, która
opowiadała nam jak żyło się
w Bystrzycy przed wojną i jak
wyglądało wysiedlenie do Niemiec zachodnich w roku 1946
( dwoje uczestników wymiany
ze strony niemieckiej jest z nią
spokrewnionych).
Ciekawym doświadczeniem
była wizyta w szkole. Mogliśmy
poznać, jak uczą się nasi sąsiedzi i jak prowadzone są lekcje.
Trzeba przyznać – jest znaczna
różnica między Polską, a Niemcami jeśli chodzi o szkolnictwo,
aczkolwiek nie uważam, żeby
nam czegoś brakowało. Chociaż, zawsze może być lepiej.
Najmilszymi akcentami wymiany były wspólne ogniska
oraz wypady do miasta. Wtedy
mogliśmy całkowicie zintegrować się z naszymi przyjaciółmi,
ale może nie powinnam o tym
mówić. Było to bardzo zabawne doświadczenie, ale zarazem
smutne, ponieważ mieliśmy
świadomość, że już niedługo
ta piękna przygoda się skończy
i trzeba będzie wrócić do rzeczywistości.
I naszedł dzień, w którym
musieliśmy się rozstać. Było to
bardzo trudne, ponieważ bardzo się zżyliśmy. Wszyscy byli

bardzo smutni i nie obyło się
bez napadów płaczu i długich
pożegnań. Z jednej strony byliśmy szczęśliwi, że wracamy już
do domu i spotkamy się z naszymi rodzinami i przyjaciółmi,
a z drugiej chcieliśmy zostać tutaj – w Niemczech. Jednak nasi
niemieccy koledzy zapewnili
nas, że odwiedzą Polskę podczas Świąt Wielkanocnych.
CZY BYŁO WARTO…?
Mimo wielu obaw, np. językowych, już po pierwszym
spotkaniu z uczestnikami i organizatorami
wiedzieliśmy,
że będzie to dla nas niezapomniany wyjazd. Niemcy włożyli
w przygotowanie i przeprowadzenie tej wymiany całe serce
i siły. Wszystko było dopięte na
ostatni guzik. No, może prawie
wszystko. Wszyscy jesteśmy
bardzo zadowoleni, że mogliśmy poznać przesympatycznych ludzi, z którymi do dziś
utrzymujemy kontakty i spędzić z nimi wolny czas. Na wymianie zrodziły się nawet prawdziwe miłości, ale nie będę się
rozwodzić na ten temat. Zachęcamy więc wszystkich młodych
ludzi do brania udziału w takich
wymianach. Naprawdę warto.
Autorka jest uczennicą III
klasy Liceum Ogólnokształcącego w Bystrzycy Kłodzkiej.
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Bericht vom deutsch-polnischen
Schüleraustausch zwischen dem SilverbergGymnasium Bedburg (D) und den Allgemeinbildenden Schulzentrum in Habelschwerdt/
Bystrzyca Kłodzka (PL)
Teil 1: Polen begrüßt die
Deutschen
Wie fing alles an?
Am Anfang war ein Name:
Franz Conrads. Und dieser
Franz Conrads war bis 1932
Direktor am Aufbaugymnasium in Habelschwerdt und

nach dem Zweiten Weltkrieg
Leiter des Progymnasiums in
Bedburg (NRW). Wenn man
also will, ein „gemeinsamer“
Direktor.
Nach der Schließung des
Lehrerseminars in Habelschwerdt in den 20er Jahren

des 20. Jhs. wurde der aus dem
Rheinland stammende Franz
Conrads Gründungsdirektor
der neuen staatlichen Regelschule in Habelschwerdt , die
im Gebäude des Lehrerseminars eröffnet wurde und an
der begabten Schülerinnen

und Schülern aus der Umgegend die Möglichkeit gegeben wurde, die Allgemeine
Hochschulreife zu erwerben.
Franz Conrads war ein sehr
engagierter Pädagoge und
Zeitgenosse (unter anderem
war er jahrelang Vorsitzender
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und später Ehrenvositzender
des Glatzer Gebirgsvereins).
Unter seiner Ägide wurde die
Schule in Staatliche FelbigerAufbauschule
umbenannt.
Nach den Wirren des Krieges
kehrte er in die Heimat seiner Familie zurück, nämlich
nach Bedburg, wo er 1946 beauftragt wurde, die von den
Nazis geschlossene höhere
Schule wieder aufzubauen
(zunächst allerdings nur in
Form eines Progymnasiums).
In späterer Zeit wurde diese
Schule weiter ausgebaut und
erhielt den Namen SilverbergGymnasium.
In Zusammenhang mit
der von Frau Direktorin K.
Magierowska-Kasza durchgeführten Renovierung unserer historischen Schulaula in
Habelschwerdt in den Jahren
2008/9 und der Suche nach
historischen Fotos der ehemaligen deutschen Direktoren
der Schule stieß Herr Heribert
Wolf von der Habelschwerdter Heimatgemeinschaft auf
die o.g. Verbindung zwischen
Habelschwerdt und Bedburg
in Gestalt des Direktors Franz
Conrads. Ihm verdanken wir
also den Anstoß zum Aufbau
unserer Schulpartnerschaft.
Die konkreten Kontakte zur
Schulleitung in Bedburg in
Nordrhein-Westfalen
hat
dann unser Habelschwerdter

Fremdsprachenlehrer Herr H.P. Keuten (der selbst ebenfalls
im Rheinland geboren ist, dessen Familie mütterlicherseits
aber aus Wölfelsdorf stammt)
hergestellt. Auf deutscher Seite lag die konkrete Planung
und Durchführung des Austausches in den Händen von
Frau Dr. K. Angelike und Frau
N. Högemann sowie auf polnischer Seite in den Händen
von Frau A. Karpińska-Jach,
Frau L. Brzezicka sowie Herrn
H.-P. Keuten.
Und so begann unser unvergessliches Abenteuer mit
den Nachbarn aus Deutschland.
Was haben wir gemacht?
Es war Donnerstag, der
16. Juni 2011. Ungeduldig
und erwartungsvoll standen
wir auf dem Habelschwerdter
Bahnhof und warteten auf die
Ankunft des Zuges, der die
deutschen Gäste zu uns bringen sollte. Manche waren ein
bisschen nervös, andere nahmen es gelassen und wieder
andere freuten sich darauf,
endlich ihre deutschen Austauschpartner kennen lernen
zu können, mit denen sie z.T.
schon seit einigen Monaten
in E-Mail-Kontakt gestanden
hatten. Endlich, mit ein paar
Minuten Verspätung, rauschte der Zug in den Bahnhof ein.

Und jetzt waren endgültig alle
aufgeregt und gespannt, was
passieren würde. Der Zug hielt
an und die Gruppe der Deutschen mit ihren Lehrerinnen
stieg aus – ermüdet und von
der langen Reise vollkommen
fertig, aber glücklich, am Ziel
angekommen zu sein. Und
der Austausch konnte endlich beginnen. Alle begrüßten
sich, als ob man sich schon
Jahre kennen würde. Schnell
hatte jeder seinen Partner gefunden und das persönliche
Kennenlernen war sehr herzlich – wie gut, dass Jugendliche keine Grenzen und Barrieren kennen! Gleich entwickelten sich lebhafte Gespräche,
die wir beim anschließenden
gemeinsamen Mittagessen
fortsetzen konnten. Nach
dem Essen begleiteten wir
die Deutschen erst einmal zu
ihrer Unterkunft, wo sie sich
einquartieren und frisch machen konnten.
Am Nachmittag haben wir
uns dann bei sonnigem Wetter zu gemeinsamen Kennenlernspielen auf der Wiese vor
der Unterkunft getroffen. Bei
der Vorbereitung und Organisation dieser Spiele war ich
maßgeblich beteiligt, und es
hat mir große Freude bereitet,
einige gute Ideen aus dem
dpjw-Buch für Schülerbegegnungen auszusuchen und

vorzubereiten. Bei den Kennenlernspielen haben wir viel
gelacht, so zum Beispiel bei
„Cip-cap” oder „wie geht‘s?“.
Da unsere Freunde kein Polnisch konnten, haben wir entweder auf Deutsch oder auf
Englisch gespielt.
Unser Programm war reich
an unterschiedlichen Attraktionen. Wir haben unsere
deutschen Freunde in unsere
Schule mitgenommen, so dass
sie sehen konnten, wo wir
unseren Schulalltag verbringen und wie der Unterricht
und das Schulleben in Polen
aussieht. Danach haben wir
in deutsch-polnischen Paaren eine Stadtrallye gemacht.
Das ist auf großes Interesse
gestoßen, denn wir konnten
mit unseren Partnern zusammenarbeiten und bekamen es
auch irgendwie hin, uns mit
ihnen zu verständigen. Das
war super! Die besten Mannschaften sind mit originellen
Preisen belohnt worden. Wir
waren auch in Breslau, wo
wir u.a. das Edith-Stein-Haus
besucht haben. Dort haben
wir auch einen Vortrag der
in Habelschwerdt geborenen
Historikerin M. Ruchniewicz
zum Thema der Nachkriegsgeschichte der Grafschaft
Glatz sowie der deutsch-polnischen Versöhnung gehört.
Das war sehr interessant und
lehrreich.
Ein Höhepunkt des Programms war der „Bunte
Abend”, den wir veranstaltet
haben. Die polnischen Familien haben keine Mühen gescheut, um den Gästen eine
reiche Auswahl an traditionellen polnischen Gerichten
zu präsentieren. Nach dem
Büfett gab es eine Diskussionsrunde mit Zeitzeugen
aus Habelschwerdt und den
umliegenden Orten, d.h. zwei
Deutschen aus Bad Kudowa,
die nach dem Krieg in ihrer
Heimat geblieben sind und
bis heute hier leben, einer
Deutschen, die 1946 als Kind
mit ihrer Familie vertrieben
wurde, sowie einem Polen, der
aus den ehemaligen ostpolnischen Gebieten (der heutigen
Ukraine) vertrieben und nach
dem Krieg in der Grafschaft
Glatz angesiedelt wurde. Die
Jugendlichen aus Polen und
aus Deutschland hörten den
Berichten der vier Zeitzeugen
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gespannt zu und stellten anschließend viele Fragen.
Nach Ende des offiziellen
Teils gab es noch ein Konzert
der Schulrockband „MOZG”.
Das war toll! Wir sangen und
tanzten bis in die Nacht hinein und hatten viel Spaß zusammen.
Am Samstag haben wir
die Stadt Glatz einschließlich
des unterirdischen Festungslabyrinths besucht, waren
beim DFK Glatz eingeladen
(unter anderem zur Pizza)
und besuchten nachmittags
die Tropfsteinhöhle im Klessengrund. Abends waren wir
noch auf einem Konzert der
Musikschule
Habelschwerdt im Rathaussaal, und der
Abend klang aus mit einem
gemeinsamen Grill.
Insgesamt hat mir der
Austausch sehr gefallen. Da
ich schon mehrmals an einem
Austausch
teilgenommen
habe, kann ich vergleichend
sagen, dass die Verständigung
mit unseren ausländischen
Nachbarn mit zunehmendem
Alter eigentlich immer besser
klappt. Zumindest für meinen
Teil kann ich das behaupten.
Die Stimmung war einfach
großartig, und die Deutschen
planen auch schon einen privaten Besuch in Polen im kommenden Jahr. Sie sind halt gut
drauf, die Deutschen!
Wirklich tolle Erlebnisse
Die Vorbereitung des
Austauschprogramms
war
recht anstrengend (so wurde u.a. auch die Broschüre
„Gemeinsam Geschichte erleben“ dank der Unterstützung des dpjw verfasst und
gedruckt), aber schließlich
hat es sich gelohnt, denn wir
konnten auch an Workshops
teilnehmen (z.B. zum Thema Vorurteile) und haben in
Gruppen Poster zum Thema
der deutsch-polnischen Geschichte und auch der Geschichte unserer Region und
unserer beiden Schulen hergestellt.
Abends erwartete uns
immer irgendeine Überraschung, ein Bunter Abend, ein
Konzert, gemeinsames Grillen
oder auch Ausflüge mit den
Partnern in den Ort. So haben
wir gemeinsam mit unseren
neuen Freunden eine unvergessliche Zeit erlebt.
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Entsprechend schwer fiel
allen der Abschied. Wir hatten
kaum mehr als eine Woche
miteinander verbracht, aber
alle waren einander ans Herz
gewachsen, so dass die Tränen beim Abschied flossen.
Die Umarmungen und Verabschiedungen wollten kein
Ende nehmen, und fast wäre
der Zug schon ohne die Deutschen wieder abgefahren …
Und
der
Trennungsschmerz hielt auch nach der
Abreise der Deutschen an.
Aber da wissen sich Jugendliche des 21. Jahrhunderts
guten Rat, denn wozu gibt es
das Internet und Facebook.
Dort haben wir gemeinsam
mit den Deutschen die Tage
bis zu unserem Gegenbesuch
in Deutschland gezählt. Tag
für Tag, Woche für Woche
wurde die Zahl immer kleiner, bis der Kalender endlich
den 22. September 2011 anzeigte und wir nach Bedburg
abfuhren.
Teil 2: Deutschland
begrüßt die Polen
Facebook war also unser
Lebensretter. Wie oft haben
wir geschrieben, dass wir es
nicht erwarten können, bis
wir endlich nach Deutschland fahren. Wir warteten und
warteten, bis es schließlich so
weit war!
Unsere
Reise
nach
Deutschland war schrecklich
... Vom Einstieg in den Bus in
Glatz bis zur Ankunft in Bedburg vergingen sage und
schreibe ... 17 Stunden! Ich
würde nicht sagen, dass dies
gerade wenig war, aber trotzdem - seien wir ehrlich – war
es eine amüsante Reise.
Jeder normale Mensch
wäre nach solch einer Reise
fertig, todmüde und apathisch. Aber wir doch nicht!
Wir waren vollkommen aus
dem Häuschen und konnten
es nicht abwarten, endlich die
Gesichter wiederzusehen, die
wir drei Monate lang vermisst
hatten!
Zunächst setzte uns der
Bus morgens in Köln vor dem
Dom ab, nur noch eine kurze
Bahnfahrt vom Ziel unserer
Reise entfernt. Als wir dann
endlich auf dem kleinen Bedburger Bahnhof ausstiegen,
kamen uns unsere Austauschpartner schon entgegen und

begrüßten uns herzlich. Wir
fuhren dann zunächst in unsere Gastfamilien, bei denen
wir die nächsten Tage wohnen
durften. Nach der Einquartierung haben wir uns dann gegen Abend in der Altstadt mit
der ganzen Gruppe getroffen
und den Austausch offiziell
eröffnet.
In den nächsten Tagen
konnten wir mehrmals am
Unterricht des SilverbergGymnasiums
teilnehmen
und das Schulleben an einem
deutschen Gymnasium erleben. Manchmal haben wir natürlich nicht alles verstanden,
aber mit „body language”
kann man sich notfalls immer
verständigen.
Wir haben auch einige
tolle Ausflüge gemacht. Wir
waren unter anderem in Köln
sowie Aachen, wo wir die
Denkmäler dieser schönen
Städte bewundern konnten.
Der lustigste Moment des
Austausches war die „Erkundungsreise“ auf Kajaks auf der
Erft. Es lässt sich mit Worten
kaum beschreiben, wie viel
wir gelacht haben. Danach
haben die deutschen Gastfamilien einen „Bunten Abend”
für uns veranstaltet, wo wir
traditionelle deutsche Gerichte kosten konnten. An diesem
Tag konnten wir auch einem
interessanten Vortrag einer älteren Dame lauschen, die vor
dem Krieg in Habelschwerdt
geboren ist. Auch Herr Wolf
von der Habelschwerdter
Heimatgemeinschaft (der übrigens nur ein paar Wochen
vorher in unserer Schule zu
Besuch gewesen war) war
anwesend und begrüßte uns
herzlich. Die ältere Dame erzählte uns, wie sie 1946 Habelschwerdt verlassen und in
Westdeutschland ein neues
Leben beginnen musste. Zwei
Schüler aus der deutschen
Gruppe sind übrigens mit ihr
verwandt.
Den Unterricht in Deutschland zu erleben, war schon
interessant. Manchmal ist
der Unterricht schon anders,
als wir es aus Polen gewohnt
sind, beide Systeme haben
ihre Vor- und Nachteile. Auch
wenn ich mit dem zufrieden
bin, wie es bei uns in Polen ist
– es gibt stets Raum für Verbesserungen …
Zu den schönsten Er-

lebnissen des Austausches
gehörten sicherlich die gemeinsamen Feiern und Stadttouren, die wir privat mit
unseren Freunden unternommen haben. Da haben wir uns
natürlich erst richtig privat
kennen gelernt … aber mehr
darf ich an dieser Stelle nicht
darüber schreiben. An diese
gemeinsamen Stunden erinnern wir uns alle besonders
gern, andererseits machen sie
uns aber auch traurig, weil die
schöne Zeit so schnell vorbei
ging und der Schulalltag uns
nun wieder alle zurück hat.
Und dann kam der Tag, an
dem wir uns wieder trennen
mussten. Das war sehr schwierig, weil wir uns doch schon
sehr angefreundet hatten.
Alle waren sehr traurig und
es kam zu Weinkrämpfen und
langen
Verabschiedungen.
Auch wenn wir uns freuten,
unsere Familien und Freunde zu Hause wiederzusehen,
so wären wir andererseits
am liebsten hier geblieben,
in Deutschland. Aber unsere
Freunde haben uns mit dem
Versprechen getröstet, dass
sie uns zu Ostern besuchen
kommen würden …
LOHNT SICH DAS …?
Trotz einiger ausgestandener Ängste, z.B. ob ich
sprachlich irgendwie über
die Runden komme, wussten
wir schon nach dem ersten
Treffen mit den Teilnehmern
und Organisatoren, dass der
Schüleraustausch für uns zu
einem unvergesslichen Erlebnis wird. Die Deutschen
haben viel Energie und ihr
ganzes Herz in die Vorbereitung und Durchführung
dieses Austausches gesteckt.
Alles war bestens vorbereitet
und gut durchdacht. Wir alle
haben uns sehr gefreut, nette
Menschen kennenzulernen,
bei denen wir wohnen und
mit denen wir eine Zeitlang
zusammenleben und Spaß
haben durften. Selbst an
deutsch-polnischem Techtelmechtel hat es während des
Austausches nicht gefehlt,
aber dieses Thema will ich
hier nicht näher behandeln.
Zusammenfassend können wir nur alle Schüler und
Schülerinnen auffordern, an
einem solchen Austausch teilzunehmen. Es lohnt sich!
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Józef Obacz urodził się 24
lipca 1934 r. w Wołczkowie
nad Dniestrem w województwie stanisławowskim (obecnie
Ukraina). Już od 1940 r. wychowywał się bez rodziców u krewnych.
Razem z rodziną został wysiedlony w lipcu 1945 r., bowiem po zakończeniu II wojny
światowej władze Związku Radzieckiego przystąpiły do wypędzania polskiej ludności.
Mieszkając na Pomorzu Zachodnim w okolicach Myśliborza rozpoczął naukę w Państwowym Liceum Pedagogicznym,
niestety nie mógł pogodzić się

z poglądami nowych nauczycieli z kadry komunistycznej.
Odważnie głosił odmienne poglądy od jedynie słusznej linii
propagandowej władz komunistycznych za co został skazany
wyrokiem Wojskowego Sądu
Rejonowego w 1952 r. na 5 lat
więzienia za próbę obalenia
ustroju przemocą.
Po 2 latach spędzonych za
kratami komunistycznego więzienia trafił do Wojskowego
Korpusu Górniczego, skierowano go do służby przymusowej
tzn. do pracy w kopalni węgla
kamiennego w Słupcu. Jesienią
1956 r. uległ ciężkim obrażeniom ciała podczas wypadku
w kopalni „Słupiec” stracił lewą
rękę. „Wilczy bilet” ciągle utrudniał mu podjęcie normalnej pracy, ale coraz częściej chwytał za
pędzel i ołówek – odkrywał coraz większe talenty plastyczne,
ponieważ rysunkiem interesował się od dzieciństwa.
W 1962 r. podjął pracę w Za-

fot. Julian Golak

Wystawa akwarel Józefa Obacza

Józef Obacz w towarzystwie dyrektora muzeum w Bystrzycy Kł. Tomasza Nowickiego

kładach Graficznych „Kalkomania” w Wałbrzychu.
W połowie lat 70-tych pokazał swoje akwarele publicznie
i od razu uzyskał opinie zachęcające go do dalszej pracy. Tworzył podczas plenerów organizowanych z własnej inicjatywy,
m.in. w Sandomierzu. Lublinie,
Zakopanem, Krakowie, Gdańsku, Kłodzku, Nowej Rudzie. Malował także w Pradze i w Mielni-

ku w Rep. Czeskiej. Jego prace
były wystawiane w Karlovych
Varach, Wałbrzychu, Kłodzku
i podczas Polsko – Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej w Nowej Rudzie. Jego wystawy to
prezentacje indywidualne składające się zazwyczaj z 30 do
50 prac. Najnowszą wystawę
akwarel można oglądać w Muzeum Regionalnym w Bystrzycy
Kłodzkiej.

Wspomnienie o Jerzym Szulcu
We wtorek, 28 lutego zmarł pierwszy przewodniczący Wałbrzyskiego Komitetu
Strajkowego w 1980 r. Po wybuchu fali strajków w sierpniu 1980 r. Szulc został
przez załogę zakładów górniczych obdarowany wielkim zaufaniem. Był wtedy
górnikiem dołowym i ratownikiem w Kopalni Wałbrzych. To właśnie dlatego
został wybrany delegatem na I Zjazd NSZZ „Solidarność” Regionu Dolny Śląsk.
Następnie powierzono mu funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu.
Pracował także w Komisji Porozumiewawczej i w pierwszej Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”. Po ogłoszeniu stanu wojennego przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego zszedł do
podziemia. Po aresztowaniu, był więziony m. in. w Głogowie i Grodkowie. Ostatni raz rozmawiałem z nim
w grudniu 2011 r. podczas uroczystości w gmachu Opery Wrocławskiej, gdzie otrzymał medal„Niezłomny”.
W czwartek, 1 marca w Wałbrzychu, w czasie mszy świętej żałobnej, której przewodniczył ks. Ryszard Szkoła
spotkaliśmy się na wspólnej modlitwie z niezawodnymi od lat przyjaciółmi z wałbrzyskiej „Solidarności”:
Haliną Pankanin, Jerzym Langerem, Idzim Gagatkiem, Józefem Zalasem i innymi działaczami. Niestety
coraz częściej spotykamy się na uroczystościach żałobnych, bo odchodzą od nas ludzie, którzy w naszym
regionie przed 30 laty walczyli o niepodległą Polskę. Jerzy Szulc został pochowany w piątek, 2 marca na
cmentarzu parafii pw. św. Barbary w Wałbrzychu. W zmarłym tracimy dobrego i odważnego człowieka,
który swoje życie poświęcił walce o prawa człowieka i wolną Polskę.
Julian Golak
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Heinz-Peter Keuten

Besuch des Vorsitzenden des DSKG Kłodzko
in Heppenheim und Bensheim
Auf Einladung des BDV
Landesverband Hessen begab
sich der Vorsitzende des DFK
Glatz, Horst Ulbrich, nach Heppenheim. Die Kontakte wurden
aber wohl durch Bürgermeister
A.D. Herrn Stolle hergestellt,
der 2011 als Repräsentant der
Partnerstadt Bensheim in Glatz
war, als Herr Ulbrich dort über
die soziale und kulturelle Arbeit des DFK berichtete.
Horst Ulbrich war am Samstag 4.2.2012 als Hauptredner
zur
Landwirtschaftswoche
Südhessen geladen um über
die Landwirtschaft in Polen zu
berichten. Sein Referat trug
den Titel „ Landwirtschaft in
Polen im Kontext zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
des Landes.“
Außer Landwirten und Zuhörern aus den Stadträten Heppenheim und der Glatzer Pa-

tenstadt Bensheim waren eine
große Anzahl BdV-Mitglieder
anwesend, um sich die Entwicklung in der Nachkriegszeit
näher bringen zu lassen.
Herr Ulbrich beschrieb zunächst die Situation in der Grafschaft Glatz in den ersten Tagen nach der Vertreibung der
deutschen Landbevölkerung,
die Neuansiedlung der heutigen polnischen Bewohner und
wie das Zusammenleben beider Völker sich entwickelte. Er
berichtete über die zahlreichen
Umstellungen der Landwirtschaft während der kommunistischen Zeit, die Konflikte der
Partei mit den Bauern wie auch
die
Lebensmittelknappheit
durch Misswirtschaft bis zur politischen Wende. Immer wieder
gespickt mit eigenen Erlebnissen und denen seiner Familie.
Dann aber auch die Situation

nach 1989 mit einer neuen
Landordnung und später die
segensreichen Zahlungen aus
EU-Mitteln, wie auch die neuen Regeln der Kreditvergabe
über den Euro, die es den Landwirten nun ermöglichte, zu
bezahlbaren Kreditzinsen neue
Maschinen zu kaufen, um endlich mit Gewinn produzieren
zu können.
Nach seinem Referat wurde
er lange Zeit mit Fragen überschüttet und es dauerte fast
eine Stunde, bis alle Fragesteller zufrieden waren. Danach
bedankte sich der Stadtrat mit
einem Sortiment edler Weine
aus Heppenheim. Bürgermeister a.D. Herr Stolle aus Bensheim war schon ungeduldig und
Herr Ulbrich konnte eine Einladung zum Essen mit dem BdV
in Heppenheim nicht annehmen, denn er wurde sofort in

die Partnerstadt Bensheim gefahren. Dort gab es nach einer
Stadtbesichtigung ein Treffen
mit dem Vizebürgermeister
und eine Aussprache in Anwesenheit der Stadtbeauftragten.
Nach den ganzen Pflichtprogrammen gab es gegen 16 Uhr
eine Einladung zum Essen im
alten Rathaus und der für alle
wohl informative und erfolgreiche Tag wurde mit einem
guten Glas Bensheimer Wein
beendet. Nach einer weiteren
Nacht im Hotel Goldener Engel
in der historischen Altstadt von
Heppenheim trat Herr Ulbrich
die lange Heimreise nach Glatz
in Polen an. Das nächste Treffen
mit den Vertretern der Partnerstadt Bensheim wird es nach
Absprache in Glatz geben. Ein
Termin wird zu gegebener Zeit
mit dem Bürgermeister in Glatz
vereinbart.

Heinz-Peter Keuten

Wizyta przewodniczącego kłodzkiego
NTSK w Heppenheim i Bensheim
Podczas
ubiegłorocznej
wizyty byłego długoletniego
burmistrza Bensheim p.Stolle w partnerskim
mieście
Kłodzku, przewodniczący Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Kłodzku Horst Ulbrich miał okazję
przedstawić społeczną i kulturalną działalność stowarzyszenia. Kontakt ten zaowocował
zaproszeniem przez Krajowy
Związek Wypędzonych w Hesji
Horsta Ulbricha do Heppenheim, gdzie odbywał się „Rolniczy
Tydzień 2012“. 4 lutego Ulbrich
wygłosił referat pt.: “Rolnictwo
w Polsce w kontekście ogólnogospodarczego rozwoju kraju“.
Oprócz rolników i przedstawicieli Rad Miejskich Heppenhe-

im i Bensheim, przysłuchiwali
się również członkowie Związku Wypędzonych w Hesji, zainteresowani
powojennym
rozwojem Polski.
Horst Ulbrich opisał na
początku sytuację na Ziemi
Kłodzkiej w pierwszych dniach
po wypędzeniu niemieckiej
ludności wiejskiej i osiedlaniu się Polaków oraz rozwój
wzajemnego współżycia obu
narodów. Następnie przedstawił kolejne przemiany w
okresie socjalizmu, konflikty
partii z rolnikami oraz niedostatki żywnościowe wywołane złym gospodarzeniem do
czasu politycznej przemiany,
włączając także własne i rodzinne doświadczenia. Dalsze

sprawozdanie
poświęcone
było nowemu porządkowi po
roku 1989 oraz zmianom wywołanym przez dotacje Unii
Europejskiej i kredyty, umożliwiające rolnikom zakup nowoczesnych maszyn do nareszcie
opłacalnej produkcji.
Na zakończenie słuchacze
zasypali referenta pytaniami,
na które wyczerpująco odpowiadał. Rada Miejska wyraziła
swoje podziękowanie przekazując asortyment szlachetnych
win z Heppenheim.
Pan Ulbrich nie mógł skorzystać z zaproszenia Związku Wypędzonych w Hesji na
obiad, gdyż burmistrz Stolle
już czekał , aby zabrać gościa
do Bensheim. Po zwiedzeniu

partnerskiego miasta miało
miejsce spotkanie z Wiceburmistrzem i miejskim pełnomocnikiem. Oficjalny program
zakończył się zaproszeniem
na kolację w Starym Ratuszu,
gdzie podsumowano ten pracowity i w pełni zadowalający
dzień. Po kolejnej nocy w hotelu „Złoty Anioł“ na przepięknej starówce Heppenheimu
nadeszła pora powrotu do dalekiego Kłodzka. Ustalono, że
następne spotkanie z przedstawicielami
partnerskiego
miasta Bensheim odbędzie się
w Kłodzku, po uprzedniej konsultacji terminu z burmistrzem
miasta Kłodzka.
Tłumaczenie:
Renata Ulbrich
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Konsul Generalny dr Gottfried Zeitz
z wizytą w siedzibie Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Kłodzku
Na zaproszenie Niemieckiego Towarzystwa SpołecznoKulturalnego w Kłodzku w dniu
08.03.2012 r. przybył z Wrocławia Konsul Generalny RFN, aby
zapoznać się z działalnością
kulturalną stowarzyszenia oraz
realizowanymi projektami społecznymi.
Po oficjalnym powitaniu
przewodniczący zarządu Horst
Ulbrich przedstawił działania
stowarzyszenia, uzupełniając
sprawozdanie materiałem zdjęciowym.
Wśród działań na rzecz kultury wyróżniony został projekt
renowacji pomnika znajdującego się koło Bożkowa. Pomnik
ten poświęcony jest kustoszowi nieistniejącej już dzisiaj Kaplicy Loretańskiej, Heinrichowi
Benderowi, który zginął z rąk
żołnierzy radzieckich. Współpraca z NTSK umożliwiła ks.
prof. dr Tadeuszowi Fitychowi
stworzenie niemieckojęzycznej
wersji wystawy „Boże Młyny“
na temat obiektów sakralnych
na pograniczu kudowskim.
W Ośrodku Jeździeckim
na terenie gospodarstwa prze-

wodniczącego stowarzyszenia
H. Ulbricha goszczeni są rokrocznie członkowie Towarzystwa Chorób Nerwowo-Mięśniowych z Wałbrzycha oraz
dzieci z okolicznych Domów
Dziecka. Spotkania te są okazją
do przejażdżki kucykami oraz
wspólnej biesiady. Imprezy
integracyjne z Towarzystwem
Przyjaźni Polsko-Niemieckiej,
któremu przewodniczy pan
Jerzy Żelaszkiewicz, stanowią
już stały punkt programu. Do
ścisłej współpracy przyczynił
się wspólny cel obu stowarzyszeń, którym jest porozumienie
między narodami. Współpraca
ta zaowocowała wytyczeniem
szlaku turystyczno-pielgrzymkowego im. bł. Gerharda Hirschfeldera, wiodącego z Kudowy Zdróju przez Kłodzko do
Bystrzycy Kłodzkiej. Wsparcia
finansowego na ten cel udzieliła Fundacja Rozwoju Śląska
z Opola i Urząd Marszałkowski,
dzięki czemu szlak zostanie
oznakowany w trzech językach. Horst Ulbrich chwalił
dobrą współpracę i spogląda
optymistycznie w przyszłość

Przewodniczący H. Ulbrich podczas prezentacji projektów NTSK w Kłodzku

w kontekście polsko-niemieckiego pojednania.
Wielu polskich mieszkańców ziemi kłodzkiej korzysta
z pięciu kursów języka niemieckiego, oferowanych dla
członków
stowarzyszenia.
Najnowszy projekt nauczania
języka niemieckiego rozpoczyna się w marcu tego roku
dla dzieci w wieku od 3-6 lat
i są jeszcze wolne miejsca.
Zainteresowanych rodziców
zapraszamy w soboty między godz.11.00 a 14.00 na ul.
Łukasińskiego 11 w Kłodzku.
Trwające trzy kursy dla dorosłych – począwszy od poziomu
dla początkujących - poprzez
poziom dla zaawansowanych po grupę konwersacyjną są już
zamknięte. Projekt obejmujący
naukę korepetycyjną dla dzieci
szkół podstawowych odbywa
się w świetlicy w Święcku, ponieważ w tym czasie rozpoczyna próby powstający chór. Ze
względu na ograniczoną powierzchnię lokalu, niemożliwe
jest przeprowadzanie w nim
wszystkich projektów. Pomimo zmniejszenia dotacji na rok

2012 przez Fundację Rozwoju Śląska i Konsulat w Opolu
przewodniczący w pozytywny
sposób obrazuje przyszłość.
Kolejne duże święto odbędzie
się 19 maja. Swoją obecność na
Dolnośląskim Święcie Wiosny
zadeklarowały chóry z Görlitz,
Wałbrzycha, Opola i Bystrzycy Kłodzkiej. Stowarzyszenie
szuka jeszcze możliwości wypożyczenia stołów i ławek, aby
zapewnić miejsca dla licznie
spodziewanych gości.
Konsul Generalny wyraźnie
chwalił współpracę z Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Niemieckiej oraz projekty z udziałem Polaków. Działania mające
na celu dobre wzajemne stosunki są szczególnie cenione przez
Konsulat. Po obu stronach istnieją jeszcze uprzedzenia, na które
można pozytywnie wpływać
poprzez wzajemne zrozumienie
i rozwijanie kontaktów. Stąd też
działalność NTSK w Kłodzku jest
bardzo ważna. Konsul życzył
stowarzyszeniu dalszych sukcesów. Spotkanie zakończyło
się rozmowami z uczestnikami
przy kawie i cieście.
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Der deutsche Generalkonsul Dr. Zeitz zu
Gast bei der Deutschen Sozial-Kulturellen
Gesellschaft in Kłodzko
Auf eine Einladung des DFK
Kłodzko kam der deutsche Generalkonsul aus Wrocław am
8.3.
um sich über die kulturellen und sozialen Projekte zu
informieren. Nach der offiziellen Begrüßung berichtete
der Vorsitzende Herr Ulbrich
über die vielen Aktivitäten,
unterstützt mit Bildmaterial.
Im kulturellen Bereich waren
die herausragenden Projekte,
die Renovierung des Denkmals oberhalb von Swiecko an
der Hauptstraße, zu Ehren des
Küsters Heinrich Bender, der
in den letzten Kriegstagen von
russischen Soldaten umgebracht wurde und die Zerstörung der dortigen Kapelle
zur Folge hatte. In der Zusammenarbeit mit Professor Fitych
wurde eine Präsentation über
sakrale Bildstöcke im Raum
Kudowa erstellt.
Jährlich wird eine Gruppe
Behinderter aus Walbrzych
zum gemeinsamen Grillen
eingeladen, wie auch Kinderheime aus der Region zum

Spielen und Reiten auf dem
Reiterhof des Vorsitzenden
eingeladen sind. Gemeinsame
Feste mit dem Polnisch - Deutschen Freundschaftskreis aus
Klodzko, dessen Vorsitzender
Herr Jerzy Żelaszkiewicz ist,
gehören seit langer Zeit zur
Tradition. Es ist zu einer engen
Zusammenarbeit gekommen,
da beide Vereine die gleichen
Ziele der Völkerverständigung
haben. Sie haben in gemeinsamer Arbeit den Hirschfelder
Wander – und Pilgerweg von
Kudowa bis Habelschwerdt
festgelegt, der mit Hilfe der
deutschen Stiftung aus Oppeln und dem Marschallamt
nun mit Hinweistafeln in beiden Sprachen versehen wird.
Herr Ulbrich lobte die gute
Zusammenarbeit und schaut
positiv in die Zukunft wenn
es um die polnisch – deutsche
Versöhnung geht.
Viele polnische Mitbürger
nehmen auch an den fünf angebotenen Deutschkursen teil,
die für unsere Mitglieder angeboten werden. Das neueste

Projekt startet noch im März
für Kinder im Vorschulalter von
3 bis 6 Jahren. Hier sind auch
noch einige Plätze frei, interessierte Eltern mögen sich bitte
Samstags von 11 bis 14 Uhr in
unseren Vereinsräumen Łukasińskiego 11 informieren. 3 Kurse für Erwachsene von Anfängern über Fortgeschrittene bis
zum Diskussionskreis Deutsch
sind belegt. Ein Projekt Hilfe
für den Deutschunterricht in
der Grundschule wurde in das
Gemeindezentrum
Świecko
ausgelagert, weil zu dieser
Zeit der neu gegründete Chor
seine Proben beginnt. Unser
Vereinslokal steht jedem offen,
das Raumangebot ist leider zu
gering, um alle Projekte dort
stattfinden zu lassen.
Der Vorsitzende malte ein
positives Bild für die Zukunft,
obwohl die Fördermittel der
deutschen Stiftung und des
Konsulats aus Oppeln für 2012
gekürzt wurden.
Das nächste große Fest
wird am 19. Mai stattfinden.
Zu dem Niederschlesischen

Frühlingsfest sind schon Chöre
aus Görlitz, Waldenburg, Oppeln und Habelschwerdt angemeldet. Dazu eine Anfrage an
die Leser. Wo können weitere
Bänke und Tische ausgeliehen
werden, um für ca. 300 Personen Sitzplätze zu schaffen.
Der Generalkonsul lobte
ausdrücklich, dass eine gute
Kooperation mit dem Polnisch
Deutschen Freundschaftskreis
in Kłodzko besteht und viele
Projekte mit Einbeziehung der
polnischen Bevölkerung stattfinden. Das sei vom deutschen
Konsulat ausdrücklich so gewünscht. Es gäbe auf beiden
Seiten immer noch Vorurteile,
die nur durch gegenseitiges
Verständnis und ausbaufähige
Kontakte positiv beeinflusst
werden können. In diesen Sinn
sei die deutsche Vertretung in
Kłodzko auf einem guten Weg
und er wünschte weiterhin
Erfolg. Nach einer Aussprache
mit den Teilnehmern bei Kaffee und Kuchen hatte er noch
weitere Termine und verabschiedete sich.

Od prawej: członek NTSK ,były dyr. Filii Banku Narodowego H. Handlos, Konsul Generalny RFN dr G. Zeitz , Attache Kulturalny R. Sachs, tłumaczka R. Ulbrich
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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 Sługa Boży 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/ Grüssau 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 Heiligen Vaters Johannes 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. Wil-

lmanna, 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 – švid-

nicko- javorský kníže Bolko I. 2
června 1997 Boží Sluha 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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Ks. prof. ndzw. dr hab. Tadeusz Fitych

BETELEJEM PO KUDOWSKU…

„Chrystus się narodził;
razem z Nim miłość przyszła na świat”
(ks. prof. Joseph Wittig)

fot. T. Fitych

wią kamienie”, ale także ludzkie
dzieła i dojrzałe chrześcijańskie
świadectwa.

Dom rodziny Stephan (zbud. 1852 r.), przy ul. Kościuszki 101.

Do znacznej popularności
Czermnej, dawnej wsi (wzm.
z 1354 r.) i równocześnie centrum byłego „Czeskiego Zakątka”, a obecnie „starówki” Kudowy-Zdroju, zarówno w Polsce,
w Czechach jak i w wielu krajach
Europy Środkowej i Zachodniej,
przyczyniła się z jednej strony
działalność wybitnych postaci,
istnienie i pokojowe współżycie
trzech grup narodowościowych
i wyznaniowych (katolików, potomków husytów, wyznawców
kościoła reformowanego i luterańskiego w Pstrążnej), a z drugiej
występowanie ponad 220 pomników małej i wielkiej architektury
sakralnej, rzemiosła, zabudowy,
kultury ludowej i dróg pątniczych
oraz malowniczego piękna krajobrazu Obniżenia Kudowskiego.
Od kilku lat atrakcyjność tego
miejsca umacnia i wzbogaca szlak
turystyczny imienia Jana Pawła II,
wiodący od czermnieńskiego kościoła do Gór Stołowych i dalej do
sanktuarium Matki Bożej w Wambierzycach.
Spoglądając na dzieje tego
regionu, w świetle prawdy głoszącej, iż największym bogactwem rodziny, parafii, miasta
i narodu jest człowiek (Jan Paweł
II), do grona najwybitniejszych w
parafii Czermna należy zaliczyć
m.in.: księdza proboszcza Wentzela Tomaschka (1764 - 1804),
który wzniósł tzw. Kaplicę Czaszek (była ona przede wszystkim
antyoświeceniową katechezą na

temat chrześcijańskiej prawdy
o zmartwychwstaniu ciał i życiu
wiecznym); Johanna Kubu (XIX
w.) - w okresie 2-giej pandemii
cholery, w swym modlitewniku,
opisał on zagrożenie panujące
w Czermnej w latach 1832-1834;
trzech pionierów zgromadzenia
redemptorystów ( w różnym
stopniu zasłużonych także dla
Ziemi Kłodzkiej): Antoniego
Jedka (*1834 Słone +1903 Tuchów) ze Słonego oraz dwóch
rodzonych braci Amanda (*1859
+1907) i Franza Xavera (*1864
+1926), należących do czermnieńskiej rodziny Franz; Annę
Bernard (*1865 Wrocław + 1938
Kudowa-Zdrój) - miejscową poetkę i publicystkę, piszącą m.in.
na temat “Czeskiego Zakątka”
oraz tutejszego wikariusza w latach 1932-1939 błogosławionego księdza Gerharda Majellę
Hirschfeldera (*17 II 1907 Kłodzko + 01 VIII 1942 KL Dachau) nieustraszonego duszpasterza
młodzieży zamęczonego przez
niemieckich nazistów. Obecnie
pragniemy przedstawić Czytelnikom kolejną, zasłużoną na
polu chrześcijańskiej kultury, postać Franciszka Stephana (*1881
Czermna + 1953 Czermna), znanego twórcy - niespotykanej
dotąd - ruchomej szopki (18961924) oraz dwóch instrumentów organowych (z 1924 i 1938
r.). Prymas Tysiąclecia ks. kard.
Stefan Wyszyński mówił: „Gdy
gaśnie pamięć ludzka, dalej mó-

Historia i znaczenie
katolickich „Betlejemów”
Boże Narodzenie – to w tradycji chrześcijańskiej święto
upamiętniające pełnię czasów,
tzn. pochylenie się Boga Miłości nad człowiekiem (zob. m.in.
Łk 2,4-7), co wyraża historyczny
fakt narodzin Jezusa Chrystusa
w Betlejem (Betlejem w języku hebr. oznacza „dom chleba”;
najstarsze historyczne wzmianki
celebracji liturgicznych pochodzą z 202 i 224 r.). W chrześcijańskiej tradycji jest to uroczystość
liturgiczna przypadająca na 25
grudnia (wg kalendarza gregoriańskiego). Rangę święta podkreśla zwłaszcza sama liturgia
oraz związane z nią zwyczaje,
wyrosłe z recepcją obrzędów liturgicznych w kulturze różnych
krajów. Datę 25 grudnia chrześcijanie najprawdopodobniej
przejęli po Rzymianach, którzy
w ten dzień świętowali Narodziny Niezwyciężonego Słońca.
Powiązane z tym świętem
lokalne szopkarskie tradycje wyrosły na bazie kilku komplementarnych nurtów. W malarstwie
katakumbowym, Boże Narodzenie przedstawiano odwołując
się do symboli gorejącego krzaku Mojżesza czy różdżki Aarona.
Jednym z najstarszych przykładów rodzącej się czci dla miejsca
narodzin Jezusa Chrystusa jest
pierwsza bazylika chrześcijańska
w Betlejem, którą wzniosła święta Helena, matka cesarza Konstantyna Wielkiego. Natomiast
w rzymskiej Bazylice Santa Maria Maggiore przechowywano
relikwie betlejemskiej stajni. Nie
mniej dopiero w XVI w. ukształ-

towała się tu praktyka stawiania
ich na ołtarzu w okresie Bożego
Narodzenia. W średniowieczu,
wyrazem mistyki oblubieńczej
było skoncentrowanie się na
prawdzie o Wcieleniu Słowa Bożego (człowieczeństwie Chrystusa) oraz tajemnicy pasyjnej.
W epoce wypraw krzyżowych,
konsekwencja dojrzałej duchowości mistycznej znajduje swój
wyraz w „nowym Betlejem” szopce. Bardzo często wskazuje się
na osobę św. Franciszka, który
polecił przygotować misterium
bożonarodzeniowe (teatr sakralny – szopkę) w skalnej grocie na
stoku wzgórza koło włoskiego
Greccio w nocy z 24/25 XII 1223
r.). Początkowo franciszkanie,
a później jezuici konsekwentnie rozwijali szopkową tradycję. Pierwotnie, niekiedy nawet
przed mszą świętą, na ołtarzach
adorowano najpierw Dzieciątko
Jezus ułożone na sianie w żłóbku (kołysce; najstarsza praktyka
w XIV w. w Austrii). Z biegiem
czasu pojawiły się rzeźbione
figury, dużych gabarytów, polichromowane, złocone, a nawet ubierane w szaty. Pierwsza
kościelna szopka pojawiła się
w 1478 r w Neapolu. Praktyka
tego rodzaju rozszerzyła się na
Włochy, Francję Austrię, Hiszpanię i Portugalię, a od 1601 r.
w Niemczech (w Altötting). Właściwa szopka, bliższa formom
pielęgnowanym współcześnie,
powstała dopiero w XVI w. (towarzyszyły jej ludowe zwyczaje,
m.in. Herody; Gwiazda Trzechkrólewska). Przedstawiała ona
wnętrze stajni, w noc betlejemską, podczas której narodził się
Jezus Chrystus. Szopka była
miniaturką biblijnych realiów,
a niekiedy także naturalnej wielkości konstrukcją rzeczywistości
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Portret Franciszka Stephana
(lata 30-te XX w.)

życia społecznego (stopniowo
wprowadzano do niej sceny
świeckie). Miała ona formę jaskini lub groty, ale najczęściej stosowaną była forma pasterskiej
stajenki. Na obszarze Niemiec,
na miejskich placach katolickich
księstw, często była stawiana dużych gabarytów szopka pasterska. Katolicka praktyka szopek
bożonarodzeniowych stała się
dodatkowym wyznaniem wiary
oraz orężem w walce z reformacją.
Wyjątkowa dynamika rozwoju tej tradycji w Niemczech
i w północnych Czechach przypadła na okres 1920-1930.
W tych latach w sposób szczególny pielęgnowano tzw. apostolat
szopek bożonarodzeniowych.
W obszarze języka niemieckiego szczególnie zasłużonym
na tym polu był franciszkanin
Siegfried Schneider OFM (*1894
+1935). Nazywano go po prostu
„Krippenpater“, bowiem obok
szopkowych kazań i publikacji,
organizował on wystawy i stowarzyszenia przyjaciół szopek.
W ten sposób ożywił i pogłębił
sztukę sakralną z nimi związaną,
zdynamizował i ukształtował nowożytny ruch szopkowy. W konsekwencji prawie we wszystkich
regionach Niemiec i Austrii, do
dzisiaj znajdują się liczne zbiory
i muzea szopek (zwłaszcza w Bawarii i Tyrolu, a także w muzeum
katedry monachijskiej, oraz
w Wiedniu).
Szopki
bożonarodzeniowe, jako jeden ze sposobów
wizualizacji prawd wiary, były
rozpowszechniane po całym
świecie przez zakony misyjne.
Po rozbiorach Polski - z k. XVIII
w, zakazano wystawiania szopek
w kościołach, co spowodowało
rozpowszechnienie się szopek

wędrownych. Tradycje budowania i wykonywania szopek nadal
są bardzo żywe (wyrazem tego
są kolejne nowe tradycje i formy,
m.in. szopki o charakterze patriotycznym, tzw. szopki dziecięce, miejskie, dworcowe, patriotyczne, polityczne, satyryczne,
a wreszcie duże szopki z żywymi zwierzętami…). Rokrocznie
w wielu krajach, a także w Polsce
ogłaszane są szopkowe konkursy dla dzieci i młodzieży (m.in.
konkurs na szopkę krakowską
- od 1937 r., góralską, wrocławską, itd.). Co więcej, szopki są
eksponowane zarówno w specjalistycznych muzeach, jak też
przez przedsiębiorstwa wystawiennicze i targowe, a naukowcy poświęcają tej problematyce
liczne rozprawy doktorskie i habilitacyjne. W 1950 r. powstała
Światowa Organizacja Twórców
Szopek z siedzibą w Rzymie (jej
pierwszym prezesem był Włoch,
a kolejnym jeden z czeskich naukowców, specjalizujących się
na tym polu).
Szopki, żłóbki, a w języku
czeskim (betlemy lub jesličky) od prawie ośmiu wieków - są nie
tylko przejawem folkloru czy też
rodzajem świętego teatru, który
wzrusza, tworzy refleksyjny i familijny klimat, ale też inspiruje
ducha. W celu zajęcia wobec
nich właściwej postawy duchowej, użytecznymi są m.in. celne
słowa Lwa Tołstoja: „Brama do
świątyni prawdy i dobra jest niska – wejdą tam tylko ci, co schylą głowę”. Schylić głowę, tzn. w
świetle prawdy o sobie samym
i świecie, przyjąć właściwą postawę, która otwiera nas na każdą Boską tajemnicę i PRAWDĘ,
aby móc je przyjąć jako bezcenny i ubogacający dar.
W aktualnej sytuacji, kiedy Boże Narodzenie stało się
świętem sklepów i bajecznie
rozświetlonych ulic, Benedykt
XVI zachęcając do porzucenia
fałszywych pewności oraz intelektualnej pychy, która uniemożliwia nam dostrzeżenie bliskości osobowego Boga, podczas
Pasterki 2011 r. powiedział: „ten
kto chce wejść do domu Bożego w miejscu narodzin Jezusa,
musi się pochylić. Wydaje mi się,
że przejawia się w tym głębsza
prawda, od której oczekujemy,
by nas poruszyła w tę Świętą
Noc: jeśli chcemy znaleźć Boga,
który ukazał się jako dziecko,
musimy zejść z konia naszego
„oświeconego” rozumu”.

Jednym słowem, różnego
typu, stylu, geniuszu i wielkości
szopki głoszą ich użytkownikom
podstawową prawdę, że Bóg
jest, i to On jest Panem wszystkiego i przyjacielem każdego
człowieka. Szopki jednoznacznie ukazują, Jezus nie przybył
tylko do „zdrowych”, do sytych
i życiowo, wyłącznie po ludzku
zabezpieczonych, ale także do
ubogich, słabych, grzesznych,
marginalizowanych i wyłączonych z „kultu”.… Z teologicznego punktu widzenia możemy
powiedzieć, że kulminacyjny
punkt historii dialogu miłości
pomiędzy Bogiem i człowiekiem
wiedzie przez żłóbek w Betlejem
i Boży Grób w Jerozolimie. W Betlejem twarz dziecka przybliżyła nam twarz Boga. W owym
Dziecięciu, Bóg zbliżył się do
każdego człowieka. W Betlejemskiej grocie definitywnie została
przezwyciężona samotność ludzi. Odtąd możemy Go spotkać
w owym „dzisiaj”, które nie przemija. Bóg stał się człowiekiem,
aby przynieść ludzi do Boga. Od
tej chwili nasze życie nie zależy
już od bezosobowych sił natury
i ślepych procesów dziejowych.
Odtąd wszystko ma swój głęboki sens. Dom naszego życia
i osobowej komunii może być
budowany na skale. Odtąd możemy tworzyć historię naszego
życia i dzieje ludzkości.
Ponadto przesłanie Bożego
Narodzenia dotyka jeszcze jednej ważnej prawdy i zależności.
Ktoś kto nie był kochany, nie
potrafi siebie samego przyjąć,
kochać oraz realizować swoją
tożsamość i życiową misję. Tak
bardzo znaczącym i ważkim jest
owo bycie przyjętym, najpierw

przez innych. Niestety ludzka akceptacja bywa niepewna, zmienna i zawodna. W ostateczności
potrzebujemy bezwarunkowego bycia przyjętym. Tylko kiedy
Bóg mnie akceptuje, a ja jestem
tego faktu świadom, w sposób
definitywny mogę wyznać: to
wspaniałe, że żyję i jestem. Dobrze, że jestem człowiekiem
i mogę się nim stawać w stopniu
coraz większym, pielęgnując biblijno-etyczny priorytet „więcej
być”. Doświadczając prawdziwości słów: kochaj, a będziesz
kochany, bo miłość oczyszcza,
uzdrawia i naprawia wszelkie zło
uprzednio popełnione.
Śląskie tradycje szopek
bożonarodzeniowych
Początkowo, w Hrabstwie
Kłodzkim w okresie Bożego Narodzenia w szczególny sposób
czczono Praskie Jezulatko. Jego
niewielka woskowa figurka
(o wys. 44 cm), ubrana w kosztowne szaty i ozdobiona koroną
pochodzi z XVI w.. Znajduje się
w praskim kościele Matki Bożej
Zwycięskiej, a jej kustoszami są
ojcowie karmelici.
Za panowania cesarzowej
Marii Teresy i Józefa II ogłoszono zakaz budowania szopek
w obiektach publicznych i kościołach. Po roku 1750 władze
austriackie wydały nawet zakaz sprowadzania szopek, jako
tzw. „zabawek” norymberskich.
W konsekwencji w Czechach, na
Śląsku, a szczególnie na przygranicznych terenach podgórskich,
masowo zaczęły powstawać
małe rodzime wytwórnie i warsztaty zajmujące się produkcją
szopek. Często ich autorami byli
znani artyści (m.in.: Jerzy Georg
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Podsufitowa szopka ruchoma, z 1916 r., część „pasterska” o długość ok. 1,9 m

była noworudzka fabryka papieru, której wyroby można spotkać
obecnie w wielu domach tego
regionu. Każdy mógł nabyć po
przystępnej cenie pojedyncze
postacie i samodzielnie konfigurować sobie szopkę dowolnej
konstrukcji i wielkości, czerpiąc
radość oraz autentyczną satysfakcję z jej aranżacji.
W przestrzeni kulturowej pomiędzy Górami Stołowymi, a Górami Sowimi rozpowszechniły
się warsztaty specjalizujące się
w produkcji ruchomych szopek
skrzynkowych. Ich charakterystycznym rysem było ukazywanie Boga bliskiego i szukającego
człowieka, miażdżonego w XIX
w. niekontrolowaną eksplozją
industrializacji. W konsekwencji
sceny bożonarodzeniowe osadzano na tle rodzimego, górskiego i przemysłowego pejzażu.
Oprócz scenerii betlejemskiej,
wprowadzano do szopek ciężko
i przez większą część dnia, pracujących górników i rzemieślników. Największą sławą cieszyły
się szopki zbudowane w dwu
ponadregionalnych
sanktu-

ariach maryjnych - w Bardzie ŚL.
(o rodowodzie barokowym, działała jeszcze w latach 50-tych XX
w.) oraz w Wambierzycach. Do
dziś istnieje tu ruchoma szopka
z 1882 r.. Jest ona efektem aż 28
lat benedyktyńskiej pracy miejscowego zegarmistrza Longinusa Wittiga i jego syna Hermana
(składa się z 800 rzeźbionych figurek, z których ponad 500 jest
ruchomych). W latach 1880-1944
w Boboszowie koło Międzylesia
w rodzinnej izbie mieszkalnej,
funkcjonowała ruchoma szopka
o napędzie ręcznym, wykonana
przez murarza i zduna - Josefa
Rottera (*1859) i jego syna Josefa juniora. Miała ona imponujące wymiary: 7 metrów długości
i 1,5 metra wysokości. Od 1916
r. w południowo-zachodniej
części Ziemi Kłodzkiej, w Kudowie - Górnej Czermnej istniała
już szopka Franciszka Stephana
(o której, poniżej powiemy nieco
więcej). W latach dwudziestych
XX w. zaznaczyła się na tym polu
cieplicka Szkoła Rzemiosł Artystycznych Cyrylla i Sylvia dell’Antoniów, która kontynuowała

fot. T. Fitych

Schroetter ur. 1650 zm. 1717 r.
z Krzeszowa, Michał Klahr senior
i jego syn Michał Ignacy junior
z Lądka Zdroju), a także utalentowani rzemieślnicy i artyści ludowi.
Najbardziej okazałe pod
względem kompozycji i gabarytów były szopki budowane
we wnętrzach lub w otoczeniu
kościołów. Spotykamy je do
dzisiaj m.in. w: Bardzie Śląskim
(barokowa do ok. 1950 r.; współczesna z 1967 r.), w Henrykowie
(XVII w.), w katedrze wrocławskiej (XIX w.) i świdnickiej. Po
roku 1750 szopka skrzynkowa,
stała się produktem handlowym
i jest już wytwarzana w małych
seriach. Coraz częściej stawała
się niezbędnym wyposażeniem
każdej rodziny.
Do ich produkcji oprócz
drewna wykorzystywano gips,
porcelanę, ceramikę wosk oraz
papier. Inspirując się dynamiką
epoki baroku, autorzy szopek
próbowali swe postacie „ożywić”.
Na początku wykorzystywano
konwekcję, czyli ruch powietrza
ogrzanego płomieniami świec.
Następnie pojawiły się szopki
poruszane mechanizmem stosowanym w zegarach sprężynowych, a nawet - co należy uznać
za dużą osobliwość – uruchamiane kołem napędowym stosowanym w młynach i tkalniach.
Podłączano do nich katarynki
i pozytywki, a później także
gramofony. Rozwój przemysłu
w XIX w. wpłynął hamująco na
warsztaty cechowe. Fabryki papieru wypierały malarstwo na
szkle, wykorzystując do druku
szopek zróżnicowane techniki
(m.in. stalorytu, litografii i tłoczenia w kartonie).
Kolejnym łatwo dostępnym
i tanim materiałem wytwarzania
szopek stał się gips. Szczególnie
znana z tego rodzaju produkcji
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Podsufitowa szopka ruchoma, z 1916 r., część „miejska”, długość ok. 4 m

dawne tradycje artystyczne tego
regionu.
Współcześnie, największą na
Dolnym Śląsku ruchomą szopkę
można zobaczyć w kościele Najświętszej Marii Panny na Piasku
we Wrocławiu (od 40 lat dzieło
ks. K. Błaszczyka). Tworzy ją ponad 2 tys. drewnianych i plastikowych figurek, z czego ponad
100 jest ruchomych.
Tradycje czeskich
betlejemów
Na teren Czech pierwsza szopka (w języku czes.
– Betlém) została przywieziona z Włoch przez jezuitów, zbudowana 1560 r.
w Pradze. W okresie oświecenia,
podobnie jak i Kościół katolicki,
tak i sama szopka została zmarginalizowana, a przez cesarza
Józefa II Habsburga (1764-1790)
zdegradowana do roli „dziecięcej zabawki”. Józefińskie reformy
spowodowały, iż z końcem XVIII
w. zamknięto szereg obiektów
sakralnych i przeprowadzono
sekularyzację zakonów. Odtąd
profesjonalni twórcy kościelnych szopek całą swoją uwagę
skupili na potrzebach ludu, tzn.
na szopkach używanych przez
rodziny nobilitowane w kaplicach zamkowych oraz przez
katolickie rodziny w mieście i na
wsi. W konsekwencji w XVIIIXIX w. w północnych Czechach
istniało już swoiste „zagłębie”
szopkowe, które kulminacyjny punkt rozwoju osiągnęło
z początkiem XX w.. Do dzisiaj,
w szeregu powiatach powstały
specjalne muzea i profesjonalne
bazy danych na temat szopek.
Niekiedy, jedynie w ramach najmniejszej jednostki administra-
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cyjnej obejmowały one po kilka
tysięcy
zinwentaryzowanych
szopek skrzynkowych.
W krajobrazowym parku Gór
Orlickich, w niezbyt od KudowyZdroju odległym ratuszu czeskiej
miejscowości Olešnice (zaledwie 12 km), każdego dnia można
oglądać wyrzeźbioną w drewnie
szopkę skrzynkową znacznych
rozmiarów (5 x 2 m). Wytworzył
ją miejscowy rolnik i tkacz chałupnik Josef Utz (*29 IX 1896
+1944). Już jako chłopiec medytował i podziwiał szopkę mechaniczną istniejącą w tutejszym
młynie. To ona była inspiracją
jego dzieła, którego finalizację
przerwała śmierć. Co ciekawe,
od okresu stalinizmu aż do 1990
r., a więc przez prawie pół wieku,
szopka z konieczności pozostawała w ukryciu, a wręcz została
internowana. Tak bardzo ideologia komunistyczna obawiała się
plastycznych wyobrażeń chrześcijańskich prawd wiary.
Aktualnie,
przysłowiową
palmę pierwszeństwa wśród
czeskich i światowych muzeów
bożonarodzeniowych szopek
dzierży Trzebiechowickie Muzeum Betlemu. Znajduje się ono
w Trzebiechowicach (Třebechovice pod Orebem, leżącym 13
km od Hradec Králové i ok. 36
km od Kudowy-Zdroju). Jest to
pięciotysięczne miasteczko o historii sięgającej XIV w.. Najsławniejszą i najwspanialszą. Sponad
300-tu tutejszych szopek, a od
1999 r. wpisaną na listę narodowych zabytków kultury, jest tzw.
Betlem Josefa Probošta (*25 II
1849). Głównym jej autorem był
rolnik i stolarz, który wytworzył
ją przy pomocy mistrza ciesielskiego.
W efekcie powstał tu szczególnego rodzaju drewniany teatr
religijny o niebagatelnych rozmiarach (długości 7, wysokości
3 i głębokości 2 m), zawierający
ponad 2 tys. elementów, w tym

Podsufitowa szopka ruchoma, z 1916 r.,
część „pasterska”: pokłon trzech króli

373 figurki. Prawie połowa z nich
– 171, przedstawia codzienną
pracę ludzi różnych zawodów.
Naturalnie centralną sceną tego
biblijnego spektaklu jest Boże
Narodzenie w Betlejem. Wskazana szopka nadal wzbudza zainteresowanie licznych Czechów
i turystów. Ponadto aż trzykrotnie była już eksponowana za
granicą (m.in. w 1967 r. na EXPO
w Montrealu).
Zastanawiającym pozostaje
fakt, że w Czechach – najbardziej zsekularyzowanym kraju
Europy - szopki nadal są często
odwiedzane i prezentowane.
Co więcej, na licznych czeskich
stronach internetowych znajdujemy obwieszczenia o tego
typu wystawach, m.in.: Muzeum
jasełek, Kryštofovo Údolí (Góry
Łużyckie); Papírové betlémy muzeum papírových betlémů v
Zábrdí u Husince; Valašské Meziříčí Vernisáž výstavy Betlémy
z muzejních i soukromých sbírek
(27 XI 2011); Wystawa „Adwentowych szopek”, Brno 3 XII 2011
– 11 I 2012 itd.).
W tym kontekście, należy
zauważyć, że większych rozmiarów szopki ruchome istniejące
na Ziemi Kłodzkiej, powinniśmy postrzegać z jednej strony
jako swego rodzaju pokłosie
fenomenu czeskiej twórczości
szopkarskiej z okresu k. XIXpoł. XX w. oraz z nią związanej
pobożności, a z drugiej – w nieco mniejszym stopniu – jako
efekt szopkarskiego apostolatu z okresu pierwszych dwóch
dziesięcioleci XX w...
Największe i najbardziej
znane „czermnieńskie
Betlejem” – to „Kącik
Pana Boga” w izbie
rodziny Stephan
W Czermnej - dawnej wsi
łańcuchowej o długości ok.
5 km, współcześnie od 1945
r. dzielnicy Kudowy-Zdroju,
w Górnej Czermnej, tam gdzie
dolina lokalnego obniżenia
znacznie się zawęża i wraz z drogą i czermnieńskim potokiem,
w kilku miejscach stanowi prawie wąwóz (w odległości od ok.
3 km od kościoła parafialnego
św. Bartłomieja Apostoła, i ok.
godziny marszu przy różnicy
poziomów dochodzącej do ok.
200 m), po obu jego stronach,
znajduje się kilka budynków,
wzniesionych w sposób typowy dla tego regionu. W jednym
z nich, ok. 100 poniżej dawnej

leśniczówki, obecnie przy ulicy
T. Kościuszki 101 i pod dawnym
numerem 275 (który został zachowany do dzisiaj, podobnie
jak i rzadko spotkany nad wejściem głównym oszklony obraz
Trójcy Świętej; być może była to
aluzja teologiczna i stylizacja typologiczna nawiązująca do tzw.
“Tronu Łaski”), wraz ze swymi
rodzicami (Józefem - rolnikiem
i Franciszką – tkaczką chałupniczką), żył młody, ubogi i małorolny gospodarz Franciszek
Stephan (*25 II 1881 Czermna +
31 VIII 1953 Czermna; jego grób
znajduje się w pobliżu zakrystii
kościoła parafialnego).
Rodzina miała czeskie pochodzenie (dowodzi tego m.in.
pierwotne brzmienie nazwiska
Štěpán, zarazem jest to męskie
imię chrzcielne greckiego pochodzenia - Szczepan; przy czym
imię Štěpán częściej występowało na Słowacji niż w Czechach).
W dniu 14 czerwca 1910 r., Franciszek który osiągnął już wiek 29
lat, poślubił Franciszkę Springer
(*15 VII 1881 Czermna +18 VI
1935 Czermna). Wspomniani
małżonkowie,
wychowywali
czwórkę potomstwa (Agnieszkę
– 1912 r.; Martę 1915-1919,
zmarła po zaledwie czterech latach życia; Marię 1920-1993 i jedynego syna Józefa 1922-2009).
Po wojnie Agnieszka i Józef zamieszkali w Niemczech i tam też
zakończyli swe ziemskie życie.
Jednym z najlepszych znawców
życia i popularyzatorów twórczości Franciszka Stephana, genialnego samouka, jego wyjątkowego talentu i pracowitości,
był dawny mieszkaniec Czermnej Albert Hantsch (*02 II 1902 +
03 II 1989 Erfstadt, RFN)1.
Mieszkalna część starej sudeckiej chałupy (zbud. 1852 r.)
należąca do rodziny Stephan,
ma wymiary ok. 9 m x 13,5 m.
Tylko z powodu małej obory (18
m2) i symbolicznej stodółki (ok.
20 m2), dom ten do dzisiaj jest
nieco większy, niż inne zbudo1

Rodzina Hantsch mieszkała
w Górnej Czermnej, trzy domy
niżej - niż podsufitowa ruchoma
szopka Stephana, ale na tej samej
stronie. Ojciec autora artykułu
noszący to samo imię i nazwisko
- Albert Hantsch (* 9 IV1875 +
21 I 1958 Czermna) oraz matka
Anna (+1958), spoczywają na
czermnieńskim cmentarzu parafialnym. Pośród ich synów był
m.in. Robert Hantsch, pallotyn
który zmarł w 1999 r. w klasztorze
w Limburgu.

Organy Franciszka Stephana z 1924 r.
(stara widokówka).

wane w pobliżu. W tym czasie
wiejskie domy posiadały dwie
izby – jasną i ciemną. W izbie
dziennej – jasnej, dominował
jeden z dwóch układów funkcjonalnych, zawsze tworzących oś:
wejście, piec i „święty kąt (tzn.
„kącik Pana Boga” w języku niem.
Herrgottswinkel”, zaaranżowane miejsce w domu, najczęściej
z wiszącym na ścianie krzyżem
i różnego typu religijnymi przedmiotami, także niewielkich gabarytów szopek; był to „domowy
ołtarzyk”, nad którym zawieszano krzyż, święte obrazy, ikony
i palmowe gałązki oraz stawiano
Pismo św., modlitewniki, katolicki kalendarz i kancjonał, a także
kwiaty). Do stałych elementów
jej wyposażenia należały: komoda, ława, łóżko. Wielopokoleniowa rodzina drobnych rolników
i chałupników obok kilku cieląt,
posiadała także dwie lub trzy
dojne krowy, które w okresie orki
i żniw służyły im również jako
zwierzęta pociągowe. Pomimo
wytężonej pracy, jałowe gleby
usytuowane w strefie przygranicznej, górskie łąki i trudne
warunki klimatyczne, nie zapewniały młodemu gospodarzowi
Stephanowi godnego utrzymania rodziny.
Po wiernym i starannym
wykonaniu swych codziennych
obowiązków, często ciężkich
i wyczerpujących prac gospodarskich, zwłaszcza w zimowe
wieczory, zaledwie 15-letni
Franciszek Stephan poświęcał
się urzeczywistnieniu swojej
młodzieńczej pasji. Stanowiło
ją rzeźbienie szopkowych figurek. Inspirację dla swych prac,
najprawdopodobniej znalazł on
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Organy Franciszka Stephana z 1938 r.
prezentowane podczas wystawy sztuki
ludowej w sali wrocławskiego ratusza
(stara widokówka).

wykonał on aż 250 snycerskich
prac, o niewielkich rozmiarach.
Figurki przedstawiają zarówno
sceny z życia pasterzy i narodzin
Jezusa Chrystusa, jak też wygodnych, zajętych swymi sprawami
mieszczan.
W oryginalnej konstrukcji
podsufitowej szopki skrzynkowej o długości prawie 6 metrów
i wysokiej na ponad jeden metr,
po stronie lewej (na długości ok.
2 metrów), w scenerii podgórskiego krajobrazu umieścił on
prostą i ubogą, ale jakże gościnną pasterską stajnię, w której na
peryferiach Betlejem dokonało
się Boże Narodzenie. Mocno
kontrastuje z nią prawa strona szopki. Jest ona dwukrotnie
dłuższa i na pierwszy rzut oka

uderza, wręcz przytłacza, swym
bogactwem. Dramaturgiczną
scenerię i przesłanie tej części
szopki stanowi ciąg połączonych ze sobą fasad wykwintnych
betlejemskich domów o wyrafinowanych kształtach architektonicznych, należących do bogatych mieszczan, którzy są ukazani w ciągłym ruchu i bez reszty
zajęci, ale wyłącznie sobą.
Dzięki skomplikowanemu
systemowi kół zębatych i linowych, tę znaczną liczbę, aż 250
figurek, wprawiał Josef Stephan
w ruch. W pierwszej fazie był to
tylko napęd ręczny, a od 1927 r.
szopka została już wyposażona
w dodatkowy napęd elektryczny
(obie wersje są sprawne do dzisiaj). Stephan zbudował szopkę
z wewnętrznej potrzeby serca, czyli dla siebie, potomstwa
i swoich bliskich. Początkowo
odwiedzali ją również sąsiedzi
oraz ich dzieci, zwłaszcza w wieczór wigilijny, na kilka godzin
przed Pasterką. Z biegiem czasu stała się ona przedmiotem
uwagi oraz atrakcją także dla
kuracjuszy czy też przyjezdnych
letników i turystów.
Należy tu podkreślić istotny
fakt, że rodzina Franciszka Stephana pomimo, że posiadała już
jedną średnich rozmiarów szopkę skrzynkową (o wymiarach:
100 cm długości, 50 cm wysokości i 40 szerokości), to jednak
zdecydowała się na kolejną i to
o znacznie większych gabarytach. Była to szczególna forma
autoewangelizacji. Dla plastycznej wizualizacji Tajemnicy Wcielenia (przyjścia Boga Miłości
na świat),- potraktowanej jako
rzadki i oryginalny w swym rozwiązaniu rodzinny ”Kącik Pana
Boga” można powiedzieć, że
świadomie poświęciła swoją jedyną izbę jasną (po czesku izba
jasna, w dosłownym tłumaczeniu na język polski brzmi - świetlica) - pokój dzienny i kuchnia
zarazem, stanowiła i tak bardzo
skromną przestrzeń życiową
o wymiarach 5,85 m x 5,87 m,
czyli zaledwie 34,34 m2.
Zbudowana w 1916 r. podsufitowa szopka skrzynkowa
Stephana, praktycznie niespotykana w okolicy, zajmowała
powierzchnię ok. 6 m2. Przy
czym była ona przynajmniej aż
od 12-tu do 40-tu razy większa,
gdy chodzi o powierzchnię,
kubaturę oraz liczbę figurek, od
typowych skrzynkowych szopek, zachowanych jednostkowo

u tutejszych rodzin wiejskich.
Dla przykładu, dwie szopki używane w liturgicznym okresie
Bożego Narodzenia w Jakubowicach, konkretnie w domu Gerarda Teuberta, mają niewielkie
wymiary (szopka średnich rozmiarów: powierzchnia - 0,5 m2;
46 x 110 cm; wysokość 26 cm;
ilość figurek 24 o wys. 15-20 cm;
oraz druga, mniejsza szopka: powierzchnia - 0,183 m2; podstawa
drewniana: 31 x 59 cm; wysokość 50 cm; ilość figurek 5 o wys.
30 cm.
Pierwsze tak bardzo udane, znaczące i ponownie często
oglądane oraz podziwiane dzieło konstruktora samouka, jednak
nie do końca usatysfakcjonowało jego twórcę, człowieka wielkiego ducha, słusznych aspiracji,
odwagi, wytrwałości, precyzji
i benedyktyńskiej pracy. Kolejną
pasję Franciszka Stephana stanowiła muzyka. Był on wielkim
miłośnikiem muzyki organowej,
ale grał także na skrzypcach.
Muzyka stanowiła konstrukcyjny
i emotywny wymiar człowieka,
jak i kultury całego regionu Ziemi
Kłodzkiej oraz jej kod kulturowy.
W tym miejscu należy dodać, że
w Hrabstwie Kłodzkim w XIX w.
zamiłowanie do muzyki było
w miarę powszechne. Zarazem
pielęgnowano tu wysoką kulturę muzyczną. Zwłaszcza druga
połowa tego stulecia stanowiła w tym regionie znaczący
etap rozwoju życia muzycznego. W opinii Andrzeja Prasała,
w Czermnej - gdzie na tym polu

starano się dorównać kłodzkiej
farze (ta stanowiła centrum kościelnego życia muzycznego dla
całego Hrabstwa), w tutejszym
centrum czeskiego zakątka, muzyka kościelna szczytowy punkt
rozwoju osiągnęła za działalności kantora Josefa Nentwiga
(*1868 +1957), od roku 1900
chórmistrza 25 osobowego
chóru kościelnego i oparcie dla
orkiestry parafialnej – 15 muzyków. Ponadto z k. XIX w. także
i szopkom coraz częściej towarzyszyły już bożonarodzeniowe
melodie odtwarzane z pozytywek. Nie może więc nas dziwić,
że teraz Stephan postawił sobie
kolejne ambitne, jak dla samouka, zadanie zbudowania złożonego instrumentu organowego.
Należy zauważyć, że przez
wiele stuleci we Francji i
w Niemczech organmistrz był
postrzegany nie tylko jako profesja (uprawiana praktycznie
tylko przez mężczyzn), ale jako
wysoko cenione powołanie. Od
drugiej połowy XIX w. do lat
trzydziestych XX w. na Dolnym
Śląsku dokonał się niespotykany dotąd rozwój budownictwa
organowego. Powstały tu potężne fabryki organmistrzowskie,
m.in. założona w 1869 r. Schlag &
Söhne w Świdnicy (początkowo
zajmowała ona powierzchnię 11
tysięcy metrów kwadratowych
i zatrudniała ponad 100 pracowników. Po 45 latach w 1914 r.
zbudowano tu tysięczne organy.
W tym czasie na kontynencie
europejskim wygasł największy,

fot. T. Fitych

w trakcie oglądania wambierzyckiej szopki ruchomej z 1882
r. Była ona dziełem zegarmistrzowskiego mistrza Longinusa
Wittiga. Nieco powyżej domu
Stephanów, koło Czarciej skały,
przy rozdrożu znajdował się pątniczy drewniany krzyż z blaszaną pasyjką, przy którym co roku
zbierała się kompania 200-300
czermnieńskich pielgrzymów,
zmierzających do maryjnego
sanktuarium w Wambierzycach.
W okresie ponad dwudziestu latu lat (ok. 1896-1916) pracując jedynie zimową porą i wieczorami, ale z godną podziwu
i uznania determinacją, konsekwencją, rzeźbiarskim talentem
oraz starannością, wyrzeźbił z lipowego drewna aż 150 figurek
wyobrażających ludzkie postacie i ok. 100 owieczek. W sumie
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Organy Franciszka Stephana z 1938 r.
prezentowane w domu rodzinnym obok
podsufitowej szopki ruchomej
(stan dzisiejszy)
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od epoki wojen napoleońskich,
konflikt zbrojny - I wojna światowa (1914-1918). Teraz przez
kolejne sześć lat (1918-1924),
w długie zimowe wieczory
i noce, 43 letni Franz Stephan
z wielkim entuzjazmem, poświęceniem i wielkodusznością
oraz z żelazną wytrwałością,
zdobywał potrzebne środki finansowe, a także komponenty
i materiały. Ze względu na fakt,
że domowe organy miały kosztować jak najmniej, całość prac
realizował sam. W drewnie wykonał on piszczałki organowe
o różnej wielkości. Osobiście
wykonał także klawiaturę. Ponownie, jedyną dostępną przestrzenią, w której możliwym
było wykonywanie poszczególnych elementów oraz montowanie i strojenie tego złożonego instrumentu, była izba dzienna, z której korzystali wszyscy
członkowie
pięcioosobowej
rodziny (tu mieściła się szopka, ich sypialnia i jadalnia oraz
prawdopodobnie typowe dla
chałupników krosno tkackie).
Pierwszy domowy instrument
organowy Franciszka Stephana
przybliża nam zachowana widokówka (nie istnieje żadna jego
dokumentacja; do końca lat
50-tych organy te stały w izbie,
a po zdemontowaniu większość
elementów nadal znajduje się
w skrzyniach). Niewiele możemy
powiedzieć o konstrukcji tego
instrumentu. Z całą pewnością
organy te posiadały trakturę
mechaniczną, co w ówczesnym
organmistrzostwie było zjawiskiem nietypowym praktycznie
od lat 80-tych XIX w. budowano
już organy o trakturze pneumatycznej. Instrument Stephana
zawierał klawiaturę ręczną (nad
nią znajdowało się 8 rejestrów
- manubriów) i nożną (pedał)
oraz 125 drewnianych piszczałek o wysokości od 10 do 140
cm. Dominantą prospektu organowego był umieszczony na
jego szczycie, prosty drewniany
krzyż oraz nieskomplikowany
wzór malarski wykonany na całym instrumencie białą farbą,
w postaci paska.
Kolejny raz, dzieło gospodarza domu rodzi podziw
i potęguje wdzięczną radość
całej rodziny. Natomiast jego
twórcę – autodydaktyka, organy te szybko uczyniły znanym
i sławnym. Dom zaczęli odwiedzać już nie tylko sąsiedzi i parafianie, ale również kudowscy

kuracjusze.
Przybywającym,
przy akompaniamencie muzyki
organowej puszczano w ruch
szopkę. Jest wiadomym, że za
niewielką opłatą, Stephan przygrywał turystom na wybudowanych przez siebie organach.
Opowiadał historię ich budowy
oraz tłumaczył zasady konstrukcji tego instrumentu. Na domowych organach grały turystom
także jego dwie córki – Agnieszka i Maria. Franciszek Stephan
– pasjonat, o rzadko spotykanej,
tak rozleglej skali zainteresowań
i umiejętności, posiadał zarazem
bogatą kolekcję skopiowanych
przez siebie nutowych zapisów
oficjów roratnich, bożonarodzeniowych pasterek, nieszporów
oraz licznych mszy i pieśni maryjnych.
Już w roku 1925 Stephan nosił się z zamiarem budowy kolejnego instrumentu, a pierwsze
organy miały zostać sprzedane.
W rzeczywistości, po zaledwie
sześcioletniej przerwie, w roku
1930 Stephan liczący sobie
już 49 lat, ponownie rozpoczął
wytężoną pracę nad budową
nowego, tym razem nieco większego i udoskonalonego instrumentu organowego. Po ośmiu
latach twórczego wysiłku, jesienią 1938 r. kolejne organy były
już gotowe (niestety tej kolejnej
radości nie mogła z nim dzielić
żona Franciszka, która zmarła
w 1935 r., ukończywszy zaledwie 53 lata).
Drugie z kolei organy wykonane przez Franciszka Stephana, mającego już nieco
bogatsze doświadczenia, rzeczywiście były instrumentem
doskonalszym, większym i piękniejszym, gdy idzie o architekturę prospektu organowego
(w 1938 r. na wystawie we Wrocławiu górna część prospektu
była bardziej harmonijna i nieco wyższa, niż w chwili obecnej). Posiadały one 10 rejestrów
(manubriów), klawiaturę ręczną
i nożną oraz 270 drewnianych
piszczałek (należy zauważyć, że
organy przy 10 rejestrach posiadają zazwyczaj ok. 500 piszczałek, w sytuacji kiedy jest ich
o połowę mniej, to prawdopodobnie zastosowano tu system
rejestrów połówkowych). Z całą
pewnością instrument nie ma
10 głosów. Jeśli idzie o jego
gabaryty, to klawiatura ręczna
ma szerokość 130 cm, została
wykorzystana ze starego pianina (posiada 52 klawisze - skala

fot. T. Fitych
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Pomnik nagrobny małżonków Franciszki (+ 18 VI1935) i Franciszka (+31 VIII 1953)
Stephan, cmentarz parafialny w Czermnej

C-e³; na aktualnym zdjęciu brak
klawiatury nożnej, tzw. pedału,
który aktualni kustosze usunęli,
ze względu na ograniczony metraż i liczne wycieczki szkolne).
Natomiast starannie wystylizowany prospekt organowy ma
długość 160 cm i dwa metry
wysokości.
Należy tu zauważyć, że jedynie trzy dzieła Stephana: - podsufitowa szopka skrzynkowa
(o pow. ok. 6 m2; pod nią za kotarą, w jednym szeregu znajdowały się trzy prycze-łóżka), organy
z 1924 r. i nowe większe organy
z 1938 r. zajmowały powierzchnię ponad 9,5 m2, czyli prawie
1/3 powierzchni pokoju dziennego (34,34 m2, z tego ok. 1,5
m2 zajmowała kaflowa kuchnia;
aktualnie, pozostałą przestrzeń
użytkową stanowią: korytarz 1x
3 m; łazienka 1,5 x 3 m i pokój
3 x 4 m).
Zarazem można tu mówić o dojrzałym personalizmie
chrześcijańskim i kulturze. Wyrażał go zwłaszcza szczególny
„kunszt” zdyscyplinowanego
i ascetycznego rodzinnego życia i harmonijnego współżycia
ze strumieniami napływających gości. W tych skromnych
czterech ścianach rodzinnej

izby przeplatało się codzienne
życie ubogiej rolniczej rodziny
(wspólnoty dusz, które pragnęły kochać Boga całym sercem,
całym umysłem, wszystkimi
uzdolnieniami…) z głębokim
religijnym przesłaniem piękna
i nieba otwartego dla każdego człowieka, prezentowanym
przez szopkę, śpiew i muzykę
kościelną oraz organy - dzieła
i pasje utalentowanego ojca
rodziny. Z całą pewnością, tutaj dotykało się nieba ich duszy oraz duszy kultury ludowej
żywotnej u mieszkańców Europy Środkowej. Bowiem dla
chrześcijan najważniejsze są
nie tylko świątynie, ale w ogóle te miejsca, gdzie dotknęła
ich Boża łaska. W konsekwencji
wielu odwiedzających przyjmowało postawę wyciszenia,
odczuwało dostojność miejsca,
mimo iż przebywali oni w prostej wieśniaczej chacie. Piękno
każdego, nawet najmniejszego
spośród obiektów sakralnych,
zawsze wskazuje na piękno,
wielkość i miłość Trójjedynego
Boga. Stąd nadal są one dla duszy ludzkiej cennymi „kamertonami” i drogowskazami.
Nie dziwi więc nas fakt,
że w krótkim czasie znacznie
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wzrosła liczba odwiedzin. Przybywający tu kuracjusze czy też
turyści powracający z Gór Stołowych do Kudowy, medytując
przesłanie ruchomej szopki
i wsłuchując się w muzykę organową, odnosili wrażenie że są
uczestnikami religijnego nabożeństwa. Wśród gości coraz częściej pojawiały się znaczące osobistości świata polityki i kultury,
a także muzycy profesjonaliści.
Byli oni pod wielkim wrażeniem
dojrzałej osobowości, talentów
i benedyktyńskiej pracowitości Franciszka Stephana, jak też
jego chrześcijańskiej kultury
(inspirowanej m.in. słowami:
„jeśliście razem z Chrystusem
powstali z martwych, szukajcie
tego, co w górze” zob. Kol 3,
1) oraz znaczących dzieł jego
życia. Nic więc dziwnego, że
57–letni Pan Stephan w krótkim
czasie stał się znanym i sławnym, tym razem już nie tylko
na obszarze czeskiego zakątka
i Ziemi Kłodzkiej. W konsekwencji, kiedy w grudniu 1938 r. we
wrocławskim ratuszu zorganizowano wystawę sztuki ludowej
i zabawek wytwarzanych na Ziemi Kłodzkiej (Volkskunst- und
Spielzeugausstellung), to z tej
racji w Sali Mieszczańskiej, na
parterze ratusza, zaprezentowano drugi instrument organowy
Franciszka Stephana z 1938 r.
(zob. widokówka, a także katalog wystawy).
Wszystkie dzieła tego wyjątkowo utalentowanego i pracowitego człowieka odsłaniają
jego ludzką dojrzałość, głęboko
chrześcijańskiego ducha i dziecięcą pobożność oraz relacje rodzinne nacechowane trynitarną
jednością. W pełni zrealizowane
i naznaczone Bożym błogosławieństwem życie Franciszka
Stephana, po 72 intensywnych
i twórczych latach, dobiegało
końca. W ostatnim czasie chorował on na niewydolność serca. Po dwukrotnym przyjęciu
sakramentu chorych (31 III i 31
VIII 1953 r.) rankiem 31 sierpnia
o godzinie 8,30 zmarł w Czermnej. W dniu 3 września, liturgię
pogrzebową na cmentarzu
parafialnym poprowadził tutejszy ks. proboszcz Józef Tokarz
(1939-1955).
Spośród ponad 220 obiektów małej architektury sakralnej
istniejącej na ziemi kudowskiej,
największą jej część, stanowią
krzyże. Do dzisiaj są to najcenniejsze drogowskazy. Każdy
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przydrożny krzyż przypomina nam, do kogo należy świat
i dokąd zmierzamy. Z drugiej
strony należy tu podkreślić ważną prawdę, że każde przyjście
człowieka na świat jest planem
Bożym, jest dziełem Bożej miłości oraz bezcennym darem
dla innych ludzi. Pochylając się
nad biografią czermnieńskiego
twórcy, ma się głębokie wrażenie, że Franciszek Stephan
był tego świadom i sam w konsekwentny sposób pragnął być
Bożym darem i „małą busolą”
dla mieszkańców czeskiego zakątka. Będąc rolnikiem, szopkarzem oraz amatorem muzykiem
i budowniczym aż dwóch instrumentów organowych, starał
się swym współmieszkańcom,
na swój sposób podarować
Ewangelię i wszystko to, co służy duchowemu rozwojowi. Przy
czym nie był on przywiązany
do formy przekazu, był bowiem
przywiązany do Ewangelii.
Był on konkretną miłością,
tak jak i wielu anonimowych
chrześcijan żyjących na Ziemi
Kłodzkiej, którzy ciężko „zapracowali” na jej wielki przydomek: „Kraina Pana Boga i Maryi”. W wymagających czasach
chmurnych stuleci, w prozie
codziennego życia, trudzili się
mozolnie, aby pełnić wolę Boga
(Boży plan miłości) i w konkretny sposób doświadczali
ewangelicznej
stokrotności,
gdyż ziemia stawała się niebem.
W konsekwencji spoglądając
na świadectwo życia Franciszka Stephana i parafrazując tytuł
jednego z kluczowych opowiadań ks. profesora Josepha Wittiga, możemy powiedzieć że:
Jezus się urodził w Czermnej
– centrum dawnego czeskiego
zakątka, a współcześnie - „starówce” Kudowy-Zdroju, jednego z najbardziej znanych polskich uzdrowisk (w wieku XIX
było to pierwsze kardiologiczne
sanatorium całych Niemiec, do
którego chętnie zjeżdżała berlińska elita).
Na różny sposób, wielcy
twórcy i budowniczowie Europy oraz nasi Rodacy, doceniali,
pielęgnowali i promowali autentyczną i szeroko pojmowaną
kulturę. Polski poeta, eseista,
dramaturg i krytyk literacki,
a zarazem profesor nauk filologicznych i pracownik Instytutu
Badań Literackich PAN - Jarosław Marek Rymkiewicz (* 1935)
napisał m.in.: „lepiej jest umrzeć

niż żyć poza kulturą”. Jest faktem wielce wymownym, że
w Czermnej leżącej na obszarze
Ziemi Kłodzkiej – „Krainie Pana
Boga i Maryi”, czyli zamieszkałej
przez osoby wrażliwe i ukształtowane przez rzeczywistość
sacrum, nawet w ostatnich latach, udało się ustalić występowanie w prostych, skromnych
i niewielkich pod względem
powierzchni domach, istnienie
nie tylko klasycznych “kącików
Pana Boga”, ale także wręcz
małych odrębnych kapliczek.
W tej perspektywie oraz w świetle adagium głoszonego przez
pierwszych chrześcijan: „duszą
kultury jest kultura duszy”, na
czermnieński dom rodziny Stephan, w którego skromnej izbie
dziennej, już od prawie 100 lat
istnieje znacznych rozmiarów
podsufitowa szopka ruchoma,
a od prawie 80-ciu drugi z rzędu instrument organowy, należy nań patrzeć nie tyle jak na
izbę lokalnej wieśniaczej tradycji czy też swego rodzaju mini
muzeum „ginących zawodów”,
lub rodzinny zbiór osobliwości
i atrakcji turystycznych, ale jak
na znaczący - choć stosunkowo
rzadki - przykład swoistej “kaplicy” domowej i bezcennego
świadectwa chrześcijańskiego
życia wielopokoleniowej rodziny, dawnego „czeskiego zakątka”. Nic więc dziwnego, że to
tylko pozornie małe „kudowskie
Betlejem” należy zaliczyć do kulturowych „diamentów” Ziemi
Kłodzkiej i Dolnego Śląska.
Współcześnie, w domu wybitnego twórcy szopki i organów, mieszka Pani Gertruda
- wdowa, która w lutym 1962
r. poślubiła syna śp. Marii (*17
VI 1920 +18 VIII 1993), a wnuka
wybitnego twórcy szopki i organów, Gerharda Stephana (*06
II 1942 +25 V 1997). Teraz wraz
z trzema wnukami (w wieku 2430 lat) strzeże ona cennych dzieł
i religijnego klimatu izby dziennej, udostępniając je osobom
zwiedzającym.
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„ZNAD DUNAJU, WEŁTAWY I WISŁY.
MEDALIERZY I ICH DZIEŁA10 EDYCJA WYSTAWY”
16 lutego - 18 marca, Slovacke Muzeum w Uherskem Hradistu

Dziesiąta edycja wystawy
Znad Dunaju, Wełtawy i Wisły.
Medalierzy i ich dzieła, to kolej-

na okazja, aby spotkać się z najwybitniejszymi artystami medalierami z Czech, Słowacji Węgier
i Polski. Dotychczas zapraszano
do uczestnictwa w wystawie po
dwóch artystów z każdego kraju, twórcy mogli zaprezentować
po 25 dzieł z ostatnich lat, zatem
na jednej wystawie eksponowanych było około 200 prac medalierskich i małej formy rzeźbiarskiej. W aktualnej wystawie biorą udział artyści, których prace
mogliśmy oglądać w minionych
latach. To wyjątkowa okazja,
aby w jednym miejscu móc zo-

baczyć tak obszerny przegląd
dokonań artystycznych ostatniej dekady sztuki medalierskiej
kilku krajów.
Wystawa została zorganizowana przez Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu w ramach
Spotkań Wyszehradzkich.
Towarzyszy jej obszerny album podsumowujący 10 edycji
wystaw „Znad Dunaju, Wełtawy
i Wisły. Medalierzy i ich dzieła”.
Organizator: Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu– Instytucja Kultury Samorządu Woje-

wództwa Dolnośląskiego w ramach Spotkań Wyszehradzkich,
www.okis.pl
Współorganizator: Muzeum
Sztuki Medalierskiej – Oddział
Muzeum Miejskiego Wrocławia,
www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl
Partnerzy: Węgierski Związek
Artystów Plastyków w Budapeszcie, Instytut Polski w Budapeszcie, Slovácké muzeum
w Uherském Hradišti, Muzeum
Monet i Medali w Kremnicy

WYSTAWA FOTOGRAFII TOMASZA WOLAKA
„DOLNY ŚLĄSK PEŁEN HISTORII”
16 lutego – 16 marca, Szczawno-Zdrój
Ekspozycja jest autorskim
zbiorem fotosów, kadrów i impresji fotograficznych uchwyconych na pięciu planach filmowych. Zdecydowana większość
prezentowanych obrazów powstała przy największej produkcji pt. „Daisy. Wspomnienie
minionego świata”. Autor poza
rzemieślniczą pracą fotosisty
podejmuje próbę odnalezienia
w postaciach pozafilmowego
wymiaru, skupia jak w soczewce
kilkumiesięczne działania ekipy
filmowej TVP Wrocław i Ośrodka
Kultury i Sztuki we Wrocławiu

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

podczas realizacji cyklu dokumentalno-fabularyzowanego pt.
„Dolny Śląsk Pełen Historii”, który
realizowany był we Wrocławiu,
Kłodzku, Wałbrzychu, Bystrzycy
Kłodzkiej, Lądku Zdroju, Trzebieszowicach oraz w innych inspirujących plenerach, a także miejscach które nieuchronnie dyktował scenariusz dokumentu.
Tomasz Wolak, rocznik ’83,
fotograf, podróżnik, historyk
z wykształcenia, pasjonat dobrego kina, które bywa największą
inspiracją. W fotografii często poszukuje cichego światła, różno-

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

rodnych horyzontów wizualnych
i koncepcyjnych oraz społecznej
wrażliwości, którą najczęściej
zamyka w kolorach czerni i bieli.
Autor cyklu wystaw pt. „Marianna Orańska w monochromie”
oraz „Westfryske en Eastfryske
eilannen – Wyspy Fryzyjskie”. Jest
w trakcie pracy nad autorską wystawą „Ocalony Meksyk”.
Organizator: Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, www.
okis.pl

Materiały prasowe
pochodzą od
organizatorów.
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KRÓTKA HISTORIA INSTALACJI WIDEO
15 marca, Wrocław

Krótką historią instalacji wideo Centrum Sztuki WRO roz-

poczyna cykl wystaw poświęconych 50-leciu sztuki elektronicznej. Poszczególne odsłony
zaplanowanego na lata 20122013 cyklu ukażą rozwój sztuki
mediów elektronicznych, od
początków w latach 60., w różnych jej stadiach i odmianach.
Na pierwszy ogień idzie wideo,
które, kreując nowe sposoby komunikacji, stało się czymś wię-

cej niż atrakcyjnym narzędziem
awangardowych
artystów,
fascynującym poręcznością i
bezpośredniością użycia. Jako
nowe elektroniczne medium,
wideo rozpoczęło rewolucyjne
przemiany funkcjonowania obrazu w całej kulturze współczesnej, która dzięki niemu nie tylko odkryła, ale i zarejestrowała
swoje nowe oblicze.

Historia mediów to również
historia narzędzi technologicznych. Będące jeszcze niedawno symbolem nowoczesności,
urządzenia i standardy przyjmują status historycznego muzealnego obiektu.
Organizator:
Centrum Sztuki WRO,
www.wrocenter.pl

19. MIĘDZYNARODOWE ŚWIDNICKIE NOCE JAZZOWE
ATOM STRING QUARTET
16 marca, Świdnica
Atom String Quartet jest
jednym z nielicznych na świecie i pierwszym w Polsce kwartetem smyczkowym grającym
jazz. Laureaci prestiżowej nagrody Grand Prix Jazz Melomani w kategorii Nowa Nadzieja
Roku 2010 wystąpią także podczas 19. Międzynarodowych
Świdnickich Nocy Jazzowych.
Zespół tworzą: Dawid Lubowicz i Mateusz Smoczyński
na skrzypcach, Michał Zabor-

ski na altówce oraz Krzysztof
Lenczowski na wiolonczeli. Są
to muzycy, którzy na co dzień
prowadzą własne zespoły oraz
występują z najlepszymi polskimi artystami. Atom String
Quartet wykonuje głównie własne kompozycje, które dzięki
zastosowaniu tak nietypowej
dla muzyki jazzowej obsady
wykonawczej, brzmią bardzo
nowocześnie i oryginalnie. Ten
obiecujący kwartet stale zysku-

je rozgłos i uznanie, w ostatnim czasie zdobył stypendium
w programie Młoda Polska,
przyznawane przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Grand Prix Bielskiej Zadymki Jazzowej oraz został nominowany do nagrody Grand
Prix Jazz Melomani w kategorii
Nowa Nadzieja Roku 2010.
Organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury, www.sok.com.pl

MUSICALE, MUSICALE !!!
16 marca, Wałbrzych
Filharmonia Sudecka zaprasza wszystkich melomanów na
wielkie wydarzenie kulturalne,
będące połączeniem klasyki
z awangardą - koncert MUSICALE,
MUSICALE !!!
Wielu znawców gatunku
uważa, że od WEST SIDE STORY
Leonarda Bernsteina zaczyna się
historia nowoczesnego musicalu.
To luźna adaptacja „Romea i Julii”,
ale zamiast włoskich rodów walczą tu ze sobą młodzieżowe gan-

gi z emigranckich dzielnic Nowego Jorku. Monumentalną muzykę
napisał sam Leonard Bernstein,
choreografię opracował Jerome
Robbins.
Dziś WEST SIDE STORY należy już do klasyki musicalu, ale
zawsze porusza widza, a melodie
brzmią w uszach jeszcze długo po
spektaklu.
Natomiast jednym z najsłynniejszych musicali końca XX
wieku jest dzieło Andrew Lloyda

Webbera UPIÓR W OPERZE i będzie to druga kompozycja, z której najbardziej znane i najpiękniej
brzmiące fragmenty usłyszymy
tego wieczoru.
Program: Leonard Bernstein:
WEST SIDE STORY, Andrew Lloyd
Webber: UPIÓR W OPERZE
Organizator: Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu, www.filharmonia-sudecka.pl
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„SZTUKA KOCHANIA. SCENY DLA DOROSŁYCH”
18 marca, Lubin

Ars amandi nie ma w naszym
kraju szczęścia do literatury,
która albo skręca w stronę por-

nograficznej dosłowności, albo
topi się w lirycznych oparach
poezji. Zdenerwowany tą sytu-

acją Zbigniew Książek stworzył
nietypową formę teatralną, czyli
układankę muzyczno-aktorską,
prezentującą różne fazy zauroczenia płcią przeciwną. Przedstawienie, mimo że grane już 30 lat
(!) ciągle wywołuje salwy śmiechu i rumieńce na twarzach rozbawionych widzów. Mówienie
o „kochaniu” nie jest sztuką. Sztuką natomiast jest robienie tego
w sposób dowcipny i pikantny,
dosłownie, lecz bez wulgaryzmów, z lekkim przymrużeniem

oka, a jednocześnie świadomością, jak wielką wagę przywiązuje się do tej sfery życia. W tej komedii brawurowe aktorstwo, frywolne teksty i zabawne piosenki
bawią widzów bez względu na
wiek, płeć, czy… doświadczenie
w „tych” sprawach. Serdecznie
zapraszamy.
Organizator:
Centrum Kultury MUZA
w Lubinie,
www.ckmuza.eu

FOREVER KING OF POP MUSICAL O MICHAELU JACKSONIE
22 marca, Wrocław
Forever King of Pop – trwający ponad dwie godziny musical,
który potrafi zachwycić nawet
największych sceptyków. Spektakl wyprodukowany został przez
Summum Music pod patronatem
i przy współpracy Jackson Family
Foundation przedstawia zapierającą dech w piersiach kreację
sceniczną wybitnego zespołu
40 artystów, na scenie wystąpią:
wokaliści, tancerze, aktorzy, chór
gospel i muzycy, którzy porwą

publiczność z miejsc. Musical
jest bardzo pieczołowicie opracowaną produkcją, z muzyką
i śpiewem na żywo, doskonale
skoordynowaną grupą taneczną
oraz magią różnorodnych efektów specjalnych.
Największe przeboje Michaela Jacksona ponownie na scenie: „Billie Jean”, „Beat It”, „Bad”,
„ABC”, „I Want You Back”, „Smooth Criminal”, „Human Nature”
i wiele innych, interpretowane

z szacunkiem i podziwem, na jaki
zasługuje tak wielki artysta, wywołując gęsią skórkę i przywołując wspomnienia, kim dla nas
był, jest i zawsze będzie Michael Jackson: jedną z najbardziej
twórczych osobowości, która
dała tak wiele światu muzyki.
Organizator:
Agencja Kontakt
– Grzegorz Furgo,
www.kontakt.gda.pl

33. PRZEGLĄD PIOSENKI AKTORSKIEJ
23 marca – 1 kwietnia, Wrocław
Przegląd Piosenki Aktorskiej
jest jednym z najstarszych i najważniejszych polskich festiwali
artystycznych. Zawsze był wydarzeniem artystycznym najwyższej próby i tę klasę zachowuje
do dziś, choć od niedawna for-

muła PPA zmienia się nieco, zyskując wymiar międzynarodowy.
Festiwal prowokuje premierowymi produkcjami i pokazuje to, co
zaintrygowało wcześniej krytykę i publiczność w Europie i na
świecie. Coraz częściej przedsta-

wia nowe, światowe trendy muzyczne, interesujące formy, które
rodzą się na pograniczu muzyki
i teatru.
Organizator: Teatr Muzyczny
CAPITOL, www.ppa.art.pl
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ANNA MARIA JOPEK
24 marca, Bolesławiec, 25 marca, Głogów
Artystka do wspólnego występu zaprosiła muzyków z Lizbony, wśród których nie zabraknie
uwielbianego przez polską publiczność YAMIEGO. Po ogromnym sukcesie trasy koncertowej
Sobremesa, Anna Maria Jopek
postanowiła powrócić z jego kolejną odsłoną. Usłyszymy radosną, pełną energii muzykę rodem
z Luzofonii. Podczas koncertów
nie zabraknie zarówno ukochanych piosenek Anny Marii Jopek

ze świata kultury portugalskiej,
jak i dobrze znanych, ale w zupełnie nowych aranżacjach, utworów z poprzednich płyt artystki.
Zachęcamy do wyruszenia w podróż od fado, poprzez brazylijską
bossa novę, taneczne rytmy Cabo
Verde, fiestę z Rio, świetlistą muzykę angolańską aż po piosenki
napisane specjalnie na ten projekt przez znakomitego Beto Betuka, Annę Marię Jopek i Marcina
Kydryńskiego.			

Podczas koncertu wystąpią:
Anna Maria Jopek głos
Yami głos, bas
Marito Marques perkusja
Krzysztof Herdzin instrumenty
klawiszowe
Marek Napiórkowski gitara
Henryk Miśkiewicz saksofon,
klarnet
Organizator: Bolesławiecki
Ośrodek Kultury,
www.bok.boleslawiec.pl

XIVPOLKOWICKIE DNI TEATRU „BAL MANEKINÓW”
25 marca, Polkowice, 29 marca, Bolesławiec
Pewnej nocy odbywają
się jednocześnie dwa bale. Na
pierwszym bawią się przedstawiciele wladzy, polityki, biznesu
i wyższych sfer, drugi natomiast,
urządziły krawieckie i wystawowe manekiny, którym znudziło
się wieczne trwanie w bezruchu.
Na zabawę manekinów trafia

przypadkowo piany lider partii.
Za swoją pomyłkę zapłaci bardzo
wysoką cenę. Kukły pozbawiają
go głowy. Przwłaszczy ją sobie jeden z manekinów i przywdziawszy ją na szyję, wybierze się na
ludzki bal. Dwa światy: władzy
i podległych mu kukueł niebezpiecznie się do siebie zbliżą...

Piosenki
wykorzystane
w spektaklu stworzyli Andrzej
Mikosz „Webber” oraz Adam Zieliński „Łona” – artyści doskonale
znani szczecińskiemu (i nie tylko
środowisku) hip-hopowemu.
Organizator: Polkowickie Centrum Animacji www.pca.art.pl

PIOTR RUBIK – PREMIERA OPISANIE ŚWIATA
31 marca, Wrocław
Po raz pierwszy we Wrocławiu – „Opisanie Świata”- koncert
Piotra Rubika prezentuje utwory
z najnowszej płyty kompozytora.
Oprócz orkiestry, chóru i fortepianu, do instrumentarium dołączona została również gitara elektryczna, gitara akustyczna, gitara
basowa i perkusja. Kompozytor
ma nadzieję, że zarówno Ci, którzy cenią i lubią jego twórczość,

jak ci bardziej sceptyczni będą
mile zaskoczeni nowymi brzmieniami.
Koncert z udziałem współpracujących z Rubikiem od lat wokalistów: Zofii Nowakowskiej, Marty
Moszczyńskiej, Ewy Prus, Michała
Gasza czy Grzegorza Wilka oraz
samego Piotra Rubika nie tylko w
roli dyrygenta, ale też wokalisty i
pianisty.

Koncert promuje ogólnopolską akcję budowy PRZYLĄDKA
NADZIEI – kliniki dla dzieci chorych na raka, prowadzoną przez
wrocławską Fundację „ Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”
Organizator:
Rubik Art & Business
Impresariat Artystyczny
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GOLEC uORKIESTRA
1 kwietnia, Wrocław
Golec uOrkiestra to wyjątkowe zjawisko na polskim rynku muzycznym. Zespół powstał w 1999
roku z inicjatywy Łukasza i Pawła
Golców i od razu zawojował polską scenę muzyczną kompozycjami, które w oryginalny sposób
połączyły elementy góralskiego
folku z charakterystycznymi cechami muzyki pop, rock’n’rolla
i jazzu. Siłą napędową zespołu
okazały się wyraziste, pełne zdystansowanego humoru piosenki:
Lornetka, Słodycze czy UFO oraz

pełne energii Crazy is my life czy
Pędzą konie rozgrzewające rzesze
fanów na każdym z koncertów zespołu. Fantastyczne płyty wydane
przez zespół oraz pełne niespożytej energii koncerty potwierdziły
i nadal utrwalają pozycję Golec
uOrkiestry wśród najlepszych polskich wykonawców.
Koncert Golec uOrkiestry
poprzedzą występy czterech wyjątkowych zespołów ludowych,
które brały udział w poprzednich
edycjach Ludowej Listy Przebojów

Radia Wrocław. Lista Przebojów
Ludowych to niedzielny program
Radia Wrocław prowadzony przez
Małgorzatę Majeran-Kokott, w całości poświęcony bogatej kulturze ludowej Dolnego Śląska. Na
przygodę z ludową różnorodnością Dolnego Śląska zaproszą nas:
Lasowianie z Pieńska, Łużyczanki
z Pobiednej, Jarzębina z Zawidowa oraz Kostrzanie z Kostrzy.
Organizator: Radio Wrocław,
www.prw.pl

ANIA DĄBROWSKA
13 kwietnia, Wrocław
Ania Dąbrowska jest jedną z
najbardziej utalentowanych polskich artystek. Wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, producentka, łącznie sprzedała ponad
200 000 płyt. Popularność i uznanie
publiczności doskonale oddają 4
statuetki otrzymane podczas koncertu TOP w ramach festiwalu Top
Trendy.
Dotychczas nagrała cztery albumy, z których każdy uzyskał sta-

tus Platynowej Płyty: „Samotność
po zmierzchu” (2004), „Kilka historii na ten sam temat” (2006), „W
spodniach czy w sukience?” (2008),
„Ania Movie” (2010). Na „Ania Movie” piosenkarka zaprezentowała
własne wersje ulubionych piosenek z filmów. Album zawiera
utwory tak odległe stylistycznie i
czasowo jak „Sounds of Silence” Simona & Garfunkela z filmu „Absolwent”, „Strawberry Fields Forever”

The Beatles, a także singlowy „Bang
Bang” z repertuaru Nancy Sinatry.
Jesienią 2010 i wiosną 2011 Ania
zagrała trasę koncertową„Ania Movie Tour”, której oprawa oświetleniowo-wizualna nawiązywała do
klimatu znanego z płyty.
Organizator: Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw Kulturalnych
Nasze Miasto Wrocław www.
wrockfest.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

telefon
(74)
8726091

Wyjazdy Au-pair
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Oficynka Pod RóŻĄ KodzkĄ
Dodatek PROEkologiczny
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,
że “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, że 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

Paweł Sendecki

KSIĄŻAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY
Książański Park Krajobrazowy został utworzony w 1981 r.,
posiada powierzchnię 3 155 ha
oraz otulinę wielkości 5 933 ha.
Położony jest w Sudetach Środkowych na Pogórzu BolkowskoWałbrzyskim. Położenie administracyjne to powiat wałbrzyski - gmina Stare Bogaczowice,
miasto Wałbrzych oraz powiat
świdnicki - gmina Dobromierz,
Świdnica, miasto Świebodzice.
Obszar Parku zbudowany jest
z górnodewońskich i dolnokarbońskich skał osadowych. Są
to przeważnie zlepieńce i pia-

Tarasy Zamku Książ

skowce. Przepływające potoki
wyżłobiły głębokie, kręte jary.
Strome zbocza dolin dochodzą
do 80 m wysokości. Miejscami
są one usiane skałkami, między
którymi prowadzą malownicze
ścieżki i mostki zawieszone nad
przepaściami.
Najwyższe wzniesienie Parku to Witosz (456 m n.p.m.), zaś
najniższy punkt (290 m n.p.m.)
znajduje się w dolinie Pełcznicy.
Park leży w zlewni rzeki Bystrzycy, lewobrzeżnego dopływu
Odry.
Ze względu na różnorodność krajobrazową umownie
wyróżnia się trzy zespoły krajobrazowe:
- dobromierski – obejmujący
otoczenie sztucznego zbiornika wodnego „Dobromierz”
o powierzchni 1 km2 ,
- książański – przełomowe odcinki Pełcznicy i Szczawnika
w okolicy zamku Książ,
- lubiechowski – masyw o kopulastych wzniesieniach z przepływającymi – Lubiechowską
Wodą i Witoszówką z dużą
atrakcją geologiczną Jeziorkiem Daisy
Klimatycznie Park znajduje

Zamek Książ

się w strefie przejściowej między
klimatycznym regionem pogórskim a regionem podgórskim.
Średnia temperatura roku tego
obszaru waha się w granicach
7,5 – 8 0C, roczna suma opadów
600 – 700mm, zaś trwała i zwarta pokrywa śnieżna zalega przez
50 do 75 dni, czyli około 150 dni
krócej niż w najwyższych partiach gór.
Park odznacza się wielkim

zróżnicowaniem biotopów. Liczba gatunków roślin waha się od
181 do 229. Rośliny zielone należą do 50 rodzin, a ich najliczniejszą grupę stanowią astrowate
(złożone), wiechlinowate (trawy)
i różowate. Znaleziono tu 21 gatunków, które na terenie Polski
mają swoje granice zasięgu, np.
granicę zachodnią osiąga przytulia Schultesa. W Parku stwierdzono również 24 gatunki gór-
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Ruiny Zamku Cisy

skie i podgórskie oraz 4 gatunki
leśne reglowe. Istnieje duże
zróżnicowanie mchów - tylko
w dolinie Pełcznicy odnotowano aż 73 gatunki. Bogata też
jest flora porostów - 54 gatunki.
Z roślin chronionych odnotowano 29 gatunków, w tym 19 podlegających ochronie całkowitej.
Najliczniej reprezentowany jest
cis pospolity, porastający głównie skaliste zbocza Pełcznicy,
Szczawnika i Poleśnicy. Rośnie
tam około 130 drzew, z których
większość ma obwody pni 80 –
130 cm, są także okazy znacznie
grubsze, w tym blisko 400-letni
cis „Bolko” (280 cm).
Lasy porastające tereny Parku zaliczamy do piętra podgórskiego, są silnie zdegradowane
w porównaniu do stanu pierwotnego.
W Parku wyróżnia się, trzy
podstawowe zespoły roślinne:
Kwaśną buczynę górską
(jako pozostałość po rosnącej tu
puszczy bukowej) – drzewostan
stanowi buk zwyczajny, a gatunkami domieszkowymi są: jawor,
klon, brzoza brodawkowata

Stadnina ogierów

i sosna pospolita, w podszyciu:
jarzębina i głóg, w runie: kosmatka gajowa, śmiałek pogięty, borówka czarna, wiechlina
gajowa oraz gatunki górskie:
przenęt purpurowy i czerniec
gronkowy.
Grądy – zbiorowiska roślinności występujące w wyższych
partiach. Skład drzewostanu
tworzą: grab zwyczajny, dąb
bezszypułkowy, lipa drobnolistna, klon zwyczajny, jawor i buk.
Z krzewów m.in.: czeremcha
zwyczajna, jarzębina i leszczyna.
W runie m.in.: przytulia Schultesa, kopytnik pospolity, gajowiec
żółty, bluszcz pospolity, śmiałek
pogięty.
Zespół olszyny podgórskiej
to: olsza czarna, jawor, klon,
świerk pospolity, wierzby. Runo
to m.in.: babka zwyczajna, bluszczyk kurdybanek, życica trwała.
Małe przestrzenie śródleśne
i dna dolin to typowe zbiorowiska roślin łąkowych z rosnącymi
tu: kłosówką wełnistą, krwawnikiem pospolitym, kostrzewą
owczą i lepiężnikiem różowym.
Zróżnicowana rzeźba tere-

nu, urozmaicone warunki mikroklimatyczne, stwarzają odpowiednie środowisko dla rozwoju
gatunkowego drobnej fauny.
Stwierdzono występowanie 89
gatunków mięczaków, niektóre są endemitami dla Sudetów,
inne mają tu granice swoich zasięgów. Do szczególnie rzadkich
zaliczono: bursztynkę wysmukłą, świdrzyka łamliwego, ślimaka karpackiego, pomrowika
nakrapianego. Fauna pajęczaków liczy 199 gatunków, w tym
21 bardzo rzadkich na Dolnym
Śląsku, jak np. gatunki górskie:
Centromerus sellarius, Zygiella
montana, Leptyhantes monticola (gatunek tatrzański) i inne.

gowych napotkamy chronione:
traszkę grzebieniastą i traszkę
górską, a w wilgotnych miejscach - salamandrę plamistą.
Obecne są także chronione
gady: jaszczurka zwinka, gniewosz plamisty, padalec i zaskroniec. W tunelach zamku Książ
stwierdzono 8 gatunków nietoperzy, w tym: nocka rudego,
gacka wielkouchego, mopka.
Spośród drobnych ssaków wystepują: jeż, kret, ryjówka aksamitna i ryjówka górska.
Do większych ssaków Parku należą: wiewiórka, lis, sarna,
dzik, jeleń oraz muflon.
W Parku znajdują się dwa
rezerwaty przyrody: „Jeziorko

Palmiarnia

Bogato
reprezentowana
jest fauna owadów, zwłaszcza
w biotopach leśnych i na rumowiskach skalnych. Z owadów
chronionych dość liczna jest tu
mrówka rudnica, z motyli paź
królowej i mieniak tęczowiec.
Bogate są populacje chrząszczy,
do rzadkich należy kozioróg bukowiec. Spośród zwierząt krę-

Daisy” o powierzchni 7,11 ha,
stanowiący typ geologicznoleśny, z charakterystycznymi
wapieniami dewońskimi zawierającymi kopalną faunę oraz
„Przełomy pod Książem” o powierzchni 234,41 ha, typ leśny,
z przełomowymi odcinkami rzeki w strefie brzeżnej Pogórza.
Pomniki przyrody to 17 okazów drzew, głównie cisów oraz 3
przydrożne aleje lipowe z kasztanowcami. Szczególną rolę
pełni Sudecki Ogród Dendrologiczny – arboretum parku przypałacowego Książ o pow. 15 ha
(2 450 drzew i krzewów, w tym
126 drzew zabytkowych i 130
egzemplarzy egzotycznych).
Stosunkowo nowymi, lecz
niezwykle ważnymi obszarami
chronionymi znajdującymi się
w Parku są dwa Obszary Natura 2000. Pierwszym z nich jest
Obszar PLH 020020 „Przełomy
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Pełcznicy pod Książem”. Powstał on w celu ochrony dobrze
zachowanych lasów - grądów
zboczowych
Aceri-Tilietum,
porastających strome, pokryte
rumoszem stoki. Występują tam
również siedliska i zbiorowiska
łęgów, tworzące wąskie pasy
w dolinach rzek. W ich obrębach rosną wszystkie cenne gatunki roślin. Łącznie stwierdzono 9 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/
EWG. Chroniona jest nie tylko
roślinność - obszar obejmuje
także zimowisko 3 gatunków
nietoperzy z Załącznika II tej
Dyrektywy. Drugim Obszarem
naturowym jest PLH 020034
„Dobromierz”. Jego charakter
jest wyjątkowy ze względu na

43
Sudeckiego w silnie zurbanizowanych i uprzemysłowionych
okolicach Wałbrzycha.
Walory kulturowe Parku reprezentują:
Zespół zamkowo-pałacowy
Zamek Książ, wybudowany został w latach 1288 – 1292, dla
obrony przed Czechami, przez
księcia świdnicko-jaworsko-ziębickiego, Bolka I. Od 1509 roku
zamek przeszedł we władanie
Hochbergów. W czasie II wojny
światowej w 1941 roku, władze niemieckie skonfiskowały
zamek Książ i rozpoczęły przebudowę wnętrz zamkowych na
potrzeby wojskowe. Obecnie
główne centrum turystyczne
o znaczeniu międzynarodowym.

Ruiny Zamku Książ

duże zróżnicowanie siedliskowe. Uważa się, że na Pogórzu
Bolkowsko-Wałbrzyskim znajduje się największa w Polsce
powierzchnia zboczowych lasów klonowo-lipowych z pojedynczymi okazami chronionego
gatunkowo cisa (Taxus baccata)
oraz zubożone formy ciepłolubnych dąbrów. Na obszarze
zidentyfikowano 13 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/
EWG. Najważniejszymi na tym
terenie są zboczowe lasy klonowo-lipowe, podgórskie łęgi dębowo-jesionowo-wiązowe oraz
niewielkie płaty naskalnych muraw. Stwierdzono także, że Pogórze Bolkowsko - Wałbrzyskie
ma wyjątkowo duże znaczenie
jako element składowy korytarza ekologicznego Przedgórza

Sudeckie Stado Ogierów –
położone w sąsiedztwie Zamku
Książ. Zajmuje ponad 80 ha powierzchni, w tym 68 ha terenów
użytkowanych rolniczo. Hoduje
się tu konie rasy śląskiej, stanowiące krzyżówkę koni olenburskich z końmi wschodniofryzyjskimi. W ostatnich latach
prowadzi się hodowlę koni
półkrwi angielskiej, stanowiące
krzyżówkę koni rasy śląskiej
z końmi pełnej krwi angielskiej.
Palmiarnia w Lubiechowie
– zbudowana w latach 1911 –
1914. Obecnie możemy podziwiać w szklarni około 80 gatunków roślin egzotycznych.
Ruiny zamku Stary Książ
– nad potokiem Pełcznica –
sztuczna ruina z końca XVIII w.
Zbudowana na bazie dawnego
zamku piastowskiego Bolka

Ścieżka edukacyjna w Dolinie Różaneczników

I. Sama ruina budowli w stylu eklektycznym wzniesiona
została w latach 1794 – 1797.
Do dziś zachowały się pozostałości głównego budynku
zamku z zachowanym podziałem wewnętrznym. Brak w nim
stropów, a z wieży zamkowej
ocalały fragmenty. Zachowały
się dwa renesansowe portale.
Ocalała także część muru dawnego ganku prowadzącego do
kaplicy, z której pozostały tylko
ściany i resztki przykaplicznej
wieży. Wokół zamku roztacza
się wspaniały widok na zamek
Książ i wąwóz Pełcznicy.
Ruiny Zamku Cisy – nad potokiem Czyżynka. Malownicze
ruiny kamiennej warowni piastowskiej (1253 – 1301) wzniósł
Bolko I. Po roku 1355, zamek

spełniał bardzo ważną rolę
w systemie obronnym księstwa
świdnicko-jaworskiego. W 1466
roku zamek zostaje zdobyty
przez oddziały husyckie i poważnie zniszczony. Na przełomie XV i XVI wieku dochodzi
jednak do odbudowy i rozbudowy zamku. Pozostawione
własnemu losowi ruiny i okolice
podzamcza szybko pokrywa roślinność.
Willa Ma Fantaisie – miejsce po byłej rezydencji księżnej
Daisy nad Czarnym Potokiem
(Poleśnica). Obecnie można podziwiać bogate kolorystycznie
skupiska azalii pontyjskiej i rododendronów oraz pozostałości zabudowy mieszkalno-gospodarczej i ogrodowej.
Materiały DZPK

W otulinie Parku znajdują się obiekty
będące zabytkami kulturowymi:
Kościół św. Anny w Szczawienku – (gotycki z 1318 roku)
Kościół św. Michała w Dobromierzu – (XV w.)
Kościół św. Mikołaja – (gotycki XV w.)
Kościół św. Piotra i Pawła w Świebodzicach – (klasyczny XVIII w.)
Ruiny gotyckiej kaplicy św. Anny w Pełcznicy – (XV w.)
Murowany spichlerz w Lubichowie – (XVIII w.)
Dwór w Witoszowie – (XVIII w.)
Piece wapiennicze w Cieszowie – (XVIII w.)
Ciekawe są także liczne drewniane domy wiejskie w Witoszowie,
Lubiechowie, Strudze i Chwaliszowie. Zabytkowe parki podworskie i przypałacowe zlokalizowane są w: Dobromierzu, Jaskulinie,
Strudze, Witoszowie Górnym i Mokrzeszowie.
Park może się także poszczycić ścieżkami przyrodniczymi:
- przyrodniczo-spacerowa w Pełcznicy
- ścieżka dydaktyczna – Dolina Różaneczników
- Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Jeziorko Daisy”
- Ścieżka przyrodniczo-historyczna
„Szlak przyrodniczo-edukacyjny – Ścieżka Hochbergów”
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MĚSTO BROUMOV

Kulturní program
březen 2012

Neděle 11. 3. 14:00

Úterý 20. 3. 17:00

BROUMOVANKA

Taneční odpoledne. KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů Broumov.
Úterý 13. 3. 14:00

BESEDA SE ZÁSTUPCI MĚSTA

Přijďte si popovídat se zástupci města Broumova, kteří si pro Vás připravili
překvapení. Konferenční sál infocentra Broumov.
Pořádá: Město Broumov ve spolupráci s klubem seniorů. Vstupné: zdarma.
Úterý 13.3. 19:00

ZACHRAŇTE
EDWARDSE

Náš

TIP!

Promítání a beseda k filmu Dagmar Smržové
„Zachraňte Edwardse“.
Dokument, vyznamenaný v roce 2011 cenou Českého filmového a televizního
svazu Trilobit, se věnuje tématu rodičovství. Beseda s protagonistou filmu Dr.
Marcelem Sladkowskim, bude příležitostí k vysvětlení okolností a zodpovězení
případných dotazů.

NA KOLE PŘES

RUMUNSKO DO BOSNY
Cestopisná beseda Martina Adámka

Martin Adámek v letech 2004-2007 podnikl sérii cest na jízdním kole nezávisle
na těžko „4x z Náchoda k moři a zpět“. Celkem navštívil 22 zemí, vše bylo na
kole z domu, bez použití vlaku či kamion-stopu.
Fotky a vyprávění vás provedou maďarskými městy; rumunskými horami,
lukami a poli; srbskými kopci; bosenskými údolími mezi skálami i chorvatským
pobřežím a stezkami linoucími se mezi Plitvickými jezery. Cesta vedla územím
pravoslavným, muslimským i křesťanským, na fotkách uvidíte architektonické
symboly těchto kultur, jakož i důsledky jejich sousedské nekompatibility.

Konferenční sál infocentra Broumov. Pořádá: Město Broumov ve spolupráci
s Náboženskou obcí Církve československé husitské v Broumově a Gymnáziem
Broumov. Vstupné: zdarma.
Středa 21.3. 19:00

JULIUS BAROŠ KVARTET Jazzová kavárna 2012

Koncertní sál Kreslírna - Klášter Broumov.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: 40,- Kč.

Druhá „Jazzová kavárna“ plynule naváže na první setkání poslechu nahrávek z
období vzniku a rozvoje jazzu z New Orleans (Buddy Bolden, Louis „Satchmo“
Armstrong....., dixieland... až k beebopu) Ľive koncertem formace předního
českého jazzového trumpetisty Julia „Juso“ Baroše. V repertoáru kvarteta zazní
skladby formované v několika vývojových etapách jazzu (beebop, hard bop, cool
jazz). Obsazení: Julius „Juso“ Baroš - trubka, Jaroslav „Barnie“ Kantor - kytara,
Tomáš Baroš - kontrabas, Radek Němejc - bicí

Sobota 17. 3. 15:00

Koncertní sál Kreslírna - Klášter Broumov.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: 100,- Kč.

TŘI POHÁDKY NA DOBRÝ DEN
Pátek 23. 3. 19:00

Divadlo Pohádka, Praha. Pohádková skládanka výpravných pohádek
čerpajících z klasických motivů - O veverce a červíku Napucánkovi,
Mlsná princezna a Sekerková polévka.

ZE ŽIVOTA HMYZU

Divadelní soubor Jiřího Voskovce, Sázava.
Komedie bratří Čapků.

Náš

TIP!

Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 70,-Kč.

„AMERIKOU NA
KOLE 1 - KUBA
A PAK DÁLE …“

Pátek 23.3. 18:00

Cestopisná beseda.

PŘIPRAVUJEME:

Cyklocestovatelé Renča a Martin Stillerovi vyrazili na půlroční a přesně
7000 km dlouhé cykloputování po americkém kontinentě, jehož hlavním cílem
bylo proniknout mezi lidi, poznat kulturu, přírodu a krásy v daných krajinách.
Jaká byla Kuba ještě za Fidela a vlastně už skoro bez Fidela, to se dozvíte
prostřednictvím jejich poutavého vyprávění plného dobrodružných zážitků.
Na závěr se dozvíte a krátce nakouknete pod pokličku, jak jejich cesta dále
pokračovala do Mexika a na úžasný scénický jihozápad USA.
Městské divadlo Broumov. Pořádá město Broumov. Vstupné: 40,-Kč.

MALÉ POVÍDÁNÍ O VELKÉM LÉTÁNÍ

Beseda s příslušníky 24. základny dopravního letectva Praha - Kbely
Piloti nás seznámí s armádní leteckou základnou, s letadly, která využívá
a úkoly, které plní. Seznámíme se s technickým zázemím, uvidíme a uslyšíme,
jak vypadá příprava na let, jak probíhá let včetně komunikace, sledování počasí
a plánu letové cesty a co vše je třeba, aby letadlo bezpečně přistálo.
Na krátkých snímcích z kokpitu uvidíme očima pilotů jak vypadá vzlet z letiště a
přistání. Součástí programu bude i upoutávka na další besedu - válečný vrtulník
v Afghanistánu.
Koncertní sál Kreslírna - Klášter Broumov.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: zdarma.

11. 4. 19:00

KOČKA NA KOLEJÍCH - DERNIÉRA

Divadlo Zahrada.
V noci na jedné železniční zastávce se odvíjí dialog mladého muže a ženy,
dvou lidí, o kterých by klasik řekl, že nemohou žít spolu, ale ani bez sebe.
Při čekání na vlak, který je má odvézt z dalšího ze společných výletů v přírodě
zpět do města se dozvíme mnohé o jejich vztahu - ale i sami o sobě.
Hrají: Denisa Koudelková, Jan Holek, Vojtěch Vašák. Hudba a režie: Jan Holek
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,-Kč.

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz

Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč.
Sobota 19. 3. 19:00
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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
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Kulturní program
duben 2012

Středa 4. 4. 15:00

VELIKONOČNÍ JARMARK

Prodávané výrobky jsou dílem dětí z broumovských mateřských,
základních škol a Dětského domova. Doprovodný program.

Středa 25. 4. 17:00
PŘEDÁVÁNÍ PAMĚTNÍCH LISTŮ BROUMOVSKA A NOWORUDSKA
Slavnostní předání pamětních listů významným osobnostem Broumovska a Noworudska.
Tato akce se koná v rámci mikroprojektu
„Kultura bez hranic“ reg. č.: CZ.3.22/3.3.02/11.02833.
Konferenční sál Informačního centra Broumovska. Pořádá: město Broumov.

Mírové náměstí Broumov. Pořádá: Město Broumov.

Středa 18. 4. 19:00

Čtvrtek 5. 4. 9:30 – 12:30

ZELENÝ ČTVRTEK

Tradiční velikonoční tvořivé dílny pro děti. Pořádá: DDM Ulita. DDM Ulita.
Středa 11. 4. 19:00
KOČKA NA KOLEJÍCH - DERNIÉRA Divadlo Zahrada.
V noci na jedné železniční zastávce se odvíjí dialog mladého muže a ženy, dvou lidí, o kterých
by klasik řekl, že nemohou žít spolu, ale ani bez sebe. Při čekání na vlak, který je má odvézt
z dalšího ze společných výletů v přírodě zpět do města se dozvíme mnohé o jejich vztahu ale i sami o sobě. Hrají: Denisa Koudelková, Jan Holek, Vojtěch Vašák. Hudba a režie: Jan
Holek
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,-Kč.
Pátek 13. 4. 15:00
PŘEDNÁŠKA SFK OPAT
„Con“ zahájí amatérský znalec mučících a popravčích praktik Tomáš Mach přednáškou
Já jsem kat a kdo je víc? Po něm se Ing. Milan Svatoš v přednášce Vikingové - Sága tří
století pokusí vyvrátit zažité mýty a polopravdy, které kolují o těchto oblíbených severských
nájezdnících. Jako poslední promluví archeolog Bc. Jaroslav Doležel na téma Vampirismus.
Každá přednáška bude trvat 45 minut. Po jejím skončení se v průběhu 15 min. přestávky
bude možné přednášejících zeptat, na cokoliv k tématu jejich přednášek.
Konferenční sál Informačního centra Broumovska.
Pořádá: Město Broumov ve spolupráci s SFK OPAT, o. s. Vstupné: zdarma.
Pátek 13. 4. 17:40
SEDM POSLEDNÍCH SLOV JEŽÍŠE KRISTA NA KŘÍŽI
V rámci setkání významných osobností podporujících rozvoj broumovského regionu se
uskuteční v pátek 13. dubna podvečerní koncert v kostele sv. Vojtěcha. V provedení
excelentního Pražákova kvarteta můžete slyšet smyčcový kvartet Josepha Haydna „Sedm
posledních slov Ježíše Krista na kříži“.
Slovem doprovodí Mons. Mgr. Josef Socha, papežský prelát.
Klášterní kostel sv. Vojtěcha v Broumově.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné 120 Kč.
Sobota 14. 4. 13:00 - 14:30

CESTA
BROUMOVSKÝMI PARKY

3. ročník putování broumovskými parky a zahradami pro děti a rodiče.
Začátek: 13:00 - 14:30 v parku Alejka, ukončení: 18:00 v parku u ZŠ v Olivětíně. Park Alejka,
Klášterní zahrada, Schrollův park, Naše zahrada 2007, park u ZŠ v Olivětíně.
Pořádá: DDM Ulita, město Broumov, ZŠ v Olivětíně. Partneři: APRB, BESIP, EKOKOM.
Neděle 15. 4. 14:00
BROUMOVANKA Taneční odpoledne.
KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů Broumov.
Středa 25. 4. 13:00

20 let

Rudou
s Nowou
spolupráce

REGIONÁLNÍ KONFERENCE CESTOVNÍHO RUCHU

Setkání zástupců obcí, měst a odborníků působících v cestovním ruchu o otázce společného
regionálního rozvoje. Tato akce se uskuteční v rámci mikroprojektu Mezi námi sousedy, reg.
č.: CZ.3.22/3.3.02/10.02130.
Konferenční sál Informačního centra Broumovska. Pořádá: Město Broumov ve spolupráci s
org. složkou Kultura a infocentrum. Vstupné: zdarma.

JAZZOVÁ KAVÁRNA 2012

Dubnovou jazzovou kavárnu naplní poslech gramofonových nahrávek. Budeme se pohybovat
převážně v New Yorku v první třetině 20. století v místních, většinou černošských, klubech.
Do Broumova prostřednictvím nahrávek tak zavítají jména, jako jsou Charlie „Bird“ Parker,
John „Dizzy“ Gillespie, Miles Davis, John Coltrane, Art Blakey, Chet Baker, Herbie Hancock,
Chick Corea a mnoho dalších. Dotkneme se však i free jazzu, abychom v závěru večera mohli
představit osobnost saxofonisty Ondřeje Štveráčka.
Koncertní sál Kreslírna - Klášter Broumov.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: 50 Kč
Pátek 20. 4. 19:00
UGANDA
Cestopisné promítání z výpravy na pomoc africké škole Ing. Rostislava Staňka. Průměrný
věk v Ugandě je 15 let. Všude děti. Je v nich budoucnost, pokud budou zdraví a dostanou
vzdělání a když jim v tom někdo pomůže. Na pomoc škole v Mityaně se vypravili i tři z
dobrovolníci z Náchoda. klub ROK, Masarykova 249, Broumov.
Pořádá: DDM Ulita. Vstupné: dobrovolné.
Sobota 21. 4. 15:00
O PEJSKOVI A KOČIČCE
Divadlo Drak Hradec Králové. Herec s herečkou, s využitím nejrůznějších divadelních triků
a kouzel budou dětem vyprávět něžné příběhy dvou zvířátek, která se ve skutečném světě
v lásce zrovna dvakrát nemají. Loutky, živá hudba, světelné efekty a především imaginace
budou hlavními prostředky komunikativního představení.
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč.
Čtvrtek 26. 4. 19:00
CESTA DO ZEMÍ PŮLMĚSÍCE
Cestopisná beseda Aleše Ottmára
Egypt, Jordánsko, Sýrie a Libanon - země Blízkého východu, jsou státy, kde den začíná
východem měsíce. V Egyptě se vypravíme na horu Sinai, v Jordánsku navštívíme Petru,
dozvíte se jak smlouvat na damšském bazaru a v Libanonu Vás určitě uchvátí moderní
centrum Bejrútu. O tom i o dalších zážitcích si s Vámi bude na přednášce povídat politický a
kulturní geograf Aleš Ottmár.
Koncertní sál Kreslírna - Klášter Broumov.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: 40 Kč
Sobota 28. 4. 19:00

KLÍČE
NA NEDĚLI

Náš

TIP!

Divadelní soubor J. K. Tyl Meziměstí.

Profesor ekonomie, nespokojený se státní ekonomikou a jeho žena, neuplatněná doktorka,
se sejdou s kamarády. Malířem, který nemá rád svoji práci, a jeho ženou, kterou prý nikdo
nechápe. Občasné rozptýlení v nudné šedi socialistického rodinného života jim přináší
společná pijatika. Ale při jedné z nich se to malinko nepovede. Tak trochu si se vzájemně
„půjčí“. Na víkend si prohodí manželky. Ale pokud má právě o víkendu přijít tchyně na oběd,
či valutová tetička z ciziny, tak se to“půjčení“ může řádně zvrtnout...
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,-Kč.
Sobota 28. 4.
KONCERT MIDI LIDI
Akce se koná za podpory Města Broumova. Klub Ambra Olivětín.
Pondělí 30. 4.

ČARODĚJNICE

Od 16:30 na zahradě Ulity, v 18:40 společný průvod od Ulity přes Mírové náměstí na Dětské
hřiště. Zapálení ohně, doprovodný program.
DDM Ulita, Dětské hřiště. Pořádá: DDM Ulita, město Broumov.

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
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Středa 4. 4. 17:30
VELIKONOČNÍ KONCERT
Duchovní a klasická hudba. Na koncertě vystoupí soutěžící sólisté ve hře na dechové
nástroje, kteří postoupili do krajského kola. Účinkují žáci ZUŠ pod vedením R. Roškové, L.
Šikuta, Š. Přibyla, L. Zemanové a M. Šrůtkové.
Kostel sv. Ducha. Pořádá: ZUŠ Broumov. Vstupné: zdarma.
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NERATOVĚ

Měsíční zpravodaj Sdružení Neratov, o. s.

VELIKONOCE

Možná vám připadá předčasné psát už na začátku března
o Velikonocích. Máme pro to
ale dobrý důvod – už v únoru
totiž popeleční středou začalo
postní období, které počátkem
dubna vyvrcholí právě Velikonočními svátky. A v Neratově
tyto svátky tradičně zahajuje
řemeslný jarmark v našich
chráněných dílnách Kopeček,
které sídlí v sousedních Bartošovicích.
Letošní Velikonoční jarmark proběhne v sobotu
31. března, dveře Kopečku budou pro návštěvníky otevřeny
od 10 do 17 hodin. Vstupné je
dobrovolné a bude použito na
provoz dílen.

www.neratov.cz

ZAČÍNAJÍ NA

A co zajímavého letos jarmark přinese? Tradičně se na
něm představí výrobky našich
chráněných dílen, a to nejen
keramické, košíkářské a tkalcovské výtvory z Kopečku, ale
i krásně nazdobené košíčky
s velikonočním osením z naší
Naděje. Nabídneme vám ale
i pomlázky a různé velikonoční dekorace.
Chybět tu nebudou ani
ukázky tradičních řemesel.
Těšit se můžete na pletení pomlázek, malování kraslic, drátkování vajíček, předení na
kolovrátku, květinové vazby
i práci kováře a řezbářů. Všechny výrobky, včetně produktů
s certifikátem Orlické hory –

KOPEČKU

Originální produkt, budou samozřejmě i ke koupi. Najdete
tu také stánek s čaji a kořením, medovinou a medy či
s ručně vyráběnými mýdly.
Zajištěno bude i občerstvení, které se rovněž ponese
v duchu velikonočních svátků.
Nabídneme vám třeba velikonoční nádivku, mazanec s medem nebo velikonoční perníčky, čočkovou polévku s čerty,
dospělí návštěvníci se můžou
zahřát medovinou. Chybět ale
nebude ani domácí chleba
z naší venkovní pece Berta,
který si budete moci odnést
domů ještě teplý.
Velikonoční jarmark bude
zkrátka nabitý. Těšte se!

ÚNOR BÍLÝ, NÁVŠTĚVY SÍLÍ

Že jsme tu pranostiku v titulku trochu popletli? Nedivte se, když takhle přesně vystihuje dva nejvýraznější rysy letošního února. Právě v únoru totiž napadlo tolik sněhu, že se zaměstnanci Farmy Orlice při
jeho prohrnování téměř nezastavili. A protože mnoha dětem začaly v únoru jarní prázdniny, zaplnili
Neratov lyžaři a rodiny na dovolené.
Co otáčet se měli i na Kopečku, kam na výtvarné dílny přijížděly celé skupiny – třeba tři holčičky
s maminkou, které poprvé v životě pletly ošatky. A výsledek jejich práce byl velmi povedený! Namalovalo se tu ale i mnoho hrnečků a vytvořila spousta výrobků z hlíny. Nápor návštěv čeká Kopeček ještě
asi dva týdny, pak se tu už všichni začnou horečně chystat na Velikonoční jarmark. Držte jim palce!

CHYSTÁME,
PLÁNUJEME,
ZVEME VÁS!

Výrobky z Kopečku i Naděje najdete spolu s produkty jiných
chráněných dílen z okolí v obchodě občanského sdružení
Šťastný domov v Žamberku.
Obchod v ulici Kostelní je i sám
zároveň chráněnou dílnou.
--V sobotu 31. března proběhne
na Kopečku Velikonoční řemeslný jarmark. V sídle našich
dílen v Bartošovicích ho můžete
navštívit mezi 10 a 17 hodinou.
Naše prádelna má volné kapacity. Firmám i jednotlivcům proto
chráněná dílna Pradlenka nabízí své služby, které zahrnují
praní, mandlování, žehlení
i úpravy oděvů. Svou dílnu má
přímo v Neratově, po domluvě
je možný i odvoz prádla z okolních obcí. Ceník a kontakty najdete na www.neratov.cz.
--V našem Domově je volné jedno místo pro dívku s lehkým
mentálním postižením. V případě zájmu kontaktujte vedoucí
Domova, Kláru Kadlecovou.
--Ani nám se bohužel nevyhnulo
zdražování – museli jsme zvýšit
ceny stravování ve společné
jídelně. Obědy nyní nabízíme za
68 Kč pro dospělé a 51 Kč pro
děti do 12 let. Doufáme, že tuto
změnu pochopíte a zachováte
naší Kuchyni přízeň!
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SEZONA V

NERATOVĚ

Už počtvrté jsme si v Neratově mohli zatančit a pobavit
se na plese našeho chráněného
bydlení Domov, který letos
proběhl ve čtvrtek 2. února.
Jako plesový sál nám opět
posloužila naše neratovská jídelna, samozřejmě náležitě vyzdobená balónky a girlandami.
O zázemí se za pomoci asistentů postarali obyvatelé Domova

– ujali se nejen přípravy občerstvení, ale i rolí plesových
"diskžokejů"!
Velkou radost nám udělalo,
že na ples kromě místních dorazili i naši přátelé z chráněného bydlení DaMPi v Hradci
Králové a z Ústavu sociální
péče Kvasiny. Přijeli dokonce
i někteří bývalí klienti našeho
Domova.

I když za okny ještě kraluje zima, v našem zahradnictví už
myslíme na jaro (i léto a podzim). Právě na konci února
jsme totiž v naší chráněné dílně Naděje začali s výsadbou
zeleniny a květin. Neobývané
pokoje v budově "Šarika"
vedle zahradnictví se tak staly
útočištěm květináčků se semínky lobelek, petúnií, muškátů
a begónií, ale i salátu, paprik,
květáku či kedluben.
S radostí jsme proto přijali
dar od paní Hudouskové z Rokytnice, která Naději věnovala
semínka zeleniny. Paní Hudouskové velmi děkujeme, a pokud máte i vy doma přebytečná semínka či cibulky zeleniny
a květin, rádi se jich ujmeme!
Naše Naděje hospodaří
v krásném areálu, který se nám

loni podařilo dokončit, dodláždit a vybavit elektřinou. Své
"plody" v podobě květin, bylin, zeleniny a sazenic začala
v loňském roce prodávat
i v našem obchůdku – a byl
o ně velký zájem!
Protože zeleninu a bylinky
dodává Naděje také do naší
Kuchyně, víme, že její produk-

NADĚJE

Není proto divu, že nálada
na plese byla výborná. Užili
jsme si nejen tance a zábavy,
ale i trochu napětí při rozdávání bohaté tomboly.
Doslova zlatým hřebem se
stalo vyhlášení Krále a Královny plesu. Těmi se letos stali
naši kamarádi Pavel a Kačenka z hradeckého DaMPi, kterým patřily nejen slavnostní
šerpy, ale i sólový tanec pro
královský pár.
Jak radí staré přísloví, zábava skončila v nejlepším, a to
hlavně proto, že mnoho plesajících muselo v pátek ráno
vstávat do práce.
Rádi bychom ještě mockrát
poděkovali všem, kdo nám
s přípravou plesu pomohli.
Máme na něj spoustu krásných vzpomínek, a už teď se
těšíme na příští rok!

ZAČALA S VÝSADBOU

ty jsou nejen zdravé, ale i moc
dobré. A i když nenesou
označení BIO, jsou pěstované
bez jakýchkoli umělých hnojiv.
Proto se už teď těšíme na
jaro a na první dobroty z Naděje. Pokud budete mít na jaře
nebo v létě Neratovem cestu,
zastavte se pro ně v našem
obchůdku. Stojí za to!

Foto: Luboš Drapák
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SE U NÁS
DĚLO
V ÚNORU?

V sobotu 18. února pro nás nový
provozovatel Neratovské hospody, pan Pavel Fadrus, uspořádal slavnostní otevření. Kromě
místních rodin pozval na raut také všechny obyvatele Domova.
Nálada byla skvělá, a my mu ještě
jednou děkujeme za dobroty
i příjemně strávené odpoledne!
--Navázali jsme spolupráci s občanským sdružením Pferda,
které nabízí tréninkový byt pro
dospělé osoby s mentálním postižením. Od března se v něm budou na budoucí samostatný život
připravovat i dva klienti našeho
Domova.
--Na faře máme novou pastorační asistentku, paní Marii
Adámkovou. Kromě zajištění
chodu fary, kterou má na starost,
nám ochotně vypomáhá i jako
prodavačka v obchodě.
--Od února mají dvě z našich
středisek nové vedoucí. Domov převzala Klára Kadlecová,
Kopeček nově vede Romana Bukáčková.
--V únoru jsme se v Neratově
mohli jít klouzat, a to doslova!
Za naší Chatou totiž z hřiště
vzniklo báječné kluziště a brusliště. Bohužel už vás na něj ale nepozveme – s koncem února totiž
roztálo.
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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.

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

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

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

30
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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.

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

33

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

Rozhledna na Velké Sově.
Nejznámější rozhledna v Dolním
Slezsku, stojící na Velké Sově (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.

34

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

35
Wieża widokowa na Wielkiej
Sowie. Sztandarowa wieża widokowa na Dolnym Śląsku – najpiękniejszy wolnostojący obiekt tego
typu. Umiejscowiona została 1015
m n.p.m. na Wielkiej Sowie, 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.

A D R Š PA Š S KO -T E P L I C K É S K A L N Í M Ě S TO
Pískovcová skalní města u Teplic nad Metují a Adršpachu jsou bezesporu jed-ním
z nejkrásnějších míst v České Republice. Již od roku 1933 jsou Národní přírodní rezervací
a dnes jsou zahrnuta do Chráněné krajinné oblasti BROUMOVSKO.
Celá dlouhá staletí lidé o skalních labyrintech v okolí Adršpachu a Teplic nad Metují
nevěděli. Snad jen v dobách válek nacházeli obyvatelé z blízkých vesnic ve zdejších
skalách útočiště. Teprve kolem roku 1700 začali do Adršpachu cestovat první průkopníci
turistiky. Nejstarší vyobrazení Adršpašských skal pochází z roku 1739. Ale i v době, kdy
Adršpašské a Teplické skály začínaly být navštěvovány, zůstávaly stále neznámé a zcela
zakryté neprostupným pralesem. A tak když roku 1790 navštívil Adršpašsko-teplické
skály německý básník Johan Wolfgang Goethe, mohl spatřit jen několik skalních útvarů
na okraji skalního města. Roku 1824 vznikl v prostoru skal velký lesní požár, který trval
několik týdnů a jemuž padl za oběť takřka všechen lesní porost. Teprve tehdy se stala
skalní bludiště prostupnější. Rozvoji turistiky dále přispělo vybudování sítě turistických
stezek v první polovině 19. století.
Pokud bychom se chtěli trochu hlouběji vnořit do historie, dozvíme se, že Adršpašský
hrad, jehož zříceninu si můžeme prohlédnout na Starozámeckém vrchu v Adršpašském
skalním městě, je poprvé zmíněn v Majestas Carolina Karla IV. jako královské zboží.
Za husitských válek byl pravděpodobně opěrným bodem husitů, kteří odtud podnikali
trestné výpravy do Slezska. Roku 1447 byl ale zbořen a již nikdy nebyl obnoven. V letech
1577-1580 nechal Adam Bohdanecký z Hodkova postavit v Dolním Adršpachu renesanční
zámek. Současnou podobu mu dala poslední přestavba z roku 1825. Rozkvětu se dočkala
obec Adršpach až za rodiny baronů Nádherných-Borutin, která vlastnila panství v letech
1828-1945. Rovněž o Teplicích nad Metují pochází první zmínka z konce 14. století. Roku
1599 nechal Václav Bohdanecký z Hodkova postavit v Teplicích jednopatrový renesanční
zámek. Zanedlouho potom došlo k rozdělení teplického panství na Dolní a Horní Teplice.
Ve druhé polovině 17. století zde byl postaven barokní zámek. Teplický barokní kostel
sv. Vavřince pochází z roku 1724.
Velmi významné je také nejbližší okolí Adršpašsko-teplického skalního města.
V nejbližším okolí Adršpachu – směrem za parkovištěm se nachází tzv. Křížový vrch
(667 m n.m.), kde na jeho skalnatém hřebeni se nachází křížová cesta.
Na jižním okraji Teplického Skalního města se nachází zřícenina skalního hradu
Skály a těsně pod ním zámeček Bischofstein, který byl přestavěn ze starší tvrze r. 1666
a který dlouhá léta sloužil jako letní rezidence královéhradeckých biskupů. Z vyhlídky
na skalní věží zříceniny hradu Skály můžeme spatřit nejvyšší bod skalních měst vrch
Čáp (786 m n.m.), ze kterého je nádherný pohled na Krkonoše ale i na druhou stranu na
Stolové hory v Polsku a dále na Orlické hory.
Karel Hrubý

to hasło kampanii promocyjnej, obejmującej wybrane obiekty sakralne Diecezji
Legnickiej. Lista obiektów objętych promocją według założeń projektu liczy 36
zabytków.
Opracowany przewodnik wraz z wytyczonym szlakiem pozwoli turystom bliżej
poznać historię poszczególnych obiektów i ma zachęcić do odwiedzenia tych szczególnych miejsc.
Szlak podzielony będzie na trzy trasy położone w różnych częściach Diecezji.
Wyróżniona będzie TRASA PÓŁNOCNA, która koncentruje obiekty w miejscowościach
dookoła stolicy Diecezji; TRASA POŁUDNIOWA, która skupia obiekty w kotlinach:
Krzeszowskiej, Kamiennogórskiej i Jeleniogórskiej, związane w większości z działalnością Cystersów, oraz TRASA
ZACHODNIA, która koncentruje obiekty położone do 1815 roku na dawnym pograniczu Śląska z Górnymi Łużycami.

ADRSZPASKO-TEPLICKIE MIASTO SKALNE
Piaskowcowe Skalne Miasta w okolicach
Teplic nad Metują i Adrszpachu są bez wątpienia
jednymi z najpiękniejszych miejsc w Republice
Czeskiej. Skały te już od roku 1933 stanowią
Narodowy Rezerwat Przyrody i dzisiaj są one
włączone w Chroniony Obszar Krajobrazowy
o nazwie „BROUMOVSKO”.
Przez długie wieki skalne labirynty w okolicach Adrszpachu oraz Teplic nad Metują nie były
ludziom wogóle znane. Tylko w czasie wojen
wykorzystywali je okoliczni mieszkańcy jako
schronienie. Dopiero około roku 1700 zaczęli

przybywać do Adrszpachu pionierzy turystyki.
Najstarszy wydrukowany widok Skał Adrszpaskich pochodzi z 1739 roku. Nawet i w czasie,
gdy Skały Adrszpaskie i Teplickie były już znane
i odwiedzane, pozostawały nieznane, pokryte
niedostępną puszczą. Kiedy Skały AdrszpaskoTeplickie odwiedził w roku 1790 słynny niemiecki
poeta J.W.Goethe, mógł podziwiać jedynie kilka
form skalnych na skraju Skalnego Miasta. W roku
1824 w skałach wybuchł wielki pożar lasu trwający kilka tygodni, który zniszczył prawie całą
roślinność. Wówczas to labirynty skalne stały się
bardziej dostępne. Rozwojowi turystyki sprzyjało wybudowanie sieci szlaków turystycznych
w pierwszej połowie XIX wieku.
Zanurzając się głębiej w historię tego obszaru,
dowiemy się, że zamek skalny Adrszpaski, którego ruiny możemy obejrzeć na Starozameckim
Wierchu, pierwszy jest wzmiankowany w dziele
„Majestas Carolina” Karola IV jako własność
królewska. W czasie wojen husyckich stanowił
prawdopodobnie punkt oparcia dla husytów,
którzy stąd wyruszali na karne wyprawy na Śląsk.
Zburzono go w roku 1447 i już nigdy nie odbudowano. W latach 1577-1580 Adam Bohdanecki
z Hodkova wybudował w Dolnym Adrszpachu
zamek. Obecny kształt zawdzięcza ostatniej
przebudowie w roku 1825. Gmina Adrszpach
przeżywała swój największy rozkwit w latach
1828-1945 w okresie panowania rodziny baronów
Nadhernych-Borutinów.
Pierwsza wzmianka o Teplicach nad Metują
pochodzi z końca XIV wieku. W roku 1599 Vacłav
Bohdanecki z Hodkova wybudował w Teplicach
renesansowy jednopiętrowy zamek. Niedługo
potem doszło do podziału włości teplickich na
Dolne i Górne Teplice. W drugiej połowie XVII
wieku wybudowano tu barokowy zamek. Warto
zwiedzić także teplicki barokowy kościół św.
Wawrzyńca pochodzący z roku 1724.
,Bardzo ważna dla ruchu turystycznego jest

„Głębiej przeniknij zabytki Diecezji Legnickiej”

także okolica Adrszpasko-Teplickich Skalnych
Miast. W najbliższych okolicach Adrszpaskiego
Skalnego Miasta – w kierunku za parkingem,
znajduje się tzw. Krzyżowy Wierch (667 m npm),
gdzie na grzbiecie skalnym znajduje się droga
krzyżowa.
Na skraju południowym Teplickiego Skalnego Miasta znajdują się ruiny skalnego zamku
o nazwie Skály oraz w dolnej części tego skalnego kompleksu znajduje się pałac zamkowy
Bischofstein, który został przebudowany z poprzedniego budynku w roku 1666. Pałacyk służył długie lata jako letnia rezydencja biskupów
z Hradca Kralovego. Z wieży widokowej zamku
skalnego Skály można zobaczyć najwyższy punkt
obu Miast Skalnych szczyt Čáp (786 m npm),
z którego są widoczne piękne panoramy Karkonosz, a z drugiej strony, Góry Stołowe w Polsce
a jeszcze dalej Góry Orlickie.
Karel Hrubý
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