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„Głębiej przeniknij zabytki Diecezji Legnickiej”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla  

Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska

Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze to ko-
lejna budowla, którą przedstawiamy Państwu jako część projektu pn. „Głębiej 
przeniknij zabytki Diecezji Legnickiej”, współfinansowanego ze środków Unii  
Europejskiej. Celem przedsięwzięcia jest promocja interesujących i różnorodnych obiek-
tów znajdujących się na terenie Diecezji, które świadczą o bogatych tradycjach artystycz-

nych, kulturowych i religijnych tej części Dolnego Śląska.
Jeleniogórska świątynia, dzisiaj katolicka, jest naj-

większym spośród kościołów łaski wybudowanych 
na Śląsku po zawarciu ugody w Altranstädt w 1707 r.  
Na mocy tego porozumienia katolicki cesarz austriac-
ki Józef I – za wstawiennictwem króla szwedzkiego  
Karola XII – okazał łaskę swym ewangelickim poddanym na 
Śląsku i pozwolił im na wybudowanie sześciu świątyń.

Ewangelicy z Jeleniej Góry pragnęli, aby ich kościół był 
reprezentacyjną budowlą sakralną, dlatego prace projekto-
we powierzyli mistrzowi Martinowi Frantzowi z Tallina. Ten 
wzniósł świątynię w stylu barokowym na wzór ewangelic-
kiego kościoła św. Katarzyny w Sztokholmie. Założył ją na 
planie równoramiennego krzyża greckiego z jednym ramie-
niem wydłużonym o przęsło ołtarzowe.

Wewnątrz wszystkie sklepienia kościoła ozdobione są prze-
pięknymi malowidłami naściennymi Johanna Hoffmanna  

z Głogowa i Feliksa Schefflera z Pragi. Z bogatego barokowe-
go wyposażenia uwagę zwraca okazały ołtarz, wykonany  

w latach 1727–1729 przez miejscowego snycerza Dawi-
da Hielschera, z figurami Johanna Urbansky’ego. Obok 
Chrystusa z krzyżem oraz alegorycznych przedstawień 
są tu także personifikacje Śląska i Jeleniej Góry. Ob-
raz Chrystusa w Ogrójcu namalował Otto Mengelberg  
z Düsseldorfu w 1859 r. Przy skrzyżowaniu naw umiesz-

czona została piękna ambona z 1717 r., wykonana z jedne-
go bloku piaskowca. Natomiast po lewej stronie ołtarza stoi 
chrzcielnica powstała w tym samym czasie z jednego bloku  

    niebieskiego marmuru.

Wnętrze obiegają kilkukondygnacyjne – charakterystyczne dla sakralnej ar-
chitektury ewangelickiej – wewnętrzne galerie (empory), które umożliwia-
ją pomieszczenie dużej liczby wiernych. Balustrady zdobi dekoracja malarska  
i cytaty o tematyce biblijnej.

Dzisiaj kościół otoczony jest parkiem z zachowanymi 19 kaplicami grobowymi bo-
gatych jeleniogórskich mieszczan. Wzniesione w XVIII w. są rzadkim na Śląsku przy-
kładem barokowej sztuki cmentarnej. Charakteryzują się bogactwem form architek-
tonicznych i dekoracji rzeźbiarskiej.
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Ks. prof. ndzw. dr hab. Tadeusz Fitych

BrzOzOwIe I jegO ludOwe OpOwIadanIa 

Na progu tego roku, w Niem-
czech ukazała się książka Andrea 
Bachamanna o  celnym i intere-
sującym tytule oraz podobne-
go typu treści „Gotteshäuser 
– Menschenorte (Die Kirche im 
Dorf)”, czyli Domy Boga – miej-
scami dla ludzi. Należałoby po-
gratulować autorowi chociażby 
już samej tylko perspektywy 
badawczej. Postrzega on wiej-
ski kościołek równocześnie jako 
pomnik kultury, architektonicz-
ne świadectwo oraz dokument 
historyczny. Na całym obszarze 
Europy ze wspaniałymi dziełami 
architektury sakralnej (nawet 
wiejskiej) związane są interesu-
jące dzieje miast i osad oraz bio-
gramy twórczych i zasłużonych 
postaci. Do dzisiaj kościoły sta-
nowią żywotne centra przeżytej 
i tworzącej się wspólnoty. W ich 
przestrzeni ludzie czerpią życio-
dajne siły. Gromadzą się w nich, 
aby znaleźć ukojenie i we-
wnętrzny spokój. Stąd to nawet 
wiejskie kościoły są postrzega-
ne jako Domy Boga i zarazem 
bezcenne miejsca na miarę 
godności człowieka. Jest fak-
tem oczywistym, że najgłębsze 
upodmiotowienie wierzących 
stanowi duchowość, religijność 

i kultura. W dalszej konsekwen-
cji cywilizacja miłości staje się 
skuteczną zaporą dla amnezji 
historycznej, jak i destruktyw-
nego nihilizmu.

Warto w tym miejscu od-
notować wymowny fakt, że 
do roku 1971 w czterech de-
kanatach zorganizowanych na 
obszarze Ziemi Kłodzkiej ist-
niało 67 parafii i 30 kościołów 
filialnych. Kościół filialny pw. św. 
Piotra i Pawła w Brzozowiu (po-
czątkowo tylko kaplica cmen-
tarna zbudowana już w 1717 r., 
z wnętrzem o długości ok. 18 
metrów i szerokości, 7,65 m) od 
prawie dwóch stuleci należy do 
najstarszych w całym czeskim 
zakątku (obok kościołów św. 
Bartłomieja Ap. w Czermnej 
i św. Katarzyny na Zakrzu). Po-
niżej pragniemy spojrzeć na 
jego genezę i dzieje w perspek-
tywie przesłania opowiadań 
ludowych.

położenie dawnej 
wioski Brzozowie
Współcześnie Brzozowie 

stanowi jedną z dzielnic przy-
granicznego, dolnośląskie-
go kurortu Kudowy-Zdroju. 
W skrótowej prezentacji tej 

dawnej wsi czeskiego zakątka 
(nb. w 1919 r. w kilkunastu są-
siednich osadach i wsiach żyło 
ok. 5.555 Czechów), należy za-
akcentować chociażby takie 
oto fakty. Brzozowie – to nie-
wielka przygraniczna wioska 
położona naprzeciw Czermnej 
(południowo-zachodniej części 
dzisiejszego miasta Kudowy-
Zdroju). Jest ona niezwykle 
urokliwie wtulona pomiędzy 
naturalne przewyższenia istnie-
jące przy załamaniu pobliskiej 
granicy państwowej (obecnie 
z Republiką Czeską, a wcze-
śniej prusko-czeską (habsbur-
ską), a po I wojnie światowej 
niemiecko-czechosłowacką). 
Dostępu do niej bronią dwa 
wzniesienia o poetyckich na-
zwach: Różanka (485 m npm, 
czes. Červenáč; niem. Rothe 
Hübel) i Brzezie (493 m npm, 
czes. Kodrcoun, niem. Godrit-
zberg). Wraz z upływem stuleci 
u ich podnóża zostały wznie-
sione zabudowania wsi.

Brzozowie to łańcuchowa 
osada, malowniczo położona 
na wysokości 420-450 m npm. 
Leży na osi kierunków północ-
południe, w górnej części uro-
czej doliny Ptasiego Potoku 
(o łącznej długości ok. 4 km, 
a wypływającego z okolicy 
Czeskiej Czermnej). Otoczenie 
wsi stanowią lasy świerkowe 
i mieszane oraz łąki i użytki 
rolne. Jest to jedna z najstar-
szych wiosek w okolicach Ku-
dowy-Zdroju. W konsekwencji 
w 2000 r. świętowano 600 lat 
jej istnienia.

Obszar i architektoniczna 
struktura wsi z centralnie poło-
żonym kościołem oraz otacza-
jącym je morzem zieleni - łąk, 
pól i zalesionych wzgórz - do-
skonale wpisują się w tutejsze 
urokliwe obniżenie. Czeska 
poetka Sida Volfová swoje do-
głębne zauroczenie pięknem 
tej ziemi wyraziła stwierdza-
jąc, że w tym miejscu „Pan Bóg 
stwarzając świat, z radosną 
satysfakcją uśmiechnął się aż 
dwukrotnie”.

literatura i jej 
nieprzemijające 
kulturotwórcze funkcje
Literatura kumuluje w so-

bie olbrzymie doświadczenie 
człowieka różnych czasów i lu-
dzi wielu narodów. Jako kluczo-
wa dziedzina międzyosobowej 
komunikacji oraz kultury, lite-
ratura (zarówno ta wielka, ale 
de facto każda jej odmiana), 
ma nam do zaoferowania co-
najmniej trzy ważne humani-
zujące nasze istnienie funkcje 
(jeśli nie pozostaje ona głuchą 
na perspektywę ostateczną, 
tzn. na wymiar religijny). Na 
podstawie twierdzeń filozofii 
klasycznej, dotyczących odno-
szenia się człowieka do różnych 
dziedzin bytu, tzn. do otaczają-
cego nas świata, bycia pośród 
innych osób i w relacji do nich; 
przede wszystkim zaś w od-
niesieniu do samego siebie, 
do osobowej godności i istoty 
swego człowieczeństwa. 

W konsekwencji, za cenio-
nym polskim literaturoznawcą, 

„Wiara poszukuje zrozumienia,
 wiara potrzebuje kultury
 i kulturę tworzy,
 [ona] żyje w przestrzeni kultury”.

 (Jan Paweł II, kazanie na Błoniach krakowskich 8 VI 1997 r.)

Powiększony kościół w Brzozowiu (stan współczesny)

Panorama Brzozowia (okres międzywojenny)
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teoretykiem literatury i profe-
sorem UMK w Toruniu Andrze-
jem Stefanem Stoffem (*1947) 
możemy określić trzy zasadni-
cze funkcje literatury: intelek-
tualizacja natury, forma zrozu-
mienia, interioryzacji tego co 
nas otacza (za O. prof. A. Krąp-
cem OP w jego ujęciu filozofii 
kultury); wspólnototwórcza 
– pozwala nam odnajdywać 
się wśród ludzi cywilizacyjnie 
i kulturowo nam najbliższych, 
czyli odkrywać swoje korzenie, 
dawać odpowiedź na pytanie: 
skąd pochodzimy?; aktualiza-
cja potencjalizacji osoby czyli 
sposób na ciągłą realizację 
istoty swego człowieczeństwa 
– bycia kimś i czymś więcej, tzn. 
realizacji duchowych i fizycz-
nych możliwości, jakie w nas 
drzemią, aż po Dobro Najwyż-
sze - Boga. 

Współcześnie Czechy to je-
den z najbardziej laickich kra-
jów Europy. Do ateizmu przy-
znaje się tam ponad 60 proc. 
mieszkańców (wśród osób de-
klarujących się jako wierzące, 
największą grupę – ok. 25 pro-
cent stanowią katolicy). Od XIX 
w. nowożytna kultura czeska 
rozwijała się w dużej mierze 
w opozycji do „arcykatolickich” 
Austro-Węgier. Czeski ruch od-
rodzenia narodowego szybko 
wypisał na sztandarach hasła 
antykościelne i taki był też 
duch powstałej w 1918 r. Cze-
chosłowacji. Nowa, za pomocą 
wielkiej literatury sugestywnie 
mistyfikująca rodzimą historię, 
ideologia narodowa nawiązy-
wała do husytyzmu – czeskiej 
reformacji z XV w., który o pół 
wieku wyprzedził reformację 
M. Lutra. Odtąd w wielkiej lite-
raturze Czech, husyta będzie 
herosem, standardem czeskie-
go patriotyzmu i syntezą toż-

samości narodowej. Podobne 
sympatie bardzo szybko stały 
się tam szeroko rozpowszech-
nione wśród elit opiniotwór-
czych i polityków. 

W konsekwencji w latach 
1918-38 coraz częściej docho-
dziło w Czechach do napięć na 
tle religijnym. W 1926 r. demon-
stracyjnie zerwano stosunki 
dyplomatyczne z Watykanem. 
Pomimo między innymi takich 
fenomenów i faktów jak: wiel-
ka aktywność antyniemieckie-
go, a zarazem nacjonalistycz-
nego ruchu „precz z Wiedniem, 
precz z Rzymem” o rodowo-
dzie austriackim, niemieckość 
utożsamiano z luteranizmem 
i nacjonalizmem; głoszono 
wyższość protestantyzmu 
nad katolicyzmem); zburzenia 
XVII-wiecznej kolumny maryj-
nej na rynku Starego Miasta 
w Pradze (postawionej jako 
dziękczynne wotum po wy-
niszczającej kraj wojnie trzy-
dziestoletniej) i zastąpienia 
jej w 1915 r. triumfalistycznym 
pomnikiem Mistrza Jan Husa 
w 500-setną rocznicę jego uro-
dzin); a wreszcie dramatycznej 
i bolesnej w skutkach schizmie 
z roku 1920 (wówczas z Kościo-
ła Katolickiego, pod przewod-
nictwem grupy katolickich du-
chownych, do odrodzonego 
Czechosłowackiego Kościoła 
Husyckiego przeszło ponad 1 
milion wiernych; dziś pozosta-
ły zeń tylko fragmentaryczne 
struktury i niespełna 1 procent 
obywateli), to w okresie mię-
dzywojennym możemy jednak 
mówić także i o renesansie ka-
tolickiej literatury.

W dziejach czeskiej litera-
tury znamiennym jest również 
fakt, że wielu czeskich pisarzy, 
zwłaszcza z początków odro-
dzenia narodowego, było au-

torami dwujęzycznymi, że na 
terenie ziem czeskich pisali oni 
także w języku niemieckim. Na 
kulturowe dziedzictwo Ziemi 
Kłodzkiej i pogranicza kudow-
sko-nachodzkiego (w tym cze-
skiego zakątka), obok utworów 
literackich autorstwa wybit-
nych i cenionych pisarzy (m.in. 
S. Bouška, K. Čapek, V. Černy, V. 
Erben, A. Jirásek, O. Tokarczuk, 
S. Volfová i inni) składają się 
także legendy, baśnie, pieśni 
i opowiadania ludowe formu-
łowane w dialekcie kłodzkim 
(tzw. kłodczyźnie, naszpikowa-
nej wieloma germanizmami). 
Ubogacano się nimi podczas 
zimowych wieczorów, podczas 
wspólnotowych prac, jak i przy 
wspólnotowym świętowaniu 
czasu wolnego, tzw. w języku 
czeskim – besedach. Zawierają 
one zakodowaną mądrość lu-
dową, mentalność, równocze-
śnie przybliżają nam wierzenia 
(niekiedy zabarwione neopo-
gaństwem), humor, zwyczaje, 
ludowe tradycje oraz folklor 
ówczesnych mieszkańców. 

W okresie czeskiego odro-
dzenia narodowego pomniki 
tego typu kultury ludowej, jako 
pierwszy odkrywał, dokumen-
tował, opracowywał i publiko-
wał wybitny czeski nauczyciel 
gimnazjalny, prozaik, autor 
literatury dziecięcej, autody-
daktyk (etnograf, folklorysta 
i dialektolog) Jerzy Stefan Ku-
bin (*1864 Jičín +1965 Praga). 
Na zbieranie ludowych pieśni 
i opowieści, także na Ziemi 
Kłodzkiej (m.in. w latach 1908 
– 1914) w sumie poświęcił on 
aż 35 lat życia. W efekcie jego 
badań powstały niezmiernie 
liczne przyczynki, książki i opu-
blikowane zbiory m.in.: Pohád-
ky z Kladska (1916), Kladskie 
povídky (1948, 1958). Wśród 
pozycji jego autorstwa można 
jeszcze wymienić: Ceskie Klad-
sko z 1919 r. i Kladskie pisnicki 
z 1925 r.. Studiowanie ludowej 
twórczości, stawało się dla 
niego inspiracją do tworzenia 
opowiadań dla dzieci oraz do-
rosłych. Osiągnąwszy wiek 77 
lat Jerzy Stefan Kubin wszedł 
do literatury czeskiej jako 
autor własnych i cenionych 
utworów. Za niepodważalne 
zasługi został doceniony, mię-
dzy innymi w postaci członko-
stwa Czeskiej Akademii Nauk 
i Umiejętności (1946) oraz 
International Socjety for Folk-
Narrative Research (1962).

Cechą charakterystyczną 
opowiadań kłodzkich Czechów 
jest to, że w ich zasadniczym 
przesłaniu często znajdziemy 
motywy legendarne i bajko-
we zaczerpnięte z klasycznej 
literatury dziecięcej (tzn. bajek 
Ezopa, tysiąca i jednej nocy, ba-
śni braci Grimmów itd.), które 
ludowi twórcy zabarwili i za-
adaptowali do rodzimego śro-
dowiska. Dominują wśród nich 
opowiadania wspomnieniowe, 
tzw. „memoráty”, czyli faktycz-
ne epizody opowiadające w za-
barwiony sposób o rodzimej 
historii. Odsłaniają one wrażli-
wość na sacrum oraz na świat 
duchowy, religijność ludu, 
dawny styl życia, myślenia, od-
czuwania, sposoby wyrażania 
lęku oraz radości.

Cztery opowiadania 
dotyczące Brzozowia
W ostatnich pięciu latach 

opowiadania dotyczące cze-
skiego zakątka, pochodzące 
głównie ze zbiorów Jerzego 
Stefana Kubina, a także folklo-
rysty Jaromira Jecha, na nowo 
opracowała i opublikowała 
w dwóch kolejnych i treściowo 
powiązanych ze sobą książkach 
Eva Koudelkova (są to pozycje: 
Od Homole k Hejšovině, Nakla-
datelství Bor Liberec 2006 oraz 
Čtení o Českém koutku, Nakla-
datelství Bor Liberec 2011). To 
właśnie z tych dwóch publika-
cji zostały zaczerpnięte cztery 
opowiadania dotyczące Brzo-
zowia. Naturalnie nie można 
je traktować jako źródła histo-
ryczne, nie mniej umożliwiają 
nam one spojrzenie na dzieje 
i religijną kulturę tego mikrore-
gionu (części parafii św. Bartło-
mieja Ap w Czermnej i czeskie-
go zakątka), oczyma ludzi, któ-
rzy w poprzednich stuleciach 
tutaj żyli.  

Świerk w Brzozowiu
Idąc ze Słonego, w połowie 

drogi w dolinie górskiego po-
toku Klikawy (o łącznej długo-
ści ok. 15 km; czes. Klikava, By-
střice lub Šnely), zanim zaczyna 
się ona wznosić ku wzgórzu, na 
którym rozpościera się wioska 
Brzozowie, niegdyś stał piękny 
wysoki świerk.

Każdy kto przemierzał ten 
trakt późnym wieczorem, albo 
i w nocy, zawsze wokół świerku 
widział gromadkę bawiących 
się dzieci, których nikt nigdy 
nie rozpoznał. Biegały, skakały, 

zbiory opowiadań ludowych czeskiego zakątka wydane przez ewę koudelkovą
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szczebiotały i plątały się czło-
wiekowi koło nóg, bez żadnej 
bojaźni i świadomości obec-
ności kogokolwiek. Co gorsze, 
chcąc przejść obok dzieci, idący 
nie był w stanie zrobić ani kro-
ku naprzód. Jak gdyby udarem-
niała mu to jakaś niewidoczna 
siła. Dopiero, gdy samotny piel-
grzym uczynił znak krzyża, albo 
pomodlił się, wówczas mógł 
kontynuować swoją podróż.

Owe nikomu nieznane 
dzieci, wcześniej były małymi 
wodnikami z ptasiego potoku, 
który szemrząc płynął w dół, 
wzdłuż drogi aż do Słonego, do 
rzeki Klikawy (Bystrej). Dopie-
ro z chwilą kiedy ktoś otrzymał 
wspaniałe natchnienie, aby na 
świerku powiesić krzyż, igrasz-
ki wodników ustały. Pomimo, 
że świerk z krzyżem trwał tu 
przez całe wieki, to jednak dzi-
siaj nikt już nie pamięta, gdzie 
on stał.

Kościółek w Brzozowiu
Niemalże w centrum wsi 

znajduje się pierwotna kapli-
ca, a z biegiem lat, po jej po-
większeniu kościół św. Piotra 
i Pawła, otoczony kamiennym 
murem z 03 X 1717 r. Obok ko-
ścioła wzniesiono murowaną 
dzwonnicę z 21 VII 1731 r. In-
teresującą lokalną tradycją jest 
to, że do kościelnej przestrzeni 
otoczonej i chronionej murem, 
wchodzi się przez bramę, wy-
konaną w dolnej części dzwon-
nicy (podobnie jak to zrealizo-
wano, w niezbyt oddalonym 
Slavoňově). 

O miejscu, na którym 
stoi dziś barokowy kościółek 
i dzwonnica, zachowały się 
m.in. dwie legendarne relacje. 

W pierwszej mówi się, że ko-
ściół miał być postawiony, jak 
to zwyczajowo bywało, w naj-
wyżej położonym miejscu 
zamieszkałego obszaru, tzn. 
w czermnieńskich Wyrbinach 
- 520 m npm. (czes. Vrbiny-Če-
ská Čermná, części wsi Czeska 
Czermna, praktycznie prawie 
połączonej z Brzozowiem) oraz 
że niezbędny kamień budowla-
ny został już tam przywieziony. 
Jednak pewnego poranka stało 
się coś nieoczekiwanego. Ka-
mienie znaleziono na miejscu, 
gdzie teraz stoi kościół, a la-
tem, w czerwcu, spadł tu obfity 
śnieg. Oba zdarzenia były uzna-
ne za znaki szczególne, dlatego 
to budowę rozpoczęto właśnie 
w tym miejscu, gdzie na śniegu 
pojawił się zarys fundamentów. 
Ponieważ kapliczka – skrom-
ny kościółek był wybudowany 
jako pogrzebowy, dlatego inne 
sakramenty oraz obrzędy ko-
ścielne zaczęto w nim sprawo-
wać nieco później, dopiero po 
otrzymaniu zgody biskupa i na-
chodzkiego dziekana. Pierwsze 
ochrzczone dziecko pochodzi-
ło z  pobliskiej, ale oddalonej 
o zaledwie kilkaset metrów, 
Czeskiej Czermnej. O genezie 
budowy tutejszej kapliczki – 
kościółka relacjonuje nam po-
niższe opowiadanie.

Jednym z najstarszych tu-
tejszych osadników i właścicieli 
użytków rolnych był Jiři (Georg) 
Baudyš (pierwotnie mieszcza-
nin Nachodu), który gorąco 
pragnął, aby we wsi powsta-
ła godna świątynia katolicka. 
W przypadku każdej miejsco-
wości, a tym bardziej ówcze-
snych wiosek, własny kościół 
był i jest chlubą ich pobożnych 

mieszkańców. Z całą pewno-
ścią do takiego grona należał 
Baudyš (*1671 + 20 IX 1742). 
Nie miał on jednak pewności, 
które miejsce należało uznać za 
najgodniejsze dla budowy ko-
ścioła. Intensywnie modlił się 
do Boga, aby mu takie miejsce 
wskazał.

I wreszcie się tego doczekał. 
Pewnej nocy śniło mu się, że 
przechadza się po okolicznych, 
skądinąd dobrze mu znanych, 
miejscach.

Niespodziewanie doszedł 
do kamieni z wykutymi imio-
nami apostołów Piotra i Paw-
ła. Równocześnie słyszał jak-
by nieziemski głos mówiący 
o świątyni - „Bożym namiocie”. 
Wczesnym rankiem, po prze-
budzeniu, rozważając senne 
przesłanie doszedł do przeko-
nania, że było to wymodlone 
Boże wskazanie. Natychmiast 
wstał i w skupieniu udał się 
do brzozowego zagajnika nad 
brzegiem potoku, gdyż ten 
przypominał mu owe miej-
sce ze snu. Faktycznie, znalazł 
tu kamień bardzo podobny 
do oglądanego podczas snu. 
W rezultacie, to w tym miejscu 
polecił budowniczym wznieść, 
początkowo niewielki, ale od 
dawien dawna upragniony ko-
ściółek (kapliczkę). Wokół ko-
ścioła rozbudowywała się wio-
ska Brzozowie.

Czarownice przy 
konsekracji kościoła 
- opowiadanie.
W Brzozowiu dłużej, niż 

w innych częściach czeskiego 
zakątka, utrzymywała się wia-
ra w czarownice. Prawdopo-
dobnie u genezy takiego sta-
nu rzeczy była tradycja tego 
regionu, nieco odizolowane-
go, poprzez wzgórza i znaczą 
odległość, od okolicznych ko-
ściołów parafialnych w Nacho-
dzie i w Czermnej. Jest faktem 
znanym, że mieszkańcy tej wsi 
często opowiadali lub nawet 
wręcz wierzyli w wodniki oraz 
inne stwory i zjawy duchowe. 
Nic dziwnego, że w czeskim 
zakątku powstało tak wiele 
legend i opowiadań na ten 
temat. Poniżej przytaczamy 
jedną z nich.

W okolicy wiedziano, że 
wszystkie zabawy i wieczory 
taneczne kończyły się w Brzo-
zowiu przed północą. Miesz-
kańcy pobliskich wsi, z uśmie-
chem komentowali te prakty-
ki, mówiąc po prostu - Brzo-
zowiacy lękają się czarownic. 
Było w tym nieco prawdy.

Pewnego razu uroczyście 
świętowano fakt konsekracji 
kościoła. Wieś napełniło wiele 
gości i kramarzy. Muzykanci 
wygrywali piękne melodie, 
przy których młodzi i dorośli 
tańczyli z pasją i prawdziwą 
radością. Wspólnotowa za-

Plany rozbudowy kościoła (1717 r.) w Brzozowiu z 1909 r.

kościół w Brzozowiu z 1935 r. (obraz olejny berlińskiego artysty malarza Helmuta 
schulzendorfa).
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bawa trwała aż do późnego 
wieczora. Nagle przerwał ją 
dźwięk dzwonu obwieszcza-
jącego wszystkim północ. 
W tym momencie nad kościo-
łem pojawiły się czarownice 
lecące na miotłach. Ludzie 
zareagowali tak, jakby ktoś 
do nich strzelał. Mieszkają-
cy w pobliżu błyskawicznie 
uciekli do domów, pozostali 
również umknęli i skryli się 
do gospody. Wieś opustosza-
ła błyskawicznie. Na zewnątrz 
pozostali jedynie muzykanci, 
którym pakowanie licznych 
instrumentów zawsze zajmo-
wało kilka dłuższych chwil. 
Wykorzystały to czarownice, 
które po zatoczeniu koła nad 
dzwonnicą, pognały ku wsi. 
Zastały tam muzykantów, któ-
rym nakazały, aby grali nadal.

W jedynym z gospodarstw, 
gdzie nie lękano się nocnych 
mar, żyła odważna dziewczy-
na. Teraz wybiegła ona na ze-
wnątrz, aby móc lepiej przyj-
rzeć się szkaradnym twarzom 
czarownic. Niestety te szybko 
ją spostrzegły i natychmiast 
pognały za nią, z całą furią le-
cąc na swych miotłach. Dziew-
czyna miała wielkie szczęście, 
bowiem udało się jej natych-
miast powrócić i błyskawicz-
nie zatrzasnąć drzwi. Nagle 
odwaga ją opuściła, ale będąc 
bezpieczną, nadal przysłuchi-
wała się jak te baby jagi z ja-
zgotem nieustannie krążyły 
w pobliżu.

Wpadły one w szał, gdyż 
tak niespodziewanie umknęła 
im ofiara. Nic więc dziwnego, 
że z gniewnym impetem przy-
leciały w to miejsce na swych 
tajemniczych miotłach i usta-
wicznie krążyły nad domem 
gospodarza. Poczynały sobie 
tak bardzo pewne swej wła-
dzy ciemności, że aż uszkodzi-
ły komin. Nie wiadomo jakie 
jeszcze mogłyby być kolejne 
szkody, gdyby nie to, że wybiła 
już godzina pierwsza w nocy. 
W tej chwili czarownice stra-
ciły swą moc i znikły tak samo 
nagle, jak niespodziewanie 
i zagadkowo się pojawiły.

Wszyscy mieszkańcy wsi, 
a zwłaszcza muzykanci, ode-
tchnęli z głęboką ulgą. Nie 
mniej wszystkim odeszła już 
ochota na kontynuowanie 
tańców i rozmów. Ludzie po-
wrócili do swych domów i na 
wszelki wypadek, tak zwy-
czajnie, dla bezpieczeństwa 

wszystko porządnie pozamy-
kali. Czy po tym co się tu stało, 
można się dziwić ich przezor-
ności?

O źródełku pod 
wzgórzem Brzezie 
Upłynęło sporo czasu od 

epoki, kiedy w okolicy Brzo-
zowia żyła pewna wdowa. Jej 
mężem był drwal, który zginął 
nagle, przygnieciony padają-
cym drzewem. Wdowie pozo-
stała jedynie liczna gromadka 
dzieci oraz sprawne i pracowi-
te dłonie. Od rana do wieczora 
zamartwiała się troską o cho-
ciażby częściowe wyżywienie 
swego potomstwa. Cóż jednak 
może uczynić samotna mat-
ka-wdowa?. Praca ponad siły, 
trudne warunki życia i niedo-
żywienie spowodowały, że 
przedwcześnie straciła zdro-
wie i zapadła na chorobę star-
szych ludzi, jaką jest zwyrod-
nienie stawów kolanowych. 
Długo zmagała się z tymi do-
legliwościami, a na koniec zre-
zygnowała i była zdana tylko 
na wrażliwość i solidarność są-
siadów oraz konkretną pomoc 
swoich dzieci. Najstarszy syn 
Józek, który miał 15 lat, wziął 
na swe barki przeważającą 
część prac domowych.

Pewnego razu wybrał się 
do koderczakowskiego lasu, 
w którym rosło mnóstwo ja-
gód i borówek. Zamierzał 
zebrać ich jak najwięcej, aby 
sprzedać je kudowskim go-
ściom i kuracjuszom. Ci chęt-
nie płacili sierocie należną 
cenę, a Józek miał wielką ra-
dość z tego, że może chociaż 
częściowo zadbać o swoją 
mamę i rodzeństwo. Zbierając 
leśne jagody dotarł na strome 
zbocze Zielonej Doliny, do 
głębokiego uroczyska, gdzie 
w obfitości można było zbie-
rać dorodne leśne runo. 

Kiedy zaczął już ostrożnie 
schodzić w dół, nagle niefor-
tunnie postawił nogę, pośli-
znął się i zjechawszy na dół, 
uderzył głową o twardy ka-
mień. Wspaniałomyślny i pra-
cowity Józek zemdlał. Zanim 
się ocknął, miał sen. Widział 
jak jego mama myje się w źró-
dle uzdrawiającej wody, do 
którego podążają rzesze lu-
dzi doświadczonych różnymi 
chorobami. Po obmyciu się, 
powracają już jako w pełni 
zdrowi. Nad tajemniczą sceną 
unosi się Matka Boża.

W chwili, gdy jeszcze roz-
pamiętywał treści niezwykłe-
go snu, pod swymi nogami 
zauważył szemrząca wodę, 
która znalazła sobie drogę 
w obniżeniu uroczyska. Był to 
cudowny znak, więc Józek nie 
zawahał się ani na chwilę. Ka-
mieniami otoczył źródło wody 
wypływającej z ziemi. Wysypał 
zebrane dotychczas jagody, 
z tą jednak myślą, że po nie 
jeszcze tu wróci, a dzban na-
pełnił źródlaną wodą.

W domu, matka z wielkim 
łaknieniem piła nadzwyczaj 
smaczną wodę, jakiej dotych-
czas jeszcze nigdy w życiu nie 
kosztowała. Po kilku dniach 
ustąpiły jej zadawnione bole-
ści stawów. Wiadomość o na-
tychmiastowym uzdrowieniu 
wdowy lotem błyskawicy 
rozeszła się po całej okolicy. 
Liczne grupy ludzi coraz czę-
ściej pielgrzymowały do źró-
dełka, szukając tam nadziei 
wybawienia. Składane przez 
nich dary wotywne, umożliwi-
ły najpierw postawienie nad 
źródłem figury Matki Bożej, 
a nieco później wzniesienie 
niewielkiej kapliczki. Dom-
kowa kapliczka Matki Bożej 
Bolesnej według projektu J. 
Elsnera została wzniesiona 
w 1887 r. i przetrwała do na-
szych czasów. 

* * *

Kolejny raz, prawdziwym 
okazuje się twierdzenie, że 
graniczność ziemi decyduje 
o bogactwie kultury jej miesz-
kańców. Przy czym, nie spra-
wia tego w sposób zdeter-

minowany ślepa kolej rzeczy, 
czyli procesów dziejów, kal-
kowy automatyzm bliskości 
zamieszkania dwóch odmien-
nych narodów, nacji, ludzi 
różnych wyznań chrześcijań-
skich czy też przedstawicieli 
wielkich religii, ale przede 
wszystkim międzyosobowa 
komunikacja, dialog kulturo-
wy, świadoma i konsekwent-
nie pielęgnowana wymiana 
darów na płaszczyźnie kultury 
duchowej i materialnej.

Na pograniczu nachodzko-
kudowskim kulturową wymia-
nę darów rozwinęli i zdynami-
zowali m.in. cenieni prozaicy 
i poeci Hronowa, Nachodu, 
Kudowy-Zdroju…, historycy 
i kronikarze, muzycy, kapel-
mistrzowie i szopkarze, przed-
stawiciele szeregu zawodów 
(architekci, kamieniarze, mala-
rze…), szlachetni przemytnicy 
(np. w XVIII w . z zamkniętego 
kościoła św. Michała w Na-
chodzie nocą przemycono do 
Brzozowia instrument organo-
wy z 1713 r.).

Karel Čapek (* 9 I 1890 
Malé Svatoňovice k/Trutnowa 
+25 XII 1938 Praga) – jeden 
z najważniejszych czeskich 
pisarzy XX wieku, tak pisał 
o pięknie tutejszej przyrody, 
jednej z ważnych kategorii 
tożsamości kulturowej pol-
sko-czeskiego pogranicza: 
„gdziekolwiek w tym regionie 
wejdziemy na nieco wyższe 
wzgórze, możemy oglądać 
- na północy Śnieżkę, a na 
wschodzie Skalnika oraz Góry 
Stołowe, wielkie graniczne ka-
mienie tej ziemi”.

Wotywna kapliczka domkowa Matki Bożej Bolesnej z 1887 r. (proj. J. elsnera ze 
słonego i Monachium).
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dr Władysław Szczepański

CzłOwIeK - legenda
 
na wieczną wartę odszedł 
jeden z ostatnich herosów 
polski niepodległej 
ppłk. leopold Oleniuk  
(1913-2011).

W latach 1980-1985 prze-
prowadziłem wywiadrzekę 
z żołnierzem polskiego wrze-
śnia, uczestnikiem walk o To-
bruk, Monte Cassino, Anconę 
i Bolonię. Biografia bohate-
ra jest typowa. Urodził się 
w Rudkach (województwo 
lwowskie), w dawnej posia-
dłości hrabiego Aleksandra 
Fredry.

Rok 1913 to złowieszczy 
sygnał zapowiadający przy-
szłą wojnę światową. Wte-
dy w rodzinie kolejarza jako 
szóste, - najmłodsze dziecko 
przychodzi na świat Leopold 
Marcin. Ojciec zmarł przed-
wcześnie w wyniku kontuzji 
odniesionej podczas pierw-

szej wojny światowej, zosta-
wiając wdowę z sześciorgiem 
dzieci.

W latach dwudziestych 
ubiegłego stulecia rodzina 
Oleniuków przeniosła się 
z Rudek do Sambora, gdzie 
w roku 1933 Leopold ukoń-
czył Seminarium Nauczyciel-
skie im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego. Czynnie uprawiał 
sport, biegi. Wzorem dlań był 
Janusz Kusociński.

Do wybuchu wojny praco-
wał ze zmiennym szczęściem 
na Pokuciu, w charakterze na-
uczyciela. W kampanii wrze-
śniowej walczył w Armii Kar-
paty gen. Kazimierza Fabryce-
go, jako podchorąży 5. Pułku 
Strzelców Podhalańskich. 
W 1939 r. pułk w składzie swo-
jej dywizji miał przydział mo-
bilizacyjny do armii „Łódź”. Po 
zakończeniu mobilizacji alar-
mowej, 29 sierpnia, skiero-
wany został do odwodu gru-

py „Tarnów”, armii „Karpaty”, 
a następnie armii „Kraków”. 
Walczył w strukturach Grupy 
Operacyjnej „Stryj” gen. Stefa-
na Dembińskiego.

Po przekroczeniu granicy 
polskowęgierskiej był inter-
nowany na Węgrzech, następ-
nie uciekł i brał udział w  dzia-
łaniach Brygady Strzelców 
Karpackich w Syrii w 1940 r. 
Walczył w Tobruku w 1942 r. 
Był w II Korpusie Polskim gen. 
Władysława Andersa. Jako do-
wódca baterii artylerii prze-
ciwpancernej, walczył o Mon-
te Cassino, Anconę i Bolonię. 
Po kampanii włoskiej przeby-
wał w Anglii. Do Polski wrócił 
w maju 1947 roku.

Był nauczycielem wycho-
wania fizycznego, przysposo-
bienia wojskowego, geografii, 
języka angielskiego w Liceum 
Pedagogicznym, Liceum 
Ogólnokształcącym, Techni-
kum Mechanicznym w Kłodz-
ku. Po wojnie ukończył studia 
w Instytucie Wychowania Fi-
zycznego w Warszawie.

W kampanii libijskiej, 
w której uczestniczył Leopold 
Oleniuk, bardzo ważną rolę 
strategiczną odegrało małe 
miasto Tobruk, położone na 
wybrzeżu Północnej Afry-
ki. Najpierw zdobyte zosta-
ło przez Australijczyków 21 
stycznia 1941 roku, później 
bronione było dzielnie przez 
240 dni siłami Brytyjczyków, 
Polaków, Czechów, Hindusów, 
pod dowództwem gen. Leslie 
Morshead, aby wpaść w koń-
cu w ręce gen. Erwina Romm-
la w ciągu doby. Stało się to 
26 czerwca 1942 roku, kiedy 
dowódcą twierdzy był gen. 
Hendrik Klopper; na szczę-
ście Polaków tam już nie było. 
Walki wokół twierdzy stały się 
legendą, a brały w niej udział 
słynne „Szczury pustyni”, ty-
siące Stukasów i „lis pustyni” 
gen. E. Rommel. Dowódcą Sa-
modzielnej Brygady Strzelców 
Karpackich był gen. Stanisław 
Kopański.

Aby oddać atmosferę 
tamtych wydarzeń, Leopold 
Oleniuk zbierał materiały na 
bieżąco, już po opuszczeniu 

granic Polski, a następnie pod-
czas działań wojennych w Pu-
styni Zachodniej. Jako pluto-
nowy podchorąży brał udział 
w walkach dywizjonu artylerii 
przeciwpancernej SBSK. No-
tatki, które przestudiowałem, 
prowadził osobiście, obser-
wując otoczenie, notując 
własne przeżycia i zdarzenia 
z pola walki. Zbierał wypo-
wiedzi, opinie, komunikaty, 
wiadomości bieżące z frontu, 
z gazet „Głos Tobruku”, „Orzeł 
Biały” itp. Miał listy diggersów, 
żołnierzy piszących do rodzin 
mieszkających w Australii, 
które pozostawiono w schro-
nach, anonimowe notatki żoł-
nierzy „X”, opinie zaczerpnięte 
z wypowiedzi niektórych za-
granicznych korespondentów 
i dowódców.

Leopold Oleniuk jest kawa-
lerem Orderu Virtuti Militari V 
klasy, trzykrotnie odznaczony 
został Krzyżem Walecznych, 
Brytyjską Gwiazdą Afryki i in-
nymi licznymi medalami bry-
tyjskimi, francuskimi i wło-
skimi. Po wojnie, w uznaniu 
zasług na polu walki, został 
awansowany do stopnia kapi-
tana w Polskich Siłach Zbroj-
nych na Zachodzie.

pOSTSCrIpTuM
Leopold Oleniuk zmarł 

w wieku 97 lat, został pocho-
wany w Kłodzku 19 marca 
2011 roku, obok swojej uko-
chanej żony Zofii. Należał do 
pokolenia Polski międzywo-
jennej, dla którego imponde-
rabilia Bóg, Honor i Ojczyzna 
były wartością nadrzędną. 
Ponad 10 lat temu otrzymał 
tytuł Honorowego Obywate-
la Miasta Kłodzka. Był aktyw-
nym członkiem Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów 
Wschodnich II RP oraz uczest-
nikiem cyklu spotkań „My, 
Kłodzczanie”. Mógł być ozdo-
bą niejednego seminarium 
doktorskiego, a jego biogram 
mógłby się stać podstawą 
conajmniej kilku scenariu-
szy filmowych. Uczestniczył 
w obronie mojej pracy dok-
torskiej, na Uniwersytecie 
Opolskim. Uwagę wszystkich 
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członków komisji egzamina-
cyjnej, z moim promotorem 
prof. Lesławem Lesiukiem 
(major rezerwy WP) na czele, 
zwracała przypięta miniatur-
ka Orderu Virtuti Militari.

Wiele razy prowadziłem 
z Nim dysputy na temat histo-
rii współczesnej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem II wojny 
światowej, a zwłaszcza teatru 
działań wojennych w rejonie 
basenu Morza Śródziemnego. 
Kilkakrotnie zapraszałem Go 
na lekcje historii, gdzie z wła-
ściwą sobie swadą swadą opi-
sywał walki SBSK o Tobruk,II 
Korpusu Polskiego o Monte 
Cassino, Anconę i Bolonię. 
Jako dowódca baterii czoł-
gów, dokładnie, korzystając 
z mapy, przedstawiał swoją 
pozycję, przemieszczenia, itp. 
Prezentował bogaty materiał 
ikonograficzny, robiony zdo-

bycznym aparatem fotogra-
ficznym marki Zeiss ICON.

Zapamiętałem Go jako 
człowieka sumiennego, od-
powiedzialnego, dobrze zor-
ganizowanego, precyzyjnego 
- prowadził diariusz, zapisując 
z benedyktyńską cierpliwo-
ścią, dzień po dniu swojego 
pobytu w wojsku i za grani-
cą (włącznie z podaniem co-
dziennej temperatury).

wzór dla tych, co po nas
Na pogrzebie podeszła 

do mnie była uczennica Kry-
styna Korecka. Powiedziała: 
„Człowiek Legenda”. Córce 
Annie mówiła, że nigdy nie 
zapomni, kiedy chciano ją re-
legować ze szkoły za uczęsz-
czanie na lekcje religii i kiedy 
Leopold Oleniuk bronił jej ra-
cji, powołując się na konstytu-
cję. W tych czasach nocy stali-

nowsko-bierutowskiej można 
było za otwar-te wyrażanie 
poglądów co najmniej stra-
cić pracę. Nasz bohater nigdy 
nie ukrywał swoich opinii, był 
dziedzicz-nym antykomuni-
stą, nie szu-kał zaszczytów. 
Był oddanym pedagogiem 
i wychowawcą wielu pokoleń. 
Może być wzorem dla tych, co 
po nas! 

W imieniu rodziny dzięku-
ję młodzieży ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Żołnierzy 
z Monte Cassino w Polanicy 
oraz dyrektorowi Dariuszo-wi 
Klonowskiemu, Beacie Muzie-
wicz - nauczycielce hi-storii, 
płk. Kazimierzo-wi Koreckie-
mu i Józefowi Trziszce za oko-
licznościowe przemówienia, 
które przybliżyły biografię śp. 
Leopolda Oleniuka, a także 
pani, która będąc na Monte 
Cassino, zerwała czerwone 

maki i zasuszone wrzuciła 
do grobu, dając symboliczny 
wyraz łączności z tymi żoł-
nierzami polskimi, którzy po-
legli na obcej ziemi włoskiej 
i nie było im dane być pocho-
wanymi w ojczystej ziemi. 
Jak mówi poeta, „ciało oddali 
ziemi włoskiej, duszę - Bogu, 
a serce - Polsce”... Dziękuję 
także wszystkim tym, którzy 
chcieli uczestniczyć w Jego 
ostatniej, drodze.

I ja w pokorze chylę czoło 
przed majestatem śmierci. Za 
wszystko, co uczyniłeś w wy-
miarze ziemskiego życia po 
ludzku dziękuję. Drogi Panie 
Leopoldzie, będzie mi Ciebie 
brakować. Niech Ci ziemia 
lekką będzie.

„...Spij żołnierzu, w ciem-
nym grobie,

Niech się Polska przyśni 
Tobie...,,

dr Władysław Szczepański

zarYS HISTOrII jednOSTeK wOjSKOwYCH 
na zIeMI KłOdzKIej

Żołnierze 27 pp podczas 
akcji żniwnej z nałożonego 
zadania wywiązali się dobrze, 
Niezależnie od wykonywanych 
zadań w ochronie granicy, 
żołnierze 27 pp zgodnie z roz-
kazem Naczelnego Dowódcy 
Wojska Polskiego nr 0114 z 6 
czerwca 1945 roku , zebrali wie-
le ton złomu w celu zabezpie-
czenia normalnego toku pracy 
w hutach. 5 sierpnia 1945 roku 
do Mirska wyjechała pod kie-
rownictwem ppor. Stanisława 
Podgórzaka grupa oficerów 
i podoficerów, której zadaniem 
było przygotowanie gospodar-
stwa dla żołnierzy, spodziewa-
jących się demobilizacji.

Mirsk został wyznaczony na 
osadnictwo wojskowe dla żoł-
nierzy 27 pp. W Mirsku osiedliło 
się wielu byłych żołnierzy 27 
pp. Naczelny Dowódca Wojska 

Polskiego rozkazem nr 180 z 19 
sierpnia 1945 roku, w uznaniu 
zasług, na wieczną pamięć czy-
nów i bohaterstwa nadał 10 DP 
miano „Sudeckiej”.

Wyróżnienie to żołnierze 
27 pp przyjęli z dużą radością. 
Zaangażowanie większości 
związków taktycznych Wojska 
Polskiego w służbie granicznej, 
a przede wszystkim rozprosze-
nie oddziałów wzdłuż granicy, 
kolidowało z planami pokojo-
wego ich rozmieszczenia na 
terytorium całego kraju, nie 
sprzyjało utrzymaniu gotowo-
ści bojowej wojska i uniemoż-
liwiało wykonanie przez siły 
zbrojne ich podstawowego za-
dania w okresie pokoju, jakim 
było planowe i regularne szko-
lenie .

W tej sytuacji Naczelny Do-
wódca Wojska Polskiego rozka-
zem nr 0245/Org., z 13 września 

1945 roku , powołał do życia 
Wojska Ochrony Pogranicza 
(WOP).

27 pułk piechoty w dniach 
od 26 września do 1 paździer-
nika 1945 roku odesłał do or-
ganizujących się pododdziałów 
WOP 379 oficerów i szeregow-
ców ze swego składu osobo-
wego.

20 września 1945 roku na 
podstawie rozkazu d-cy 1 Armii 
Wojska Polskiego nr 0389-KG 
z 1 września 1945 roku zosta-
ła zdemobilizowana pierwsza 
grupa podoficerów i szeregow-
ców, którzy przekroczyli 45-ty 
rok życia. W tej grupie zwolnio-
no również 5 żołnierzy, którzy 
z zawodu byli nauczycielami. 
W okresie od 20 września do 30 
listopada 1945 roku zdemobi-
lizowano z pułku ogółem 151 
podoficerów i 323 szeregow-
ców. Z powyższej liczby zde-

mobilizowanych do Związku 
Radzieckiego wjechało ogółem 
26 podoficerów i szeregow-
ców. W czerwcu 1945 roku za-
trzymano 6 dezerterów, którzy 
w czasie działań bojowych zde-
zerterowali z pułku. Dezerte-
rów oddano pod sąd wojskowy 
i wymierzono im następujące 
kary: Kpr. Stanisław Ziemowicz 
s. Antoniego i szer. Henryk Ko-
tulski s. Adama zostali skazani 
wyrokiem Sądu Wojskowego 
z dnia 25 czerwca 1945 roku 
na karę śmierci. W stosunku 
do obu wyżej wymienionych 
d-ca 2 Armii Wojska Polskiego 
gen. K. Świerczewski skorzy-
stał z prawa łaski i zamienił im 
karę śmierci na 10 lat więzienia. 
Natomiast szer. Franciszek Pel 
s. Józefa został skazany na 10 
lat więzienia. Wyrokiem Sądu 
Wojskowego z 9 czerwca 1945 
roku skazani zostali szer. An-

Ciąg dalszy z 213 nr Ziemi Klodzkiej
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toni Błaszko s. Macieja na karę 
śmierci, utratę praw publicz-
nych, obywatelskich i hono-
rowych na zawsze oraz prze-
padek całego mienia na rzecz 
skarbu państwa za tchórzostwo 
i ucieczkę z pola walki, opusz-
czenie swej jednostki i chęć 
uchylenia się od obowiązku 
wojskowego. Szer. Władysław 
Szlęk s. Antoniego na karę 6 lat 
więzienia, za opuszczenie swej 
jednostki po kontuzjowaniu go 
w czasie wojny z chęcią trwałe-
go uchylenia się od obowiązku 
wojskowego. Wyrokiem Sądu 
Wojskowego z 16 czerwca 1945 
roku szer. Tadeusz Krukierek zo-
stał skazany za dezercję na karę 
7 lat więzienia.

28 października 1945 roku 
27 pp zakończył „służbę gra-
niczną, przekazując ochraniany 
odcinek granicy, dwie komen-
datury i 13 placówek 11 Oddzia-
łowi WOP. Pułk po zakończeniu 
służby granicznej ześrodkował 
się 3 listopada w Kłodzku. Tu po 
raz pierwszy od czasu sformo-
wania żołnierze zakwaterowali 
się w nowocześnie urządzo-
nych i pięknych koszarach poza 
miastem.

Po wykonaniu zadań 
w ochronie granicy, jego stan 
osobowy 4 listopada 1945 roku 
wynosił oficerów 156, podofi-
cerów 309, szeregowców 449 
razem 914. Z powyższego ze-
stawienia wynika, że po skie-
rowaniu podoficerów i szere-
gowców do organizujących się 
Wojsk Ochrony Pogranicza i po 
częściowej demobilizacji, stan 
pułku bardzo poważnie zmniej-
szył się Pułk zgodnie z rozka-
zem d-cy 10 DP nr 066/op,. z 8 
listopada 1945 roku miał w cią-
gu listopada i grudnia 1945 
roku przygotować do normal-
nego szkolenia place ćwiczeń, 
tory przeszkód oraz inne po-
moce naukowe do szkolenia 
żołnierzy.

Stan dyscypliny w 27 pp po 
ześrodkowaniu się w Kłodzku 
pozostawiał wiele do życzenia. 
Tak podoficerowie jak i szere-
gowcy samowolnie oddalali się 
z rejonu zakwaterowania na te-
ren miasta, jak i też poza grani-
ce garnizonu, gdzie nadużywali 
alkoholu, a następnie urządzali 
bójki. Wielu żołnierzy uważało, 
że jeśli byli na wojnie, to teraz 
po wojnie wszystko im wolno . 
W celu podniesienia dyscypliny 
i zapobiegnięciu wypadkom 
dezercji dowódca pułku wydał 

rozkaz nr 217 , w którym na-
kazywał wszystkim dowódcom 
pododdziałów zwrócić większą 
uwagę na pracę z żołnierza-
mi, na częste kontrole stanów 
osobowych. Codziennie wy-
znaczano patrole garnizonowe, 
które patrolowały miasto oraz 
wyjeżdżały na interwencje, gdy 
żołnierze niewłaściwie się za-
chowywali. W celu podniesie-
nia dyscypliny przeprowadzo-
no szeroką pracę polityczno- 
-wychowawczą. Wprowadzony 
ostry rygor w pułku zahamował 
wypadki samowolnych odda-
leń żołnierzy z rejonu zakwa-
terowania. Żołnierze 27 pp 
w czasie walk zadali wiele strat 
nieprzyjacielowi. Za czyny bo-
haterskie, męstwo i odwagę 
nadano oficerom, podoficerom 
i szeregowcom 578 odznaczeń 
bojowych.

Poległych oficerów, podofi-
cerów i szeregowców 27 pp, któ-
rzy byli pochowani w różnych 
miejscowościach, po wojnie 
ekshumowano i pochowano na 
cmentarzu bohaterów 2 Armii 
Wojska Polskiego w Zgorzelcu, 
nad Nysą Łużycką, o sforsowa-
nie której tak dzielnie walczyli. 
Żołnierze 27 pp brali po wojnie 
udział w różnych akcjach polo-
wych, powodziowych, budowie 
szkół i fundowania książeczek 
mieszkaniowych wychowan-
kom Państwowych Domów 
Dziecka w Kotlinie Kłodzkiej, 
nie mniej ich udział na rzecz 
zagospodarowywania tej ziemi 
był mniejszy, z uwagi na cha-
rakter do jakich zadań ta jed-
nostka została powołana.

27 pp otrzymał rozkaz sta-
cjonowania w Kłodzku. Pod-
legał nadal 10 DP, której sztab 
znajdował się w Opolu.

W 1956 roku w  ramach 
restrukturyzacji pułk przemia-
nowano na 27 pułk zmechani-
zowany i od tego czasu zaczął 
podlegać pod Dywizję Zme-
chanizowaną w Nysie.

W pułku szkolono m.in. spe-
cjalistów mechaników - kierow-
ców pojazdów gąsienicowych. 
12.10.1989r. został rozformo-
wany, a w jego miejsce powstał 
27 Ośrodek Materiałowo-Tech-
niczny, podlegający pod 20 
Bazę Materiałowo - Techniczną 
w Nysie.

27 OMT miał za zadanie 
m.in. zmobilizowanie 101 pz. 
W roku 1992 w Nysie zaczęto 
tworzyć 22 Brygadę Piechoty 
Górskiej, która 03.05.1992 roku 

przyjęła tradycje bojowe Samo-
dzielnej Brygady Strzelców Kar-
packich oraz 3 Dywizji Strzel-
ców Karpackich. Na podstawie 
rozkazu Dowódcy ŚOW nr 019/
Org. z dnia 10.05.1993 roku 
sformowany w miejsce 27 OMT 
2 batalion piechoty górskiej, 
który miał być zaczątkiem (za-
lążkiem) przeniesienia całej 22 
BPG do Kłodzka. Oprócz 2 BPG, 
która była oddziałem gospo-
darczym, utworzono również 
22 dywizjon artylerii mieszanej 
i 22 kompanię rozpoznawczą. 
Pododdział gospodarczy 2 bpg 
podlega również Ośrodek Szko-
lenia Piechoty Górskiej „Jodła”. 
Dowódcą Garnizonu Kłodzko 
jest Dowódca 2 bpg.

2 bpg oprócz tradycji „Kar-
patczyków”, którą kontynuowa-
ły wszystkie jednostki w Nysie 
i Kłodzku, przyjęła tradycję kar-
packich górali 49 huculskiego 
pułku strzelców oraz 53 pułku 
strzelców kresowych, które to 
jednostki utworzono na rozkaz 
gen. J. Hallera na terenie Francji 
w roku 1919. Pułki te wsławiły 
się męstwem w czasie wojny 

polsko -bolszewickiej w 1920 
roku oraz w roku 1939, walcząc 
z najeźdźcą hitlerowskim. 2 
bpg w dniu 04.05.1996r. otrzy-
mał od społeczeństwa Ziemi 
Kłodzkiej sztandar oraz dla 
podkreślenia więzi łączącej ze 
społeczeństwem wyróżniającą 
nazwę „Kłodzki”. Od tej pory 
pełna nazwa brzmiała 2 Kłodz-
ki Batalion Piechoty Górskiej. 
W związku z regionalizacją po-
borów większość poborowych 
odbywających służbę w 2 bpg 
pochodziła z okolic powiatu 
kłodzkiego.

Już od roku 1993 kadra, 
a szczególnie dowódcy kom-
panii i plutonów zdobywali 
wiedzę o działaniach wojsko-
wych w górach, szkoląc się 
w jednostkach górskich, po-
siadających długie tradycje 
i doświadczenia takich państw 
jak: Francja, Austria, Norwegia, 
Włochy.

 Zdobyta tam wiedza prze-
noszona była bezpośrednio 
do jednostki, gdzie wdrażały 
ją wszystkie pododdziały. Jed-
nocześnie 22 KBPG nawiąza-
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ła współpracę z jednostkami 
górskimi Francji, Niemiec czy 
Czech.

W 1994 roku zorganizowa-
ne były wspólne ćwiczenia na 
Ziemi Kłodzkiej 2 KBPG i żoł-
nierzy francuskich.

W roku 1995 Kbpg wyjechał 
na szkolenie w Alpy do Francji, 
gdzie ćwiczył wspólnie z żoł-
nierzami francuskimi. W na-
stępnych latach batalion gościł 
delegacje żołnierzy z różnych 
stron świata, jak Niemcy, Fran-
cja i USA.

W roku 1998 odbyły się 
na terenie Ośrodka Ćwiczeń 
Poligonowych „Łambinowice” 
wspólne ćwiczenia żołnierzy 2 
KBPG z żołnierzami czeskimi, 
po czym w tym samym roku 
odbyły się ćwiczenia na tere-
nie Czech. Żołnierze 22 KBPG 
oprócz normalnych działań 
wojsk zmechanizowanych uczą 
się również takich sprawności, 
jak wspinaczka górska, jazda 
na nartach czy też umiejętno-
ści bytowania w górach.

Po nowym podziale admi-
nistracyjnym Polski oraz re-
strukturyzacji w WP, według 
doniesień prasy wojskowej 
w Kłodzku miała powstać Bry-
gada Ochrony Terytorialnej 
o specjalności: piechota gór-
ska. Według opinii kadry taka 
formacja jest w naszym woje-
wództwie ogromnie potrzeb-
na, a jej lokalizacja ze wszyst-
kich miar korzystna, chociażby 
ze względu na zagrożenie po-
wodowane klęskami żywioło-
wymi. Już w czasie powodzi 
w 1997 i 1998 roku żołnierze 2 
KBPG byli pierwszymi, którzy 
nieśli pomoc powodzianom 
i jako pierwsi usuwali tragicz-
ne skutki powodzi, nie tylko 
na terenie Kotliny Kłodzkiej, 
ale również w innych częściach 
kraju.

Dla 2 KBPG ważne było 
również to, że baza szkolenio-
wa, czyli poligon przykoszaro-
wy, strzelnice, bliskość OSPG 
„Jodła” powodowały, iż żołnierz 
może się szkolić bez większych 
nakładów finansowych zwią-
zanych z transportem, wyży-
wieniem, noclegiem w tak spe-
cyficznej specjalności, jaką jest 
szkolenie górskie.

Praktycznie od momentu 
powstania 2 Kłodzki Batalion 
Piechoty Górskiej nawiązał 
współpracę ze wszystkimi 
władzami cywilnymi Powiatu 
Kłodzkiego, a w miarę upływu 

czasu ta współpraca przerodzi-
ła się w przyjaźń.

Wojsko na terenie Ziemi 
Kłodzkiej jest traktowane z dużą 
życzliwością i sympatią, Miesz-
kańcy mówili o żołnierzach 2 
KBPG jako o swoim wojsku, jed-
nocześnie jednostka uczestni-
czyła i pomaga w każdych waż-
niejszych przedsięwzięciach 
organizowanych w regionie.

Stało się już tradycją, że 
święta narodowe są obchodzo-
ne wspólnie przez ludność cy-
wilną i żołnierzy, a udział sztan-
daru jednostki i kompanii ho-
norowej jest stałym elementem 
obchodzonych uroczystości. 
Nasz batalion włącza się rów-
nież do propagowania walorów 
turystycznych Ziemi Kłodzkiej 
poprzez udostępnianie bez-
płatnego wojskowego prze-
wodnika sudeckiego wszystkim 
żołnierzom, którzy przyjeżdżają 
na szkolenia lub kursy z innych 
regionów Polski, aby w czasie 
wolnym poznawać miejscowe 
zabytki i piękno tutejszej zie-
mi. Każdego roku w jednostce 
organizowane są największe na 
terenie byłego województwa 
wałbrzyskiego zabawy sylwe-
strowe dla wojska i ludności 
cywilnej. Jednocześnie wojsko 
włącza się w życie kuIturalne 
regionu - chociażby poprzez 
udział w Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy.

To wszystko powoduje co-
raz większą integrację „żołnie-
rzy - górali” z ludnością cywilną. 
Należy również podkreślić, że 
w czasie trwania XIV Kongre-
su International Federation ot 
Montain Solidiers w dniu 30 09 
1999 roku nastąpiło uroczyste 
otwarcie „Parku Przyjaźni Wojsk 
Górskich”. Jest to jeszcze jeden 
przykład szacunku i przyjaźni 
jaką okazują jednostce władze 
cywilne regionu .

Drugą jednostką, która 
organizowała granicę Ziemi 
Kłodzkiej od południa to 25 
pułk piechoty, który 17 czerw-
ca 1945 roku otrzymał zadanie 
przekazania swego dotychcza-
sowego odcinka pasa granicz-
nego oddziałom 7DP i przejście 
do ochrony nowego odcinka 
granicy polsko - czechosłowac-
kiej na lewym skrzydle 10 dywi-
zji w rejonie Kłodzka.

Sztab pułku i oddziały spe-
cjalne pozostały w Kłodzku, 
pierwszy batalion wyruszył do 
Bystrzycy Kłodzkiej (vide sche-
mat 2- oznaczenie kolorem 

czarnym) i obsadził odcinek 
od Zieleńca do wzgórza 1422 
Śnieżnik, na którym rozmieścił 
od 1-9 placówek. 2 batalion ob-
jął odcinek od wzgórza 1442 do 
Jasienicy Górnej, wystawiając 
14 placówek (od 10-23).

1 lipca na mocy rozkazu 
Naczelnego Dowództwa Woj-
ska Polskiego Nr 00370/op. 10 
DP w pełnym składzie przeszła 
do dyspozycji dowódcy 1 Armii 
WP. W związku z tym nastąpiły 
dalsze przegrupowania wzdłuż 
granicy. Pas obrony granicy 10 
DP został znacznie skrócony, 
miał przebiegać od stacji Cie-
plice Zdrój do Paczkowa. 25 
pułk piechoty otrzymał zadanie 
obsadzenia pasa granicznego 
od Kamieńczyka do Paczkowa. 
1 batalion obsadził odcinek od 
Kamieńczyka do Morawy, a 2 
batalion od Morawy do Paczko-
wa. 3 batalion po zdaniu swego 
odcinka oddziałom 2 dywizji 
piechoty otrzymał rozkaz skon-
centrować się w Lądku, gdzie 
po kilku dniach przybył sztab 
25 pułku piechoty.

Pobyt żołnierzy 25 pułku 
w powiatach Kłodzko i By-
strzyca nie ograniczał się tylko 
do pełnienia służby garnizo-
nowej. Oprócz obowiązków 
związanych z ochroną granicy 
państwowej, oficerowie, pod-
oficerowie i żołnierze 25 pp 
pomagali w organizowaniu 
administracji polskiej na nowo-
wyzwolonych terenach, aktyw-
nie uczestniczyli w życiu poli-
tycznym i gospodarczym kraju. 
Zwalczając bandy „Werwolfu”, 
szabrowników i oddziały NSZ 
zapewniali bezpieczeństwo 
aparatowi i osiedlającym się re-
patriantom.

 Żołnierze 25 pp zabezpie-
czyli przed grabieżą wiele za-
kładów przemysłowych, by na-
stępnie przekazać je pełnomoc-
nikom rządu. Pułk wykonywał 
również zadanie wyznaczone 
mu w akcji żniwnej 1945 roku, 
a po pomyślnie zakończonej 
akcji żniwnej 25 pp przystąpił 
do akcji siewnej.

Społeczeństwo powiatu 
Bystrzyca Kłodzka w dowód 
wdzięczności ufundowało 25 
pułkowi piękny sztandar. Na te-
reny te zaczęły napływać rodzi-
ny żołnierzy 25 pułku piechoty, 
osadnicy, a także repatrianci. 
Największą grupę stanowili 
Polacy z województwa rze-
szowskiego i zza Sanu : - z by-
łych województw lwowskiego, 

tarnopolskiego i stanisławow-
skiego. Z tych właśnie terenów 
pochodziła większość żołnierzy 
pułku. Również w powiatach 
Kłodzko i Bystrzyca, gdzie sta-
cjonował 25 pp, plutony i kom-
panie zaczęły obejmować opie-
ką opuszczone przez Niemców 
duże majątki ziemskie i wioski. 

Pod koniec września i z po-
czątkiem października odko-
menderowano część żołnierzy 
do Korpusu Ochrony Pograni-
cza. Stworzyli oni zalążek obec-
nych Oddziałów Wojsk Ochrony 
Pogranicza. 3 października na 
mocy Naczelnego Dowództwa 
Wojska Polskiego nr 0181 z 18 
sierpnia 1945 roku została zde-
mobilizowana pierwsza grupa 
podoficerów i szeregowców 25 
pp, którzy przekroczyli 45 rok 
życia.

W pierwszych dniach listo-
pada 1945 roku 25 pp zakończył 
służbę graniczną, Przekazawszy 
swój pas Wojskom Ochrony Po-
granicza, przeniósł się do Jele-
niej Góry. Tu po raz pierwszy od 
czasu sformowania żołnierze 
zakwaterowali się w nowocze-
śnie urządzonych koszarach na 
północnym skraju miasta, przy 
drodze wiodącej do Jeżowa Su-
deckiego. 

W ramach badań autora 
pracy nie było przedstawienie 
udziału żołnierzy 10 DP w zago-
spodarowaniu Ziemi Kłodzkiej 
po II wojnie światowej w sensie 
szerszym, aczkolwiek ich wkład 
był znaczący, ponieważ to za-
gadnienie wymaga obszernych 
dalszych studiów. 

Intencją jest jedynie zaak-
centowanie istnienia i począt-
kowej działalności tuż po woj-
nie z przełożeniem akcentu na 
działalność Wojsk Ochrony Po-
granicza i ich współpraca z lud-
nością Kotliny Kłodzkiej. 

Według majora Władysława 
Wodki - 27 pułk piechoty w la-
tach 1944 - 1945 (praca magi-
sterska s. 215) do organizują-
cych się pododdziałów WOP 
przeszło 379 podoficerów i sze-
regowców, a według podofice-
ra Adama Kuhnena do służby 
WOP przeszło 50 oficerów, 113 
podoficerów i 300 szeregow-
ców.

Około 40% stanu osobowe-
go 27 pp znalazło się w Woj-
skach Ochrony Pogranicza, któ-
re ze względu na swoją struktu-
rę organizacyjną miały szerszy 
udział w procesie zagospoda-
rowywania Ziemi Kłodzkiej.
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Stanisław Sibilski

KOTlIna KłOdzKa I CuKIer
Z zainteresowaniem prze-

glądałem miesięcznik Ziemia 
Kłodzkia z grudnia 2011 r. opi-
sujący historie stare i współ-
czesne. Pretekstem był artykuł 
pana profesora Jacka Sucho-
dolskiego o lasówce. Jako, 
mieszkaniec Wrocławia jestem 
w Lasówce zakochany. Stale 
przeglądam, co pisze pan Ko-
coń w swoim portalu w Inter-
necie, ale w miesięczniku jest 
informacji więcej. Pewnie dla-
tego, że jest więcej autorów. 
Zmobilizowało mnie to do po-
dzielenia się tym, co ja wiem 
o tej ziemi, co łączy się z latami 
mojej pracy w przemyśle cu-
krowniczym, ze związkiem ko-
tliny kłodzkiej z cukrem.

Dolny Śląsk jest kolebką 
produkcji cukru z buraków 
w Europie. Ziemia kłodzka 
też wpisała się w tą historię. 
W czasach napoleońskich, 
gdy rodziła się blokada kon-
tynentalna, przestał docierać 
do Europy cukier trzcinowy 
z Ameryki Środkowej. Pierw-
szą cukrownię w Europie zbu-
dowano w Konarach k/Woło-
wa dzięki wsparciu pruskiego 
władcy Fryderyka. Twórcą tej 
fabryki był chemik Marggraf. 
W XIX w. powstała cała sieć 
cukrowni w Europie, w tym 
również na Dolnym Śląsku. 
Z powstaniem tej pierwszej 
w Europie cukrowni wiąże się 
mało znana historia. Marggraf 
wydał broszurę przeznaczo-
ną dla okolicznych rolników 
o uprawie buraków cukro-

wych. Ciekawostką jest to, że 
wydana została w języku pol-
skim. W historię tych ziem wpi-
sywał się tak żywioł polski.

Co jednak wspólnego ma 
produkcja cukru z Kotliną 
Kłodzką, z krainą górzystą, czy-
li nie zbyt korzystną dla upra-
wy buraków cukrowych. Oka-
zuje się jednak, że w XX wieku, 
aż do 1946 r. istniała i działała 
cukrownia w Szalejowie.

Wiem to z opowiadań star-
szych niż ja cukrowników oraz 
z zapisów w książce pt. „Dzieje 
cukrownictwa w Polsce” z 1981 r., 
 wydanej przez Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu /str. 217 i 220/.

W wyniku II wojny świato-
wej decyzją mocarstw Polska 
utraciła 1/3 swego terytorium 
na wschodzie i otrzymała jako 
rekompensatę Dolny Śląsk 
i Pomorze Zachodnie, co nie 
w pełni rekompensowało stra-
ty. Niektórzy sądzą, że Polska 
otrzymała kraj uprzemysło-
wiony, w domyśle, bogaty. 
Jaka była rzeczywistość moż-
na zobaczyć na przykładzie 
przemysłu cukrowniczego. Na 
przejętych ziemiach w 1945 r. 
było 47 cukrowni. Polska utra-
ciła na wschodzie 21 cukrowni, 
które produkowały podobną 
ilość cukru. W wyniku wojny 
z tych 47 cukrowni, 12 zostało 
kompletnie zdemontowanych 
i wywiezionych do Związku 
Radzieckiego. Następne 8 zo-
stało kompletnie zburzonych 
a pozostałe w dużym stopniu 

zdewastowane i pozbawione 
najważniejszych urządzeń.

Jesienią 1945 r. udało się 
uruchomić produkcję w 5 fabry-
kach. Na Opolszczyźnie dwie, 
w Otmuchowie i Raciborzu i na 
Dolnym Śląsku trzy, w Ząbko-
wicach, Świdnicy i w Szaleje-
wie. Tak, w Szalejewie, czyli 
w Kotlinie Kłodzkiej. Była to 
jednak jedna z najmniejszych 
i najstarszych cukrowni. Część 
fabryki nie mieściła się w bu-
dynkach, ale w wydrążonych 
komorach w zboczu góry. To 
był techniczny unikat. Znaczną 
część procesów technologicz-
nych wykonywano ręcznie. 
Produkcja cukru okazała się 
wysoce nieopłacalna. 

W następnym 1946 r. już 
produkcji nie uruchomiono. 
W latach 1946-1947 udało się 
uruchomić 21 fabryk na zie-
miach zachodnich, w tym 12 
na dolnym Śląsku. Dziś trud-
no odtworzyć historię fabryki 
w Szalejewie i trudno odnaleźć 
ludzi z nią związanych. 

Ale to nie jedyny związek 
kotliny kłodzkiej z cukrownic-
twem. W Wójtowicach, powyżej 
kościoła stał budynek będący 
własnością cukrowni Strzelin. 
Był on wykorzystywany jako 
ośrodek kolonijny dla dzieci 
pracowników, ale w 1970 r. 
zakazano tam urządzać wypo-
czynku z uwagi na fatalny stan 
techniczny budynku. Stropy 
groziły zawaleniem. W tym 
czasie Cukrownie Dolnośląskie 
budowały bazę socjalno-wypo-

czynkową w różnych miejscach 
w kraju. W latach 1988-1989 
wyburzono stary budynek 
w Wójtowicach, a w to miejsce 
od podstaw zbudowano nowy 
większy obiekt. Nadano mu 
wówczas nazwę „Pod Dębem”. 
Budynek ten nadal stoi i służy 
ludziom. To cieszy szczególnie, 
gdy wiele tego typu obiektów 
w czasie transformacji uległo 
dewastacji.

Przejeżdżając przez Wójto-
wice z nutką nostalgii spoglą-
dam na ten obiekt. Przecież 
angażowałem się w budowę 
tego obiektu, byłem bowiem 
odpowiedzialny za rozwój 
i eksploatację bazy socjalno-
wypoczynkowej w Cukrow-
niach Dolnośląskich. W cza-
sie budowy co dwa tygodnie 
sprawdzałem postęp prac 
i uruchamiałem środki finanso-
we na ten cel.

Do bogatej listy warszta-
tów rzemieślniczych i fabryk 
działających kiedyś w kotlinie 
kłodzkiej można wpisać cu-
krownię w Szalejewie.

Na likwidację cukrowni, hut 
szkła i kryształów czy produk-
cji zapałek patrzę jako na nie-
uchronny efekt postępu tech-
nicznego i ekonomicznego, na 
procesy koncentracji produkcji 
i eliminowanie najsłabszych, 
technicznie czy ekonomicznie 
niewydolnych jednostek.

Dziś na Dolnym Śląsku 
działają tylko 2 cukrownie 
i z powodzeniem zastępują 
czynnych po wojnie 12 fabryk.

Mag. der gerManischen Philologie
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und übersetzerin der deutschen sprache
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Wspomnienie pośmiertne 
o Jerzym Woźniaku

12 kwietnia 2012 roku zmarł we wrocławiu dr jerzy woźniak, żołnierz armii 
Krajowej, były więzień polityczny skazany przez władze prl na karę śmierci, 
Honorowy prezes Światowego związku Żołnierzy armii Krajowej.

W czasie II wojny światowej walczył jako żołnierz w szeregach Armii Krajowej, po zakończeniu wojny nie 
odpoczywał, ale rozpoczął walkę z władzami komunistycznymi PRL i odważnie domagał się Wolnej Polski.

Aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa (UB), a następnie skazany na karę śmierci, którą zamieniono na 
dożywotnie więzienie.

W 1956 r. wyszedł na wolność, podejmując przerwane studia medyczne. Pracował we Wrocławiu jako 
lekarz – pulmunolog. Przyczynił się także do leczenia chorych górników z Nowej Rudy i Wałbrzycha. W 1989 
r. był współzałożycielem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Był również wiceprzewodniczącym re-
gionu dolnośląskiego AWS. Otrzymał tekę ministra w rządzie Jerzego Buzka (Kierownik Urzędu do spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych).

Był Honorowym Prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, bardzo aktywnie działającym 
na rzecz kombatantów i ich rodzin.

Miałem zaszczyt osobiście poznać wielkiego bohatera i polskiego patriotę jakim był ś.p. Jerzy Woźniak. Od 
1990 r. przez kilkanaście lat w siedzibie Wydawnictwa Ziemia Kłodzka w Nowej Rudzie regularnie spotykali 
się byli żołnierze Armii Krajowej. Wydawnictwo pokrywało koszty funkcjonowania tego oddziału oraz zapew-
niało żyjącym bohaterom walki o niepodległą Polskę odpowiednie warunki do współpracy i upamiętniania 
ich działalności.

Ostatni raz spotkałem Jerzego Woźniaka podczas uroczystości upamiętniających Żołnierzy Wyklętych. Było 
to kilka tygodni temu we Wrocławiu. Wtedy nawet nie przypuszczałem, że będzie to nasze ostatnie spotka-
nie. Jerzy Woźniak został odznaczony Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami (w 1948 r. 
 - na emigracji), Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

W zmarłym tracimy wielkiego polskiego patriotę i dobrego człowieka. Przez całe życie walczył i pracował 
na rzecz Wolnej Polski oraz chętnie pomagał ludziom potrzebującym pomocy.

Julian Golak 
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CzY waMBIerzYCe TrafIą na lISTę 
ŚwIaTOwegO dzIedzICTwa KulTurY uneSCO?

(red.) 22 km na północny 
wschód od Kłodzka leży mała 
miejscowość: wieś Wambie-
rzyce. Od stuleci do Wambie-
rzyc pielgrzymowali Czesi, 
Niemcy i Polacy. Ta wioska 
bardzo często nazywana jest 
Dolnośląską Jerozolimą, to 
zespół kilkudziesięciu obiek-
tów związanych kompleksem 
kalwaryjskim jako tzw. „minia-
tura Jerozolimy”. To prawdzi-
wa perła baroku.

Najstarsze dokumenty 
z 1417 r. (w języku łacińskim) 
podają nazwę: Albertvilla, 
w języku niemickim nazwa 
brzmi: Albendorf. Czesi na-
zywają tą wioskę: Vambeřice, 
a po II wojnie światowej na-
zwa wsi nawiązuje do  czeskiej 
i obecnie brzmi: Wambierzyce.

Pierwszą drewnianą świą-
tynię zbudowano w latach 
1261-1263. W roku 1512 Lu-

dvik von Pannwitz zbudował 
w tym miejscu murowaną 
świątynię. W 1677 r. rozpoczę-
to budowę „miniatury Święte-
go Miasta Jerozolimy”. 

Głównym obiektem sa-
kralnym jest bazylika, prowa-
dzą do niej monumentalne, 
kamienne schody. Wszystkich 
stopni zbudowano 56, z cze-
go 33 w środkowej części 
symbolizują lata życia Jezusa 
na ziemi. Imponująca fasada 
bazyliki ma 52,5 m wysokości.

Wnętrze świątyni zdobią 
malowidła, obrazy i rzeźby, 
całość utrzymana jest w stylu 
barokowym.

22 II 1936 r. papież Pius XI 
wyniósł kościół do rangi bazy-
liki mniejszej.

W 1980 r. (17 sierpnia) 
kard. Stefan Wyszyński figur-
kę Matki Bożej uhonorował 
koronami papieskimi.

Szczególnym miejscem 
jest Kalwaria. Droga krzyżo-
wa na Górze Kalwarii powsta-
ła w 1732 r. Wambierzycka 
Kalwaria ma także nazew-
nictwo z Jerozolimy, czyli np. 
GóraOliwna i Golgota. 

Do Wambierzyckiej Kal-
warii prowadzi 14 bram, 7 
z nich odpowiada rzeczywi-
stym  bramom w Jerozolimie. 
Od kilkunastu miesięcy jed-
na z bram nad drogą woje-
wódzką nr 388 jest poważnie 
uszkodzona. 

W ostatnich latach dzię-
ki wsparciu samorządu wo-
jewództwa dolnośląskiego 
i Ministra Kultury RP wyre-
montowano schody główne 
do bazyliki.

Obecnie Dolnośląska Je-
rozolima wymaga dalszego 
pilnego i regularnego re-
montu.

11 kwietnia 2012 r. rad-
ny Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego Julian Golak 
złożył wniosek w sprawie 
wpisania Kompleksu Wam-
bierzyckiej Kalwarii na listę 
światowego dziedzictwa kul-
tury UNESCO. 

Stało się to na wspólnym 
posiedzeniu komisji kultu-
ry Rady Miejskiej Wrocławia 
i Komisji Kultury Nauki i Edu-
kacji Sejmiku.

Obecnie (od 2007 r.) po-
sługują w Wambierzycach 
o.o. Franciszkanie z prowincji 
Świętej Jadwigi Zakonu Braci 
Mniejszych. Ojciec Prowin-
cjał, który kieruje pracami 
tego zakonu ma siedzibę we 
Wrocławiu (na Karłowicach). 

Julian Golak rozpoczął 
działania w celu nadania Ba-
zylice Wambierzyckiej tytułu 
„pomnika historii”.

Bazylika Matki Bożej królowej Rodzin w Wambierzycach
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Günther Gröger

freude und danKBarKeIT,
aBer auCH weHMuT BeI den grafSCHafTern:
großdechant prälat franz jung wurde 75! die altersgrenze beendete sein amt als „Visitator“ 
abschiedsfeier am 17. März 2012 in Hiltrup einführung seines nachfolgers dr. joachim giela, Münster

 
Ein freudiger, aber auch trauriger 
Anlaß führte die Grafschafter 
zusammen:
Prälat Franz Jung feierte seinen 
75. Geburtstag, der zu seiner 
Emeritierung als „Visitator für die 
Priester und Gläubigen aus der 
Grafschaft Glatz“ führte!

 
Sein lebenslauf
Franz Jung wurde am 3. De-

zember 1936, dem Festtag des Hl. 
Franz Xaver, in Neundorf, Kreis Ha-
belschwerdt, geboren. Er gehörte 
zu neun Geschwistern. Nach der 
Kindheit in Gläsendorf bei Mittel-
walde wurde er 1946 mit der Fa-
milie vertrieben.

Er studierte Theologie und 
wurde am 29. Juni 1964 im Pau-
lus-Dom zu Münster zum Priester 
geweiht. Als Kaplan und Pfarrer 
wirkte er in verschiedenen Pfarr-
gemeinden am Niederrhein, be-
vor er 1982 zum Diözesanpräses 
der Kath. Arbeiterbewegung 
(KAB) im Bistum Münster berufen 
wurde.

Am 16. November 1983 
übertrug ihm Vertriebenenbi-
schof Gerhard Pieschl das Amt 
als Großdechant und Visitator für 
die Priester und Gläubigen aus 
der Grafschaft Glatz..  Zusätzlich 
wurde Franz Jung 1989 als Pfarrer 
mit der Gemeinde St. Aegidii in 
Münster betraut, wo er sich 2001 
verabschiedete. Von da an hilft er 
noch als Subsidiar an der St.-An-
na-Kirche in Mecklenbeck.

Als Großdechant steht er der 
großen Gemeinde der Grafschaf-
ter vor, betreut sie, hält sie zusam-
men, ruft sie zu Wallfahrten und 
Treffen, begeistert sie mit seinem 
einnehmenden Charisma, sei-
nem aufmunternden Humor und 
mundartlichen Einwürfen, wo-
durch er einen offenen Zugang 
findet zu Herz und Seele seiner 
Landsleute! 

Er steckt noch immer voll in 
seinem Tätigkeitsbereich. Seine 
Leistungsbereitschaft ist nach wie 
vor ungebrochen. Leider darf er 

sie nicht mehr im bisherigen Rah-
men ausführen!

 
Verlust des amtes  
„Visitator“.
Von der Vertreibung der ost-

deutschen Bevölkerung nach 
dem Krieg nach West- und Mit-
teldeutschland blieben auch die 
Seelsorger nicht ausgenommen.

Die Grafschaft Glatz gehörte 
zur Erzdiözese Prag und wurde 
von einem eigenen Generalvikar 
geleitet. Der letzte Amtsinhaber 
war Großdechant Dr. Franz Monse, 
der durch ein Dekret von Kardinal 
Augustyn Hlond zum 1.10.1945 in 
Glatz „abgesetzt“ worden war. Ihn 
verschlug es im April 1946 nach 
Wiedenbrück. Er betreute nun 
– vom Prager Erzbischof Joseph 
Beran mit Schreiben vom 30. Sep-
tember 1948  ausdrücklich bestä-
tigt - 110 vertriebene Grafschafter 
Welt- und Ordenspriester sowie 
„das Glatzer Gottesvolk“ vor allem 
mit Rat, Trost und religiöser Zu-
wendung. Es wurden Gremien zur 
Unterstützung der seelsorglichen 
Arbeit eingerichtet, für den Klerus 
bereits 1951 ein „Konsult“.

Seine Nachfolger waren ab 
1962 Großdechant Prälat Leo 
Christoph, der auch den Titel und 
das Amt „Kanonischer Visitator“ 
zugesprochen erhielt, das in je-
nem Jahr durch ein Dekret von Jo-
seph Kardinal Frings neu geschaf-
fen und ausgestaltet worden war.

1977 folgte auf ihn Großde-
chant Paul Sommer und schließ-
lich ab 1983 der jetzt ausschei-
dende Großdechant Prälat Franz 
Jung.

Mit energischem Einsatz und 
anhaltender Begeisterung beleb-
te er die Heimatarbeit und schuf 
neben dem Konsult das Laien-
gremium „Pastoralrat“, darin zu-
sammengefaßt fünf sehr aktive 
Arbeitskreise. So wirkten bis jetzt 
recht erfolgreich die „Junge Graf-
schaft (Jugendarbeit), die „Graf-
schafter Gemeinschaft“ (Junge 
Familien und Einzelpersonen), 

der „Grafschafter Familienkreis“, 
der „Seniorenkreis“ (Exerzitien 
und Besinnungstage) und – ohne 
Mangel an Sängern/innen - der 
„Grafschafter Chor“ (Religiöser 
Singekreis). Das Motto lautet noch 
immer: „Gemeinsam, Miteinander 
und Füreinander!“

Eine zentrale Aufgabenstel-
lung bestand in der Ausrichtung 
von Wallfahrten. Hierbei kamen 
die Gläubigen im vergangenen 
Jahr zum 65. Mal zur Gnadenmut-
ter nach Telgte bei Münster. Weite-
re gern besuchte Wallfahrten führ-
ten mit dem Sankt-Hedwig-Werks 
nach Werl und zum Annaberg bei 
Haltern oder auch per Omnibus-
reisen zu den Wallfahrtsstätten der 
Heimat, so nach Albendorf, Maria 
Schnee, Grulich und Wartha. Den 
Pilgern wird dabei das Lieder- und 
Gebetsheft „Kath. Kirchenlieder 
aus der Grafschaft Glatz“ (30 000 
Stück bereitgestellt) an die Hand 
gegeben.

Das Bekenntnis unseres Groß-
dechanten lautet:

Ich sah meinen priesterli-

chen Dienst als Begleitung und 
Stärke des Glaubens für Einzelne, 
Ehepaare, Familien, Dorf- und 
Stadtgemeinden der Heimat, bei 
Wallfahrten in Werl, Telgte und in 
anderen Wallfahrtsorten wie Rom, 
Lourdes, Fatima, Mariazell, und in 
die Heimat seit 1992. Ich sah mich 
als Begleiter meiner Mitbrüder, der 
Ordensleute und auch der Missi-
onare mit meinen Besuchen ab 
1995 auf den Philippinen, in Bra-
silien, Südafrika, Indonesien und 
Neuguinea, in Sibirien, Schweden 
und Österreich.“

Annähernd 50 Neupriester 
mit Grafschafter Wurzeln traten 
während der letzten 3 Jahrzehn-
te an den Altar und werden von 
Prälat Jung in ihrem Priesterleben 
gestärkt.

Als Herausgeber ließ er in ei-
ner Auflage von tausend Büchern 
die Kirchengeschichte der Graf-
schaft Glatz „Auf dem Weg durch 
die Jahrhunderte“ beleuchten; 
zum selben Thema erschien ein 
Band zum Lebenswerk von Groß-
dechant Prälat Dr. Franz Monse. 

ks. Prałar Franz Jung / Prälat Franz Jung
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800 Exemplare eines Fotobuches 
über Kirchen und Landschaften 
fanden ihre Abnehmer, 5000 Rei-
seführer in das Land der Sehn-
sucht, Personalschematismen des 
Klerus und der Ordensleute sowie 
eine beachtliche Anzahl weiterer 
literarischer Erzeugnisse.

In jeder Ausgabe der Heimat-
zeitung „Grafschafter Bote“ wen-
det sich der Großdechant „Unter 
der Heimatkanzel“ mit Predigttex-
ten, Glück- und Segenswünschen 
an die große Leserschaft. Seit vie-
len Jahren unterrichtet ein „Rund-
brief“ (Auflage 1300 Exemplare) 
interessierte Heimatfreunde über 
das religiöse Geschehen.

Hinzu kommt die Mitarbeit in 
der „Arbeitsgruppe Vertriebenen-
seelsorge“, im „Flüchtlingsrat“, in 
der „Arbeitsgemeinschaft der Ver-
triebenenorganisation – AkVO“ 
und in jedem zweiten Jahr bei der 
Zusammenkunft der „Ortsverant-
wortlichen“.

Prälat Jung reist regelmäßig 
zu vielen Heimatortstreffen, ver-
teilt über die alten und neuen 
Bundesländer, bei denen er die 
religiösen und kulturellen Werte 
aus der angestammten Heimat zu 
erschließen sucht und hilft, Identi-
tät zu bewahren.

Prälat Dr. Franz Monse und 
allen bisherigen Visitatoren war 
gemeinsam, daß sie den Verlust 
der Heimat am eigenen Leibe 
verspürt haben, das Ausgegrenzt-
sein in der neuen Umgebung, das 
Zerschlagen der durch politische 
Versprechungen gehegten Hoff-
nung auf eine Rückkehr in die 
angestammte Heimat. Es gelang 
schließlich, sich mit dem Unabän-
derlichen abzufinden und aus die-
sem Wissen heraus nach Kontak-
ten zu der jetzt in der Grafschaft 
Glatz lebenden Menschen zu 
suchen. Großdechant Jung stieß 
dabei für lange Zeit auf ein großes 
Mißtrauen seitens des Kardinals 
Henryk Gulbinowicz in Breslau, 
zu dessen Diözese das ehemalige 
Generalvikariat seit 1972 gehörte. 
Nur ganz allmählich wurden Wi-
derstände abgebaut.

Dagegen herrscht seit der Se-
ligsprechung von Gerhard Hirsch-
felder im Jahre 2010 – nach zwölf-
jährigem Bemühen ein absoluter 
Höhepunkt im Lebenswerk des 
Großdechanten Jung - eine enge 
religiöse Verbundenheit, getra-
gen und vorangetrieben durch Bi-
schof Ignacy Dec von Schweidnitz 
und Kardinal Dominik Duka von 
Prag sowie dem Ortspfarrer an der 
Grabstätte des Seligen in Tscher-

beney, Prälat Romuald Brudnow-
ski. Der Grafschafter Selige findet 
eine zunehmende Verehrung bei 
Polen, Tschechen und Deutschen: 
Er wird zur verläßlichen Klammer! 
In unmittelbarer Nähe des Grabes 
wird eine Begegnungsstätte auf-
gebaut.  

 
die nachfolge
„Die pastorale Sorge“ wurde 

den Visitatoren 1962 durch Festle-
gung der Deutschen Bischofskon-
ferenz „als eine historisch beding-
te und zeitlich befristete seelsorg-
liche Maßnahme“ anvertraut. Auf 
Beschluß der Deutschen Bischofs-
konferenz „erlosch“ das „Amt des 
Kanonischen Visitators“ generell 
bereits „mit Wirkung zum 1. Janu-
ar 1999“, nachdem die Visitatoren 
schon 1984 ihr Stimmrecht aber-
kannt bekamen, verloren sie 1999 
auch ihren Sitz in der Deutschen 
Bischofskonferenz. Seither wur-
den aus den früheren „Visitaturen“ 
nur mehr „Seelsorgestellen“!  

Von der Deutschen Bischofs-
konferenz wurde in der Herbst-
vollversammlung 2011 ab dem 
4. Oktober 2011 „für die laufende 
Arbeitsperiode bis zur HVV 2016“ 
Pfarrer Dr. Joachim Giela als Beauf-
tragter (Visitator) „für alle heimat-
vertriebenen und ausgesiedelten 
katholischen Schlesier in der Bun-
desrepublik Deutschland“ beru-
fen. Die ihm anvertraute Seelsorge 
umfaßt „alle Priester und Gläubige 
aus der ehem. Erzdiözese Breslau 
und den ehem. Generalvikariaten 
Branitz und Glatz“.

Dr. Giela formuliert in einem 
Grußwort: „Dies ist eine wichtige 
Aufgabe für uns alle, liebe Graf-
schafter und Branitzer, liebe Nie-
der-, Ober- und Ostoberschlesier, 
also, liebe Schlesier.“

Er wurde am 18. Mai 1951 in 
Tost, Oberschlesien, geboren und 
am 18. Mai 1975 in Oppeln zum 
Priester geweiht. Er promovierte 
an der Universität Lublin und ver-
sieht jetzt seinen Dienst als Pfarrer 
in St.-Joseph in Münster.

Als Visitator wurde ihm mit 
den drei Bereichen Breslau, Bra-
nitz und nun auch noch Glatz eine 
schwere Last auf die Schultern ge-
legt. Er kann somit die Seelsorgs-
arbeit mit dieser Intensität, wie es 
die Grafschafter bisher gewohnt 
waren, nicht fortsetzen. So bleibt 
der Wunsch, daß er auf die Hilfs-
bereitschaft  eingeht, die ihm der 
aus dem Amt scheidende Prälat 
Jung anbietet: „Da es für Herrn Dr. 
Giela unmöglich ist, ca. 100 Ter-
mine für die Grafschafter, die sich 

aus dem Amt des Visitators erge-
ben, wahrzunehmen, habe ich 
ihm angeboten, ihm in der Arbeit 
zu helfen. Ich hoffe und bete, daß 
der Herrgott mir noch viele Jahre 
schenkt!“     

Es erscheint äußerst bedau-
erlich, daß in unserem Fall nach 
einem starren Schema die gut 
funktionierende seelsorgliche 
Betreuung der noch zum großen 
Teil der Erlebnisgeneration an-
gehörenden Grafschafter trotz 
ausdrücklichem Wunsch und ein-
dringlicher Bitte des Konsults und 
des Pastoralrats so unsensibel 
und rigoros abgebrochen wurde; 
wobei man weiß, daß bei Bischö-
fen durchaus ein Dienst über die 
Altersgrenze hinaus akzeptiert, ja 
bisweilen eingefordert wird.

die kirchliche feier
An diesem Sonnabend, dem 

17. März 2012, drängten sich etwa 
600 Gläubige in den Bänken und 
auf Zusatzgestühl in der St.-Cle-
mens-Kirche in Hiltrup, um dem 
Festgottesdienst mit Weihbischof 
Dr. Reinhard Hauke aus Erfurt, 
dem seit 2009 „Beauftragten der 
Deutschen Bischofskonferenz für 
die Vertriebenen- und Aussied-
lerseelsorge“ beizuwohnen. Sein 
Vorgänger (32 Jahre lang!), Weih-
bischof em. Dr. Gerhard Pieschl, 
Weihbischof em. Friedrich Oster-
mann von Münster, Propst Heinz 
Erdbürger von Telgte, Propst i. R. 
Josef Kuschel von Magdeburg und 
weitere Prälaten und Konsistorial-
räte zählten zu den 45 Priestern 
dieser herausragenden Zeremo-
nie. In den Blick fielen auch einige 
Schwestern,  Ordensbrüder und 
Diakone. Fünf Ordensritter vom 
Hl. Grab zu Jerusalem, unter ihnen 
der Großkomtur Heinz Blaser,  und 
fünf Fahnenabordnungen zogen 
in die Kirche ein.

Weihbischof Dr. Hauke feierte 
das Meßopfer in Konzelebration 
mit Weihbischof em. Dr. Gerhard 
Pieschl, Visitator Dr. Joachim Gie-
la, Prälat Johannes Adam, Propst 
Heinz Erdbürger, Pater Marian 
Arndt sowie Großdechant Franz 
Jung am Altar, assistiert von den 
Diakonen Ewald Pohl und Klaus 
Elsner. 19 Meßdiener/innen er-
gänzten das farbige Bild im Altar-
raum, alle in bewährter Art „diri-
giert“ von Dieter Schöngart.

In seiner Predigt bezog sich 
Weihbischof Dr. Hauke auf das 
vom Jubilar Franz Jung 2005 her-
ausgegebene Buch „Auf dem Weg 
durch die Jahrhunderte“. Er habe 
darin sein besonderes Interesse 
auf die Arbeit der Großdechanten 

nach 1946 gerichtet, die sich ei-
nerseits bemüht hätten, mit den 
Gläubigen das Leben in der Frem-
de zu bewältigen, andrerseits 
auch Kontakte zur alten Heimat zu 
erhalten. Dabei sei er auf ein Wort 
des Großdechanten Dr. Franz 
Monse gestoßen, das er wie folgt 
zitierte: „Man solle die Vertrei-
bung nicht als Schicksalsschlag 
sehen, sondern als Erfahrung der 
Vorsehung Gottes.“ Er gebe gern 
zu, daß dieses mutige Wort nur zu 
verstehen sei, wenn man auf dem 
sicheren Boden der Kirche stehe, 
wenn man sich angenommen 
fühle durch Gott.

Es folgten eine Auslegung des 
Evangeliums vom wunderbaren 
Fischfang und die Klage über feh-
lendes Glaubenswissen in unserer 
Zeit. Die christlich-katholische Tra-
dition der Glatzer durch die Jahr-
hunderte müsse an die kommen-
den Generationen weitergegeben 
werden. Er sei glücklich darüber, 
daß Dr. Giela für die Stabüberga-
be sein Ja gegeben habe.

Auf die Verabschiedung des 
bisherigen Amtsinhabers, der 
über annähernd drei Jahrzehnte 
- unermüdlich, wohl häufig über-
müdet – mit Herz und Seele für 
die Grafschaft Glatzer Katholiken 
segensreich gearbeitet hat, ging 
Dr. Hauke nicht ein.

Den Höhepunkt des gottes-
dienstlichen Zeremoniells bil-
dete die Einführung des neuen 
Visitators Dr. Joachim Giela, der 
zu seinem Aufgabenbereich für 
Breslau und Branitz nun noch die 
Betreuung der Katholiken aus 
dem ehem. Generalvikariat Glatz  
aufgebürdet erhielt. In einem 
Treueversprechen gelobte er dem 
Bischof seine volle Einsatzbereit-
schaft.

Der Grafschafter Chor gab 
der Feier ein festliches Geprä-
ge. 60 Sänger/innen ließen ihre 
Stimmen, 20 Musizierende ihre 
Instrumente zum Lobe Gottes 
erklingen. Der Dirigent Georg 
Jaschke und die Orchesterleiterin 
Mona Veit hatten die „Festmesse 
in C“  von Ignaz Reimann (1820-
1885), dem Grafschafter Kompo-
nisten aus Albendorf, ausgewählt 
und brachten sie zur Freude und 
Erbauung der Gottesdienstbesu-
cher zu Gehör.  

 
festakt 
in der Stadthalle Hiltrup
Hatte die kirchliche Feier die 

Einführung des neuen Visitators 
im Blickpunkt, so widmete sich 
der anschließende Festakt in Graf-
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schafter Atmosphäre mit über-
aus herzlichem Dank und guten 
Wünschen ganz dem Jubilar und 
emeritierten Visitator Franz Jung, 
der 1983 auf dem Annaberg bei 
Haltern durch Weihbischof em. 
Dr. Gerhard Pieschl ins Amt ein-
geführt worden war und nun das 
Amt abgeben mußte.

In der mit 600 Gratulanten ge-
füllten Festhalle wurden die zahl-
reichen Ehrengäste nach einer Es-
senspause durch den Moderator 
Michael Güttler, der von Anfang 
an dem nun aufgelösten Pastoral-
rat angehörte, namens des Groß-
dechanten und der Grafschafter 
Gremien begrüßt und vorgestellt. 

Er hieß die große Zahl der 
Ehrengäste herzlich willkom-
men, allen voran Weihbischof Dr. 
Reinhard Hauke (Erfurt), dann 
Weihbischof Friedrich Ostermann 
(Münster), Weihbischof em. Dr. 
Gerhard Pieschl (Limburg), Visita-
tor Dr. Joachim Giela (Münster), 
Pater Marian Arndt, Seelsorger 
der deutschen Katholiken in Bres-
lau und Niederschlesien, Visitator 
em. Msgr. Karl Wuchterl, Visitator 
der Sudetendeutschen, Pfarrer 
Thorsten Neudenberger, Vertreter 
des Visitators von Ermland-Dan-
zig- Schneidemühl, Prof. Dr. mult. 
Hubertus  Drobner, Konsistorial-
dekan der Visitatur Breslau, Ober-
bürgermeister Markus Lewe aus 
Münster, die Vertreter der Verbän-
de, Georg Hoffmann, Vorsitzen-
der der Heimatgruppe Grafschaft 
Glatz e.V., Peter Großpietsch und 
Brigitte Lambiel von der Zentral-
stelle Grafschaft Glatz/Schlesien e. 
V. („Grafschafter Bote“), Prof. Joa-
chim Pabsch und Hans Taube von 
der Gerhard-Hirschfelder-Stiftung, 
Reinhard Schindler vom Familien-
kreis, Bernhard Gellrich von der 
Grafschafter Gemeinschaft, An-
nika Kraft, Bundessprecherin der 
Jungen Grafschaft, Pastor Michael 
Heinisch, Vorsitzender des schlesi-
schen Priesterwerks e.V., Herbert 
Gröger, Vorsitzender des Heimat-
werks schlesischer Katholiken e.V., 
Prof. Dr. Josef J. Menzel, Präsident 
des Heimatwerks schlesischer 
Katholiken, Vertreter verschiede-
ner Grafschafter Heimatgemein-
schaften, u. a. Grafschaft Glatz e.V. 
Münster, Kornelia Bettin von der 
Landsmannschaft Schlesien, Kreis-
gruppe Münster, Roswitha Möller, 
BdV Münster, Rainer Hoverrath, 
Vertriebenenseelsorger der Erz-
diözese Köln, Adalbert Ordowski 
vom Adalbertuswerk Danzig, Eu-
genie Neugebauer von der Acker-
manngemeinde, Elisabeth Reiß 

(Lippstadt) und Ursula Goldberg 
(Osnabrück) vom Hedwigswerk, 
Karin Führich, Vorsitzende der 
Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, die vielen Priester und 
Ordensleute, die Ritter vom Hl. 
Grab zu Jerusalem, Dr. Claudia 
Korsmeier von der Pfarrgemeinde 
St. Anna in Mecklenbeck,  Groß-
familie Jung, Elfriede Rathmann, 
die Gäste aus dem Glatzer Land 
und viele, viele weitere liebe Gra-
tulanten, denen sein herzlicher 
Willkommensgruß galt. Entschul-
digen ließen sich Prälat Romuald 
Brudnowski aus Tscherbeney und 
Julian Golak aus Neurode.

Die lange Liste bekunde, wel-
chen Umfang dieses Fest genom-
men habe und wie viele sich ver-
bunden fühlten.

Eine ganze Reihe von ihnen 
trat ans Mikrofon und formulierte 
dort ihre Glück- und Segenswün-
sche.  

Der Grafschaft Glatzer Chor 
eröffnete mit einem frischen 
„Hoch soll er leben“ und „In dem 
Schneegebirge“.

An erster Stelle erhielt der 
neue Visitator Dr. Joachim Gie-
la das Wort, der den Jubilar für 
die Seligsprechung von Gerhard 
Hirschfelder würdigte. „Vieles, ja 
sehr vieles hast Du in den Jahren 
als Visitator und Großdechant er-
reicht.“ 1973 habe eine Warschau-
er Zeitung behauptet, die Visitato-
ren gehörten ins Museum! Doch 
so lange sich jemand mit „Jung, 
Deutschland“ meldet, sei es ein 
gutes Zeichen, daß er jung bleibt, 
und das solle auch durch die wei-
tere enge Zusammenarbeit be-
wiesen werden. Dazu erbitte er 
den Segen Gottes!

Oberbürgermeister Markus 
Lewe sprach seine guten Wün-
sche nicht nur für sich persönlich, 
sondern auch im Namen von 296 
137 Münsteranern aus.(Er habe sie 
noch heute morgen gezählt!). Er 
freue sich und sei stolz darauf, daß 
Münster über Jahrzehnte hin der 
Sitz von Visitatoren sei. Es komme 
darauf an, den Menschen Heimat 
zu geben, nicht nur im Glauben, 
sondern auch darüber hinaus. Der 
Jubilar möge mit seiner Fröhlich-
keit und Glaubenszuversicht ein 
stolzer Glatzer bleiben, die hier 
ihre Spuren – z. B. in Telgte - hin-
terlassen hätten. Sein Ziel bleibe, 
die Geheimnisse der Glatzer Kü-
che weiter zu erschließen!

Weihbischof Friedrich Oster-
mann überbrachte die Grüße vom 
Münsteraner Diözesanbischof Dr. 
Felix Genn. Die Grafschafter wür-

den Gemeinschaft und Tradition 
pflegen, mit ihren eigenen Lie-
dern, ihren eigenen Andachten 
und Wallfahrten Glaubenszeugnis 
ablegen  „Es war auch immer le-
ckeres Essen da. Man roch einfach 
eure Gläubigkeit.“ Das gehöre 
zusammen. So könnten die Graf-
schafter Lehrmeister sein. Eine 
verkopfte Religion könne man 
begraben!

Peter Güttler verlas die guten 
Wünsche des Konsults anstelle 
des erkrankten Apostolischen 
Protonotars Leonhard Elsner. „ 
Die Gesetze der Kirche sind hart“ 
würde schon mal gesagt „Du, 
lieber Großdechant, hast in den 
letzten Monaten eine solche Här-
te gleichsam am eigenen Leibe 
erfahren. …Du bist … entpflich-
tet worden. … Alle Bemühungen 
unsrerseits, diese Entscheidung 
aufzuschieben bzw,. rückgängig 
zu machen, sind ohne Erfolg ge-
blieben.“ Schön sei es  immer im 
Kreis des Grafschafter Klerus ge-
wesen. Er danke für den wahrlich 
apostolischen Dienst in heimat-
licher Verbundenheit mit einem 
herzlichen: „Vergelt´s Gott.“

Peter Güttler hängte in die-
sem Sinne auch Dankesworte des 
Pastoralrats an. Franz Jung möge 
weiterhin der verbindende Groß-
dechant bleiben.  

Bernhard Gellrich betrat mit 
einer Gruppe Jugendlicher die 
Bühne als Vertreter für die Graf-
schafter Gemeinschaft, den Fami-
lienkreis, den Chor und die Junge 
Grafschaft, um zum Geburtstag zu 
gratulieren und für die geleistete 
Arbeit mit einer Geldspende zu 
danken. Sie freuten sich auf eine 
weitere erfolgreiches Zusammen-
arbeit, auch mit dem neuen Visi-
tator Dr. Joachim Giela. Mit herz-
erfrischenden flotten Rhythmen 
trugen sie ihren Dank und ihre 
guten Wünsche vor.

Anschließend überreichten 
die Herausgeber Dr. Horst-Alfons 
Meißner und Dr. Michael Hirsch-
feld umringt vom Kreis der wei-
teren Autoren an den Jubilar die 
Festschrift: „Die Grafschaft Glatz 
zwischen 1918 und 1946“, einen 
mehr als 500 Seiten umfassenden 
Sammelband.

Peter Großpietsch richtete 
namens der Zentralstelle und der 
Heimatgruppe seine Laudatio an 
den Großdechanten: „Du warst 
und bist ein einmaliger Glücksfall 
für die aus der Grafschaft Glatz 
in Schlesien Vertriebenen. Du 
vermittelst Heimat und Identität, 
nicht nur im kirchlichen Raum! Du 
stehst nicht nur für die Grafschaft 
Glatz – nein auch für die 700 Jah-
re alte deutsche Kulturprovinz 
Schlesien und insofern für unsere 
angestammte Heimat. Deine Tat-
kraft, Deine vielfältigen Vorhaben 
Vorhaben hier und in der Heimat 
sind ungebrochen, deshalb fehlt 
uns auch das Verständnis, Deine 
Amtspflichten nicht wie bisher 
ausüben zu dürfen. Hier fehlt der 
Deutschen Bischofskonferenz 
der Realitätsbezug.“  Er erinnerte 
daran, daß Prälat Jung für seine 
Verdienste als würdiger Träger mit 
dem „Schlesierkreuz“ und  dem 
„Schlesierschild“ ausgezeichnet 
worden ist. „Vergelt´s Gott!“

Danach füllte die Großfamilie 
Jung mit einem Teil der zahlrei-
chen Verwandtschaft die Bühne. 
Die Ordensschwester Annemarie 
stellte fest, daß sie ihren Eltern 
unheimlich dankbar sei für den 
reichen Kindersegen.

„Gott hat zu Abraham gesagt: 
Ein Segen sollst du sein. Ich glau-
be, das hat er auch zu dir gesagt!“ 

Ein Dank geht an Frau Rath-
mann, die den Großdechanten 
schon über 44 Jahre hin so gut 
versorgt, und die Bitte um Gottes 
Segen auch für den Nachfolger im 

ks. dr Joachim giela przyjmuje nominację z rąk biskupa / einführung des neuen 
Visitators Dr. Joachim giela durch Weihbischof Dr. Reinhard Hauke
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Amt des Visitators. Ein Bildband 
zeigt die Fahrterlebnisse im letz-
ten Jahr von drei Generationen in 
die alte Heimat.

Schwester Ruthild Völkel hat 
ihre Gedanken in Verse geschmie-
det. Am Bilde einer Leiter zeigte 
sie den Aufstieg im Leben – bis sie 
einst das Himmelstor erreichen 
wird.

Horst Ulbrich bedankte sich in 
einem Grußwort für die vielseitige 
Hilfe durch den Großdechanten in 
der alten Heimat. Ohne seine ide-
elle und finanzielle Unterstützung 
gäbe es heute keine Geschäfts-
stelle der deutschen Minderheit in 
Glatz! Durch seine aufopferungs-
vollen Einsatz zur Seligsprechung 
Gerhard Hirschfelder hat er zu-
gleich weitere Brücken im Rahmen 
der Völkerverständigung geschla-
gen. Sein Vorbild gebe neuen Mut! 
„Ein herzliches  „Vergelt´s  Gott“ für 
Deinen Einsatz für uns Deutsche 
in der Heimat und Deinen Beitrag 
zur Aussöhnung zwischen den 
Völkern über unseren gemeinsa-
men katholischen Glauben!“

Es ergeht aber auch die herzli-
che Einladung an Dr. Joachim Gie-
la, den Deutschen Freundschafts-
kreis in Glatz zu besuchen.

Im Anschluß daran kamen 
weitere Gäste aus der Grafschaft 
Glatz zu Wort. Elisabeth Kynast 
verlas ein Grußschreiben von dem 
neu gekürten Kardinal Dominik 
Duka aus Prag. „Für Ihr persönli-
ches Leben wünsche ich Ihnen 
von Herzen feste Gesundheit, 
Gottes Gnade und weiterhin treue 
und gute Mitarbeiter, die ich hier-
mit auch herzlich grüße. … Die 
göttliche Vorsehung hat Sie dort-
hin gelenkt, wo dies höchst aktuell 
ist. Herzlichen Dank auch für Ihren 
Einsatz für die Popularisierung und 
bessere Kenntnis unseres Priesters 
Kaplan Gerhard Hirschfelder, um 
dessen Seligsprechung Sie sich so 
entscheidend verdient gemacht 
haben. … Abschließend möchte 
ich nochmals betonen, wie sehr 
ich Sie schätze, und Ihnen meine 
Dankbarkeit aussprechen.

In Christo  Ihr Kardinal Domi-
nik Duka OP, Erzbischof von Prag 
und Primas von Böhmen“

Elisabeth Kynast nahm in Prag 
an der Einführungsfeier des Kardi-
nals teil und überreichte nun eini-
ge großformatige Fotos vom Kar-
dinal Duka, Bischof Dec und eins 
vom Großdechanten selbst.

Bischof Ignacy Dec von 
Schweidnitz schreibt an den „Prä-
lat mit der Bischofsmütze“ die 
besten Glückwünsche und Dan-

kesworte zum vorbildlichen Pries-
terleben – in großer Vorfreude auf 
das Wiedersehn am 3. Juni 2012 
zusammen mit Kardinal Duka in 
Tscherbeney.

In ähnlicher Weise äußert sich 
Prälat Romuald Brudnowski, der 
seine krankheitsbedingte Abwe-
senheit sehr bedauert. Er verweist 
auf die langjährige gute Zusam-
menarbeit bei dreisprachigen 
Wallfahrten und der gemeinsa-
men Anstrengung zur Seligspre-
chung Gerhard Hirschfelders. Bis 
zum Wiedersehn am 3. Juni 2012! 

Weitere Gruß- und Dank-
schreiben mit herzlichen Grüßen 
und guten Wünschen gingen 
ein von Dechant Marek Polchajlo 
aus Bad Landeck, aus den Pfarr-
dörfern des verstorbenen Prälat 
Stefan Witczak im oberen Bieletal 
sowie von Georg Paulitschek mit 
den verbliebenen Deutschen auf 
tschechischem Gebiet und der 
polnischen Jugendgruppe in der 
Grafschaft.

Warcislaw Martynowski aus 
Bad Landeck gewährte einen Blick 
auf die Leistungen des Großde-
chanten, wie sie auf polnischer 
Seite gesehen werden. Er listete 
auf: Hilfe bei der Renovierung der 
Neugersdorfer Kirche, dem Bau 
des „Hauses der Begegnung“ und 
der Sorge um den Gesundheitszu-
stand von Pfarrer Stefan Witczak; 
Unterstützung bei der Schaffung 
von Lapidarien in Neugersdorf 
und Wilhelmsthal sowie bei der 
Renovierung von Wegkapellen 
und Bildstöcken; Renovierung der 
Georgenkapelle in Bad Landeck 
und der Hirschfelderkapelle in 
Winkeldorf; Verbesserung der An-
näherung zwischen den jetzigen 
Bewohnern des Glatzer Landes 
und denen, die das Land verlas-
sen mußten, zwischen der Ju-
gend „Junge Grafschaft“ und der 
polnischen Jugend „Mlodzi Ziemi 
Klodzkiej“, Kontakte zur dreispra-
chigen Zeitschrift „Ziemia Klodz-
ka“ mit der Werbung für deutsche 
Autoren zur Mitarbeit; Unterstüt-
zung des neu entstandenen „Ger-
hard-Hirschfelder-Pilgerwegs“; 
besonders herzlich bedankte er 
sich – auch im Namen der Familien 
Fuglinski Czaplinski aus Lerchen-
feld – für die Taufe seines Sohnes 
Wszerad und von Jana Fuglinska. 
Alle wünschten dem Jubilar wei-
terhin diese charismatische Kraft 
des Geistes und anhaltende Ge-
sundheit. Zuletzt ein Hinweis: Am 
Bücherstand könne ein Büchlein 
von Joanna Golak über Prälat Pfar-
rer Stefan Witczak anläßlich des 

fünften Todestages mit dem Titel 
„Kruszynka“ erworben werden. 
(Der Titel zu deutsch: „Krümel-
chen“, wie er geneckt wurde.)

Die Gruppe mit Teresa Bazala, 
Irena Rogowska, Dr. Anka Mar-
tynowska, Joachim Straube und 
Begleiterin wuchtete einen Sack 
Zwiebeln und einen Sack Möhren 
aus der Grafschafter Erde auf die 
Bühne und wünschte damit Ge-
sundheit und Wohlergehen, mit 
den Liedern „Sto lat“ ein langes 
Leben und mit „Czarna Madonna“ 
den Schutz der Gottesmnutter!

Danach schwang sich eine 
vierköpfige Mundartgruppe des 
Grafschafter Chores auf die Bühne 
und brachte ein heiteres mund-
artliches Gesangsstück nach einer 
heimatlichen Melodie zum Vor-
trag.

Zum Abschluß der gewaltigen 
und würdigen Gratulationscour 
erfolgte der Dank des so reich 
geehrten Jubilars von ihm mit 25 
Strophen in gereimten Versen. 
Er gliederte seinen Lebensweg 
in drei Abschnitte mit den ers-
ten 25 Jahren, von 27 bis 46 und 
letztendlich bis zum jetzigen 75. 
Lebensjahr. Seine Zielsetzungen 
für die Zukunft klingen auf in den 
Zeilen:

Die großartige Feier, „ein rau-
schendes Fest“, klang aus mit Kaf-
fee und schlesischem Kuchen, mit 
heiteren und freundschaftlichen  
Gesprächen in kleinen Gruppie-
rungen.

Blick in die zukunft:
nicht entmutigen lassen! 
Voll Dankbarkeit schauen die 

Grafschafter auf das segensreiche 
Wirken von Großdechant Prälat 
Franz Jung. Seine herausragende 
Leistung wurde 1990 durch die 
Verleihung des Titels „Apostoli-
scher Protonotar“ gewürdigt, die 
staatliche Anerkennung 2001 
durch die Verleihung des „Bun-
desverdienstkreuzes am Bande“, 

und von polnischer Seite erhielt 
er 2010 die höchste Auszeichnung 
der Diözese Schweidnitz, den „Sta-
nislaw-Orden“.

Es steht eine Neuordnung der 
bisherigen Gremien an: Neue Na-
mensgebungen, neue Zuordnun-
gen, neue Wege der Zusammen-
arbeit müssen gefunden werden. 
Die seelsorglichen Zielsetzungen 
bleiben natürlich bestehen.

Unter der Führung von Dr. Gie-
la wird die bewährte Arbeit fortge-
setzt werden. 

Die Gläubigen erwarten wei-
terhin Wallfahrten, Heimattreffen, 
schriftliche Äußerungen zu religi-
ösen und heimatbezogenen The-
men sowie terminliche Informati-
onen. 

Es ist zu wünschen, daß es 
Dr. Giela gelingt, aufgrund seiner 
uneingeschränkten polnischen 
Sprachkenntnisse die bereits be-
stehenden Kontakte zu den heu-
tigen Bewohnern der Grafschaft 
Glatz weiter zu festigen und zu 
beiderseitiger Bereicherung aus-
zubauen.

Die Grafschaft Glatz wird noch 
immer gern und liebevoll als „Herr-
gottswinkel“ und „Marienland“ ge-
kennzeichnet. Die heutige polni-
sche Bevölkerung zeigt ebenfalls 

eine ins Auge fallende, inbrünstige 
Marienverehrung. Die vorgefun-
denen Marienwallfahrtsorte wer-
den ausnahmslos gepflegt und 
von frommen Pilgerscharen eifrig 
besucht.

Auf dieser gemeinsamen 
christlichen Grundhaltung kann 
ein gedeihlicher Zusammenhalt 
ausgebaut werden. Bischof Dec 
fördert dieses Bestreben. Mit sei-
nem Vornamen „Ignacy“ paßt er 
zur deutschen Tradition, wonach 
seit der Gegenreformation häu-
fig der Name „Ignaz“ – abgeleitet 
von Ignatius von Loyola – gewählt 
wurde und der Grafschafter als 
„Glootzer Naazla“ geneckt wird!

„Wir Heimatvertriebenen wollen die Wahrheit auf den Tisch,
daß jede Vertreibung ein Unrecht und Verbrechen ist.
Wir Heimatvertriebenen sind für Verständigung, 
Versöhnung und Frieden,
ohne unser Zutun wäre kein Frieden geblieben. –
Wir werden unsere Mitarbeit dem neuen Visitator nicht versagen,
aber viel Gewachsenes selbständig weitertragen. –
Dank an meine Familie und alle im Ehrenamt,
denn es ist in unserem Land bekannt,
daß den Großdechant stützen viele Hände
im Gebet, in Arbeit und mancher Spende.
Ich bete und bete, daß das hat nie ein Ende!“
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Magda Adamska-Poszwa

wIelKanOCne MISTerIuM jOSepHa wITTIga
Liturgia Wielkanocy, 

w szczególności liturgia Tridu-
um paschalnego i wiążących 
się z nią zagadnień grzechu 
i odkupienia zwróciła moją 
uwagę na osobę Josepha Wit-
tiga, niemieckiego teologa, 
historiografa, kronikarza No-
wej Rudy, ale również poety, 
pisarza.

Z postacią i twórczością 
Profesora, tak Wittiga nazywali 
mieszkańcy Hrabstwa Kłodz-
kiego (Graftschaft Glatz), po raz 
pierwszy spotkałam się pod-
czas zorganizowanego 11-13 
wrześniu 2008 roku w Nowej 
Rudzie VI polsko-niemieckie-
go sympozjum pt. „Zagubione 
dziedzictwo kulturowe. Obraz 
Śląska i życia jego mieszkań-
ców w twórczości Josepha Wit-
tiga i jemu współczesnych”.

Kim był joseph wittig?
Joseph Wittig urodził się 

22 stycznia 1879 w Słupcu-
Dolinie, obecnie dzielnicy No-
wej Rudy, jako szóste dziecko 
cieśli Eduarda Wittiga i jego 
żony Johanny, z.d. Strangfeld. 
W szkole podstawowej ujaw-
niło się już u młodego Josepha 
wybitne zamiłowanie do barw, 
co świadczyło o jego charakte-
rystycznym sposobie myślenia 
i odczuwania, a w później dało 
się obserwować w całej lite-
rackiej twórczości Profesora. 
„Wszedł nauczyciel i rozwinął 
nową, piękną mapę topogra-
ficzną prowincji Śląsk. Ach, 
jakaż cudowna zieleń dolin 
i równin, jakiż wspaniały brąz 
gór, z ich zdającymi się wyła-
niać z mapy szczytami. Miły 
Bóg nie może mieć żadnej 
większej radości, niż spoglą-
dać z nieba na ziemię śląską” 
[1]- tak w swej książce „Herr-
gottswissen von Wegrain und 
Strofie” Joseph Wittig opisu-
je swoje przeżycia z czasów 
szkoły podstawowej. Osta-
tecznie całą swoją wrażliwość 
skierował Wittig na szukanie 
i przeżywanie Boga, którego 
„wietrzył” wszystkimi swoimi 
zmysłami. Ta sama wrażliwość 
sprawiła, ze mimo konfliktu 
trwał Wittig przy wierze Ko-
ścioła katolickiego .

W książce Leben Jesu in Pa-
lestina, Schlesien und ander-
swo (Życie Jezusa w Palesty-
nie, na Śląsku i gdzie indziej), 
przyznał Wittig, że probostwo 
w Słupcu stało się dla niego 
jednym z jego świętych miejsc, 
miejscem pełnym dobroci, 
świętej miłości i nieograni-
czonego miłosierdzia wzglę-
dem biednych, a także radości 
w krzyżu i cierpieniu, miej-
scem roztropnej rady i ludzkiej 
życzliwości [2]. To właśnie tu, 
jako mały chłopiec spotkał ks. 
Heinricha May’a, który był dla 
niego wzorem kapłana, przez 
którego objawiła się pisarzowi 
duchowość, tj. szczere życie 
w Duchu Świętym. To właśnie 
„ojciec May”, jak nazywał go 
Wittig, odkrył w czternastolet-
nim Josephie talent. Uznając, 
że powinien studiować, podjął 
się przygotowania chłopca do 
nauki w gimnazjum,  a następ-
nie do studiów teologicznych.

W kwietniu 1893 rozpoczął 
Wittig naukę w Gimnazjum św. 
Macieja we Wrocławiu. W la-
tach gimnazjalnych dojrze-
wały w Wittigu nie tylko jego 
przekonania religijne, ale rów-
nież zamiłowanie do języka 
ojczystego.

Po zdaniu egzaminu doj-
rzałości w 1899 roku Wittig 
opuścił siostry Jadwiżanki 
i przeniósł się do konwiktu 
teologów przy placu Katedral-
nym we Wrocławiu, by rozpo-
cząć studia teologiczne. Wła-
śnie tam spotkał Joseph Wittig 
ks. prof. Sdralka, który dopro-
wadził przyszłego uczonego 
do pierwszej pracy naukowej 
i otworzył mu drogę do karie-
ry uniwersyteckiej, stając się 
dla niego niejako mentorem 
życiowym.

Pod okiem profesora Sdral-
ka podjął się Wittig, jako młody 
historyk Kościoła, prowadzenia 
badań starożytności chrześci-
jańskiej. Najwięcej czasu po-
święcał w tym przedsięwzięciu 
pogłębianiu wiedzy w zakresie 
historii kościoła starożytnego, 
archeologii oraz patrystyki.

Studia ukończył Wittig 
w 1902 roku, składając pracę 
doktorską poświęconą Pa-

pieżowi Damazemu I i uzy-
skał tytuł doktora teologii. 22 
czerwca 1903, wstąpił Wittig 
na upragnioną drogę kapłań-
stwa, przyjmując w kościele 
św. Krzyża we Wrocławiu świę-
cenia kapłańskie z rąk ks. kar-
dynała Koppa, zaś swoją pry-
micyjną mszę świętą odprawił 
ks. dr Joseph Wittig w kaplicy 
Sióstr Jadwiżanek we Wrocła-
wiu.

Kolejne czternaście mie-
sięcy spędził ks. Wittig w no-
woutworzonym wikariacie 
w Lubaniu Śląskim, jako tam-
tejszy proboszcz. W 1904 
roku posługa duszpasterska 
Wittiga została przerwana na 
następne dwa lata. Otrzymał 
on stypendium w Instytucie 
Archeologicznym w Berlinie 
i rozpoczął dwuletnie studia 
w Campo Santo w Rzymie, 
pod czas których najwięcej 
czasu poświęcał badaniom 
dotyczącym grobu św. Sotery, 
statuy św. Piotra, a wyniki swo-
ich prac publikował na łamach 
fachowych czasopism [3]. Po 
pobycie w Rzymie, powraca 
Wittig do Niemiec i duszpa-
sterstwa, najpierw w Paczko-
wie, a następnie we Wrocła-
wiu, przy kościele Najświętszej 
Marii Panny na Piasku.

Choć wyzwalanie dusz 
ludzkich z grzechu, wątpliwo-
ści i niepokojów sumienia było 
dla Wittiga jego głównym za-
daniem, a wręcz powołaniem 
[4], mimo to, na prośbę i po 
licznych namowach ks. prof. 
Sdralka, który widział w Wit-
tigu swego następcę w kate-
drze historii Kościoła, przerwał 
Wittig swoją działalność dusz-
pasterską, zszedł z ambony, by 
oddać się nauce. W 1909 roku 
uzyskał Wittig tytuł doktora 
habilitowanego i od tej chwili 
kariera uniwersytecka Profeso-
ra, jak nazywali Josepha Wit-
tiga mieszkańcy jego ukocha-
nego Hrabstwa Kłodzkiego, 
zaczęła się rozwijać w bardzo 
szybkim tempie. W 1911 roku 
został mianowany profesorem 
nadzwyczajnym starożytnej 
historii Kościoła, a ostatecznie 
w styczniu 1915 roku uzyskał 
tytuł profesora zwyczajnego 
Wydziału Teologicznego Uni-
wersytetu Wrocławskiego.

Wittig w sposób dotąd 
nieznany, wręcz nowatorski, 
realizował swoją działalność 
profesorską. Wykłady Profe-
sora cieszyły się bardzo dużą 
popularnością nie tylko wśród 
studentów, ale również innych 
osób, które chciały go słuchać. 
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„Uprawiał teologię i historię 
Kościoła innymi środkami, niż 
było to utarte w salach wy-
kładowych. Nie zatracał się 
w abstrakcjach i teoriach, jak 
chętnie czynią to teologowie. 
Opowiadał historię. Jako teo-
log i historyk Kościoła z pełną 
świadomością i odpowiedzial-
nością swojego zawodu opo-
wiadał o swoim życiu, życiu 
swoich przodków, zwykłych 
ludziach Kotłiny Kłodzkiej 
i uczonych profesorach - kole-
gach z Wrocławia”[5] . Ks. prof. 
Alojzy Marcol w artykule, Jo-
seph Wittig. Śłąski teolog i hi-
storiograf tak opisuje teologię 
Wittiga: ,Mówił co nakazywało 
mu serce (...,) a nastrój powagi 
udzielał się ludziom, których 
ujmował swoją prostą, kato-
licką, niemal ludową wiarą. 
Można było przy takiej okazji 
przeżyć cały urok jego oddzia-
ływania na ludzi. To była jego 
ambona, z której do wątpią-
cych serc spływała wiara, bu-
dząca miłość. To, co działo się 
na takich spotkaniach, trudno 
nazwać inaczej, jak budowa-
niem Kościoła”[6].

Niemal równocześnie, 
obok działalności pedagogicz-
nej i naukowej, odczuwając 
potrzebę literackiego przepo-
wiadania i korzystając z zami-
łowania do języka ojczystego, 
próbował Wittig swych sił w pi-
sarstwie popularno - religij-
nym. Jego pierwsze próby to 
publikacje krótkich opowiadań 
pod pseudonimem panień-
skiego nazwiska matki Johan-
nes Strangfcld, w miesięczniku 
Fricdensbldttcr, które zdaniem 
jego wydawcy, Juli Massov, 
miało podejmować działania 
na rzecz „pielęgnowania życia 
wewnętrznego i pokoju mię-
dzy wyznaniami”[7]. Gdy cza-
sopismo przemianowano na 
miesięcznik o nazwie Heliand, 
Wittig tak napisał w opubliko-
wanym w nim artykule progra-
mowym: „Mamy tyle apologii 
i sporów religijnych, a tak mało 
radości i stałości w wierze (...) 
Bardziej bywamy zajęci obro-
ną Królestwa Bożego na ze-
wnątrz, niż jego budowaniem 
od wewnątrz”[8].

Joseph Wittig zaangażował 
się w odradzający się po pierw-
szej wojnie światowej katolicki 
ruch młodzieżowy, który po-
dejmował próby zdefiniowa-
nia na nowo wartości chrze-
ścijańskich. Profesor w swych 

rozważaniach koncentrował 
uwagę przede wszystkim na 
młodzieży, targanej kryzysem 
dotychczasowych wartości, 
kryzysem systemu społeczno-
politycznego Niemiec, który 
w sposób szczególny dotknął 
młode pokolenie. Profesor Wit-
tig chciał młodzieży: „stanow-
czej w odrzucaniu zła, sumien-
nej w pracy, radosnej w zaba-
wie, pierwszej przy Stole Pań-
skim, dzielnej w wyznawaniu 
wiary i niezłomnej w oddaniu 
Kościołowi”, młodzieży odczu-
wającej więź z tradycją rodzin-
ną, regionem zamieszkania, 
jego kulturą i religią”[9]. Wittig 
angażował się, podobnie jak 
wielu innych teologów i du-
chownych katolickich, w dzia-
łania podejmowane przez 
twórców młodzieżowego 
ruchu o nazwie „Quickborn”. 
Równocześnie biorąc udział 
w organizowanych przez ruch 
odczytach, wykładach czy wy-
cieczkach, czerpał Wittig inspi-
rację do kolejnych opowiadań, 
szkiców, w których właśnie do 
młodzieży, ku pokrzepieniu ich 
młodych serc, kierował swoje 
literackie przesłanie.

Po publikacji w 1922 roku 
na łamach czasopisma Ho-
chland opowiadania Die Er-
lösten (Odkupieni), będącego 
wielkanocnym orędziem Pro-
fesora, w którym krytyce pod-
dał Wittig wykładnię kościelną 
grzechu i spowiedzi, do której 
powrócę w dalszej części arty-
kułu, załamała się błyskotliwa 
kariera duchownego i teolo-
ga. Ostatecznie, w 1927 roku 
Profesor Wittig powrócił  do 
rodzinnego Slupca - Doliny, 
gdzie od tego momentu, prak-
tycznie przez cale lata 30-te 
XX wieku, żył jako wolny pisarz 
religijny.

Wkrótce po powrocie do 
ukochanego Hrabstwa Kłodz-
kiego, jak do 1945 r. nazy-
wano Kotlinę Kłodzką, Pro-
fesor, w rok po wykluczeniu 
z Kościoła, ożenił się z Bianką 
Geisler, córką burmistrza By-
strzycy Kłodzkiej, swoją daw-
ną studentką oraz działaczką 
ruchu Quickborn i osiedlił się 
wśród rolników, robotników 
i rzemieślników. Dla swojej ro-
dziny w Słupcu-Dolinie zbudo-
wał dom, w którym wspólnie 
z ukochaną żoną, Ancą, wycho-
wali trójkę wspaniałych dzieci, 
a w którym od 1997 roku mie-
ści się muzeum poświęcone 

pamięci Profesora i jego twór-
czości. Twórczość Josepha 
Wittiga to przede wszystkim 
radosne opowiadania o Bogu, 
w których Ewangelia brzmiała 
jako zbawienna nowina. Tema-
tem jego opowiadań było tak-
że ukochane Hrabstwo Kłodz-
kie, w których opiewał piękno 
i niebywały urok tego regionu 
Dolnego Śląska, piękno poło-
żonych w nim gór, olchowych, 
porosłych kwiatem wszelakim 
dolin, kapliczek i kościółków. 
Na zamówienie władz Nowej 
Rudy Joseph Wittig opracował 
„Kronikę Miasta Nowa Ruda”, 
która została wydana w 1937 
roku z okazji 600--lecia miasta. 
W uznaniu tej zasługi Profesor 
otrzymał honorowe obywatel-
stwo Nowej Rudy.

W 1946 roku zdjęto z pro-
fesora Wittiga karę ekskomu-
niki. Radość z powrotu na łono 
Kościoła katolickiego w nie-
długim czasie została przesło-
nięta bolesnymi zdarzeniami 
najbliższych tygodni i miesię-
cy, związanymi z przymusem 
opuszczenia przez Wittigów 
rodzinnego domu. 1 kwietnia 
1946 roku we wczesnych go-
dzinach porannych Wittigowie 
opuścili swój dom w Słup-
cu-Dolinie, by dopiero po 10 
dniach meczącej i trudnej wę-
drówki zakończyć ją w West-
falii. Profesor Wittig zmarł 22 
sierpnia 1949 roku, na dzień 
przed przeprowadzką do no-
wego domu, na zawał serca. 
Pochowany został na cmen-
tarzu w Meschede, a na jego 
grobie, na pionowej belce na-
grobnego krzyża widnieją sło-
wa jego testamentu: Getröst, 
getröst, wir sind erlöst - po-
cieszeni, pocieszeni, jesteśmy 
zbawieni.

Joseph Wittig był człowie-
kiem świadomym swych ludz-
kich ułomności, którego nie 
opuszczało nieustannie py-
tanie czy zostanie zbawiony. 
Odpowiedzi na nurtujące go 
pytania bezpośrednio związa-
ne z teologicznym zagadnie-
niem Odkupienia i związane-
go z nim grzechu poszukiwał 
w swej twórczości, będąc tym 
samym wyzwoleniem dla wie-
lu osób, które po katastrofie 
I wojny światowej, dryfowały 
na fali odnowy religijnej, jaka 
przetaczała się przez Europę.

Wittig czuł wewnętrzną po-
trzebę wyzwalania dusz ludz-
kich z grzechu, z nękających 

człowieka wątpliwości i niepo-
kojów sumienia ludzkiego i za-
wsze był przekonany, że „Bo-
ska ręka spoczywa zawsze na 
ludzkim poczynaniu”, że „Bóg 
nie oczekuje od nas więcej, 
jeno abyśmy byli dobrej woli”. 
Swoje przemyślenia i rozwa-
żania zgromadził w artykule 
teologiczno-religijnym „Das 
Mysterium der menschlichen  
Handlungen und Geschehnis-
se” (Misterium ludzkich działań 
i zdarzeń). Artykuł ten  wraz 
z innymi opowiadaniami, m.in. 
opowiadaniem pt. Das Riesen-
gebierge (Karkonosze) złożyły 
się na wydany w 1922 we Fre-
iburgu tomik Herrgottswissen 
von Wegrain und Strofie. Oba 
wspomniane opowiadania sta-
ły się podstawą ideową opu-
blikowanego w 1922 w świą-
tecznym numerze czasopisma 
Hochland opowiadania Die Er-
lösten (Odkupieni), które sam 
Wittig nazwał swoim orędziem 
wielkanocnym [10] .

Twórczość Wittiga wyra-
stała z ducha i praktyki ka-
znodziejskiej, a jej ogólne 
ramy wyznaczał rok kościelny 
i przypadające w nim świę-
ta. Jednakże szczególnie 
upodobał sobie Wittig przede 
wszystkim Boże Narodzenie 
i Wielkanoc. Choć oba święta 
wiążą się z osobą Chrystu-
sa, Wittig dostrzegał istotną 
różnicę w przeżywaniu tych 
świąt przez każdego katolika. 
Zdaniem pisarza, gdy bowiem 
Boże Narodzenie przychodzi 
do nas niejako z zewnątrz, 
Wielkanoc polega na subiek-
tywnym przeżywaniu tajemni-
cy śmierci i zmartwychwstania 
Chrystusa i wywodzi się z każ-
dego z nas „Przeniesie swoją 
religię z przeszłości i przyszło-
ści w teraźniejszość. Uświęć 
Wielkanoc w sobie samym, 
jeśli nie dokonuje się Wielka-
noc w Tobie samym nie zajmuj 
się Nią wcale” [11]. Dla Wittiga, 
jak wyznał w Augustusburgu, 
zarówno Boże Narodzenie jak 
i Wielkanoc miały w jego życiu 
przełomowe znaczenie: bożo-
narodzeniowe opowiadania 
przyniosły mi miano poety, 
wielkanocne orędzie Die Er-
lösten złamało mi życie [12].

Obszerne fragmenty opo-
wiadania Die Erlösten, opu-
blikowanego w dziewiętna-
stym numerze czasopisma 
„Hochland”, stanowiły treść 
kazania wygłoszonego w dniu 
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17 września 1921, w XVIII nie-
dzielę po Zielonych Świąt-
kach, w Nowym Gierałtowie, 
parafii ks. Heinricha May’a. To 
samo opowiadanie będące 
rozważaniami wokół tematu 
odkupienia i grzechu ukazało 
się w ramach wydanej w 1921-
22 książki „Meine Erlösten” in 
Bufie, Kampfund Wehr, jako 
II tom z serii Biicher der Wie-
dergeburt (Księgi Ponownego 
Narodzenia). W tym samym 
tomiku oprócz opowiadania 
zamieszczonych zostało pięć 
innych artykułów Wittiga: 
Meine erste Verteidigung, Ge-
sprach mit einem Dogmatiker, 
Ein bischófliches Urteil, Meine 
Erlósten in Zeitungen und Ze-
itschriften, Wer einen Prophe-
ten aufnimmt.

Podobnie jak w większo-
ści utworów Wittiga, również 
w wypadku opowiadania „Die 
Erlösten” czerpie Wittig ze źró-
dła własnych, dawnych wspo-
mnień, doświadczeń i osobi-
stych przeżyć.

To one dają podstawę do 
poszukiwania odpowiedzi na 
pytanie: jak odkupienie przez 
ofiarę krzyżową Chrystusa  
wyraża się w jego własnym  ży-
ciu? Jak może się ono stać siłą 
nośną jego życia?

Jako kapłan i profesor spo-
tykał Wittig innych ludzi, po-
szukujących tych samych, co 
on odpowiedzi. Ludzi, w od-
kupienie których trudno było 
uwierzyć, bowiem sami odda-
lili się od Boga i przebywają 
na kresach królestwa  Bożego, 
nie znajdując czasu, by wejść 
w głąb tegoż królestwa, Boga 
zaś kochają jedynie z oddali, 
narażając się na utratę Jego 
miłości [13].

Z  myślą o nich Wittig nie 
podchodzi do tematu odkupie-
nia Chrystusa, jak profesor teo-
logii, lecz stara się ująć temat 
odkupienia Chrystusa doświad-
czeniem prostych wiernych, 
tak by wyjaśnienie, którego 
poszukuje, było i dla nich jasne, 
zrozumiałe. Nie chce, aby jego 
dzieło, będące wynikiem oso-
bistych zmagań, wieloletniego 
poszukiwania i ciągłej walki, 
nosiło znamiona teoretyczne-
go wywodu teologicznego. 
Wittig naucza opowiadając 
o tym, jak osobiście przeżywał 
swoje chrześcijaństwo, swoje 
odkupienie, w nadziei, że inni 
mogliby korzystać z jego do-
świadczania wiary.

Poprzez swoje opowiada-
nia, szkice dąży Wittig do tego, 
by wskazać wiernym egzysten-
cjalną wartość odkupienia, 
wskazać sposób, w jaki mogą 
i powinni korzystać z uszczę-
śliwiającego faktu odkupienia, 
tak by stało się ono źródłem 
twórczych sił w ich życiu re-
ligijnym, przypominającym 
często błądzenie po ducho-
wych pustkowiach, z ciężarem 
wiary, którego udźwignąć nie 
są w stanie, w towarzystwie 
wszechobecnego, ciągłego 
lęku przed grzechem i pie-
kłem.

Za czasów Wittiga wierni 
z bojaźnią słuchali kazań peł-
nych przepisów kościelnych, 
z których każdy dzielił na po-
mniejsze dyrektywy. Wittig 
był przekonany, że z pedago-
giką spowiedzi, nie mającej 
w wydaniu mu współczesnych 
moralistów i kanonistów, nic 
wspólnego z ideą miłości i od-
kupienia, pedagogiką sądu 
Bożego i kary wiecznej, Ko-
ściół nie pociągnie ludzi ku 
Chrystusowi. Wręcz przeciw-
nie, rozczaruje ich i spowo-
duje ich wycofanie się z życia 
kościelnego, a poprzez naka-
zy i zakazy zmusi ich niejako 
do poszukiwania zbawienia 
poza Kościołem. Wittig zwraca 
się z prośbą do dogmatyków 
i innych odpowiedzialnych za 
stan teologii i jej nauczanie, 
aby powrócili do skarbca świę-
tego Kościoła katolickiego, 
w którym znajduje się praw-
dziwe odkupienie, aby z nauk 
o odkupieniu wydobywali 
jego prawdziwe bogactwo, 
prawdę, która uwolni wier-
nych, wszystkich ludzi dobrej 
woli, od strachu i lęku przed 
grzechem i pozwoli im w peł-
ni cieszyć się wolnością dzieci 
Bożych. Wittig był pewien, że 
w skarbcu świętego Kościoła 
katolickiego można również 
znaleźć coś, co z Ewangelii 
na powrót uczyniłoby Dobrą 
Nowinę  [14]. Obwieszczenie 
przez Wittiga tej radosnej, da-
jącej nadzieję nowiny, iż ludzie 
są odkupieni w Chrystusie, od-
biło się echem w środowisku 
niemieckiej młodzieży zarów-
no katolickiej jak i ewange-
lickiej, wśród studentów oraz 
młodych księży, co szczególnie 
zaniepokoiło Rzym i niemiec-
ką hierarchię kościelną [15] . 
W opowiadaniu Die Erlösten 
Wittig dzieli się ze słuchający-

mi i czytającymi go wiernymi 
swym  radosnym przekona-
niem, wskazując zarazem pięć 
sposobów na zmianę istnieją-
cego stanu rzeczy:
1) grzesznikowi, który zdoby-

wa się na wiarę i miłość, 
i z ufnością zwraca się ku 
Zbawicielowi, zostają da-
rowane jego przewinienia 
i grzech przestaje istnieć. 
Zdaniem Wittiga, Chrystus 
gotów jest w każdej chwili 
darować nam nasze grze-
chy, nie ma zatem potrze-
by trwania w oderwaniu 
od Boga i w stanie nara-
żenia swojego zbawienia, 
w oczekiwaniu na kolejną 
spowiedź;

2) Bóg sądzi człowieka według 
Jego szczerego sumienia, 
a zatem nie wszystko, co 
w oczach ludzi za grzech 
uchodzi, jest winą również 
przed Bogiem. Zdarzają 
się bowiem rzeczy,  które 
uważacie za grzechy i zda-
rzają się także rzeczy, które 
jak grzechy wyglądają, ale 
mimo wszystko grzechami 
nie  są [16];

3) prawdziwa wiara rodzi na-
dzieję zbawienia, której 
wyrazem są radość i ufność 
[17] ;

4) droga do serca Bożego, 
do pojednania i pokoju 
z Ojcem otwarta jest dla 
każdego człowieka, który 
ma dobrą wolę, prostą, po 
ludzku skromną pełną wia-
ry i miłości, zwróconą ku 
Bogu, wszystko inne czyni 
łaska Boża, jaką zaskarbił 
dla nas Jezus Chrystus, 
Syn Boży; (...) i nawet jeśli, 
przy zachowaniu prostej, 
szczerej woli, popełnimy 
czyn wszystkie znamiona 
grzechu noszący, to czyn 
ten nie przeszkodzi nasze-
mu odkupieniu i nie jest on 
w stanie zakłócić spokoju 
wewnętrznego [18];

5) chrześcijanin powinien pa-
miętać, ze Bóg w swym 
miłosierdziu sprawia, iż 
grzech, który człowieka od 
Niego odłącza, gdy został 
przepalony żalem, nabiera 
zupełnie innego znaczenia, 
bowiem przeżycie rzeczy-
wistej winy otwiera serce 
ludzkie na doświadczenie 
miłosierdzia Bożego.
Zawarte w opowiadaniu 

Die Erlösten przemyślenia Pro-
fesora, choć nie stały w sprzecz-

ności z głoszoną nauką Ko-
ścioła katolickiego, wywołały 
ogromne poruszenie w całym 
ówczesnym świecie katolic-
kim, tym bardziej, że uwzględ-
niając czas ich publikacji, mia-
ły charakter poglądów bardzo 
śmiałych na ówczesne czasy 
i z całą pewnością wyprzedza-
ły dekrety i deklaracje Soboru 
Watykańskiego II. Sam , kardy-
nał A. Bertram, który z wielką 
przychylnością odniósł się do 
wcześniejszych publikacji Wit-
tiga, nie dostrzegając w nich 
zarzewia przyszłego konfliktu, 
tym razem oczekiwał wyco-
fania opowiadania jako treści 
niezgodnych z nauką katolic-
ką. Stało się jednak inaczej, bo-
wiem Profesor, choć uznawał 
prawo Kościoła do zakazywa-
nia pism przeciwnych wierze 
i moralności, jednak nie rozu-
miał racji Kongregacji, jakoby 
niszczył same podstawy wiary 
(list do kardynała Bertrama, 
4.10.1925).

Wittig nie rozumiał przesła-
nek dekretu Świętego Oficjum 
z dnia 29 lipca 1925, którym 
jego orędzie wielkanocne wraz 
z szeregiem innych pism zo-
stało umieszczone na indeksie 
ksiąg zakazanych. Podobnie 
jak Wittig, ani jego przyjacie-
le, ani zwolennicy nie potrafili 
pogodzić tego faktu z macie-
rzyńską miłością Kościoła, ani 
też z ojcowską troską pasterzy. 
Wittig zadawał sobie pytanie 
czy ojciec lub  matka  publicz-
nie potępi swoje dziecko, nie 
dając mu sposobności wytłu-
maczenia się.

Nałożona na Wittiga 
w 1926 roku ekskomunika, 
związana była z odmową Pro-
fesora ponownego wyznania 
wiary i złożenia przysięgi an-
tymodernistycznej. Choć była 
potężnym ciosem i karą dla 
Wittiga, nie pozbawiła Pro-
fesora radości z przeżywania 
chrześcijaństwa, radości prze-
żywania przynależności do Ko-
ścioła katolickiego, do którego 
od pierwszych lekcji kateche-
zy przez całe jego młodzień-
cze i dorosłe życie przynależał 
i którego nawet, gdy znalazł 
się poza nim, nigdy nie zamie-
rzał opuścić, co wyraził w liście 
z 31 maja 1926: „Po upływie 
wyznaczonych przez urząd 
dziesięciu dni, będę się uważał 
za ekskomunikowanego.   

Wierzę jednak, że ani 
ogień, ani woda ani kanon 
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2314 nie odłączy mnie od mi-
łości Chrystusowej.”

Jako „persona non grata” 
w Kościele katolickim, eksko-
munikowany i pozbawiony 
duchowej ojczyzny Joseph 
Wittig, pozostał jednak wierny 
nauce katolickiej i trwał na po-
sterunku strażnika przed bra-
mą swego ukochanego i je-
dynie prawdziwego Kościoła, 
z tęsknotą wyczekując chwili, 
kiedy otworzą się dla niego 
bramy powrotu [19].

W wyniku działań podję-
tych przez ówczesnego Pry-
masa Polski, polskiego kardy-
nała Augusta Hlonda, który 
w dniu 3 grudnia 1945 zwrócił 
się w tej sprawie do Stolicy 
Apostolskiej, została zdjęta 
ekskomunika z niemieckiego 
teologa, który mimo narzuco-
nej mu przez Kościół wielolet-
niej pokuty, nigdy od Kościoła 
katolickiego nie odstąpił, ni-
gdy go nie zwalczał ani nigdy 
mu nie zaszkodził.

W dniu 6 marca admini-
strator apostolski we Wrocła-
wiu przekazał ks. Ferdynando-
wi Piontkowi telegram, w któ-
rego wynikało, iż Wittig został 
zwolniony z ekskomuniki oraz 
dopuszczony do sakramentów 
świętych.

Zaprezentowane w opo-
wiadaniu poglądy Wittiga, 
z uwagi na ich prekursorski 
charakter, spotkały się z różny-
mi reakcjami jemu współcze-
snych. W niektórych kręgach 
powitano je z entuzjazmem, 
inni określili przekonania 
Wittiga jako dość nietypowe, 
wręcz samowolne rozumowa-
nie teologiczne.

Reakcja jeszcze innych 
środowisk wyrażała się zde-
cydowanym oporem, a nawet 
odrzuceniem poglądów Wit-
tiga. Wielu spośród dogmaty-
ków, moralistów, kanonistów 
oraz historyków Kościoła, dla 
których ideałem wyrazu świa-
domości katolickiej był język 
Soboru Trydenckiego, poczu-
ło się dotkniętych słowami 
ostrej krytyki Wittiga, co wy-
zwoliło w nich nieufność do 
jego osoby, a w dalszej kon-
sekwencji krytyczny stosunek 
do jego twórczości. Wiele 
osób z kręgów teologicznych 
nie było bowiem gotowych 
podjąć dialog z Wittigiem, 
który w swoim orędziu wielka-
nocnym, mającym charakter 
terapii duchowej, spisał swo-

je przemyślenia i obserwacje 
kierując się troską o człowieka 
poszukującego, o człowieka 
oczekującego odpowiedzi 
użytecznych i pasujących do 
życia.

Bardzo trafne sformuło-
wania zamieszczone zostały 
w artykule autorstwa Theode-
richa Kampmanna i Rudolfa 
Padberga, pt. Der Fall Joseph 
Wittig funfzig Jahre danach 
(Przypadek Josepha Wittiga 
50 lat później): „Główną przy-
czyną oskarżeń skierowanych 
pzeciwko Wittigowi, które 
graniczyły z zarzutem herezji, 
było to, że wewnątrz jednego 
kościoła zderzyły się ze sobą 
dwa światy, nie spotykając 
się wewnętrznie ze sobą: byli 
to przedstawiciele dojrzałej, 
terminologicznie bardzo an-
typrotestancko nastawionej 
neoscholastyki, za którą stał 
kościół urzędowy z jednej 
strony, a z drugiej strony pra-
wy nieteologiczny przedstawi-
ciel religijnej bezpośredniości, 
którego dręczyło pytanie, dla-
czego ten wspaniały artykuł 
wiary o zbawieniu jest  wśród 
chrześcijan tak mało skutecz-
ny, dlaczego ten wygładzony 
i dopracowany system na-
uczania tak rzadko pokazywał 
przemijające  życie. Wittig  był 
przekonany, że „coś się tu nie 
zgadza”, choć wszystko prze-
biegało ustalonym  torem. 
Zajął  się  tą sprawą. Nie było 
jego ambicją napisać fachowy 
artykuł teologiczny: „Dogma-
tyczny artykuł jest  sprzeczny 
z moim charakterem”. Chciał 
tylko „wypowiedzieć się na 
temat zbawienia z  pozycji za-
lęknionych ludzkich serc” [20].

Wśród słów krytyki Wittiga 
przełomowego znaczenia na-
brał sprzeciw członka kapituły 
ks. kanonika Antona Geislera 
z Chur i jego stronników, zda-
niem których wszystko powin-
no pozostać w niezmienionym 
stanie, gdyż tylko wówczas 
świat będzie w porządku.

W swoim, opublikowanym 
na łamach dwudziestego dru-
giego numeru czasopisma 
Schweizerische Rundschau 
artykule Luther redivivus? [21]
Geisler nazywa Wittiga „nowo-
powstałym Lutrem” i krytycz-
nie odnosi się do idei wielka-
nocnego opowiadania Wit-
tiga, wzywając jednocześnie 
do powściągliwości, rezerwy 
wobec pisarza. Jego zdaniem 

wielkanocne orędzie Wittiga 
i przedstawione w nim idee 
stoją w sprzeczności z Ewan-
gelią, a równocześnie pokry-
wają się z luterańską doktryną 
o usprawiedliwieniu, sprzeci-
wiając się tym samym nauce 
katolickiej wszystkich czasów. 
Zdaniem ks. kanonika Wittig 
pragnie chrześcijaństwa bez 
krzyża, cierpienia, sądu Boże-
go i kary wiecznej, zaś uzależ-
nianie wszystkiego od dobrej 
woli, zdaniem Geislera, ma na 
celu rezygnację z twardej wal-
ki z grzechem.

Pocieszające jest, że zdjęta 
z Wittiga w marcu 1946 eks-
komunika dowodzi niesłusz-
ności stawianych mu wcze-
śniej zarzutów. Równocześnie 
potwierdza, iż Wittig dzięki 
swojej wrodzonej wrażliwości 
na wartości religijne, dzięki 
swojemu prekursorskiemu 
myśleniu w duchu dialogu 

ekumenicznego z innymi wy-
znaniami, potwierdzonego 
w dekrecie Soboru Watykań-
skiego II (1962-1965), dążył 
do pozbycia się przez Kościół 
katolicki sztucznej, formalnej 
bariery odgradzającej go od 
współczesnego świata.

Wittig swoją twórczością, 
w szczególności zaś publika-
cją swego orędzia wielkanoc-
nego Die Erlösten wyprzedził 
epokę odnowy Kościoła ka-
tolickiego będąc prekurso-
rem Soboru watykańskiego 
II i późniejszych działań pod-
jętych na rzecz reform we-
wnątrz Kościoła katolickiego. 
Za zaangażowanie to musiał 
za to ponieść najwyższą cenę, 
cenę wykluczenia z ukocha-
nego przez siebie kościoła ka-
tolickiego. Przeżył cierpienie 
oraz radość powrotu – „odku-
pienia”.
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1938;
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J. Wittig, Das Alter der Kirche, Munster, 1998;
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legnICa jazz daY: MaCIej fOrTuna TrIO 
13 kwietnia, legnica

 

48. wrOCławSKI feSTIwal jazzOwY jazz nad Odrą 
18-22 kwietnia, wrocław

CHłOpCY KOnTra BaSIa 
20 kwietnia, lubin

 

Muzykę, jaką proponuje 
MACIEJ FORTUNA TRIO, można 
określić jako jazz z duszą. Jest 
to spotkanie trzech osobowości 
muzycznych, wywodzących się 
z różnych środowisk jazzowych. 
Trio oscyluje wokół rozmaitych 
stylistyk, dla których punktem 
wyjściowym jak i końcowym 

jest jazz. Dialog, który muzycy 
prowadzą na scenie, wciąga słu-
chacza w obszary nowych do-
znań estetycznych i emocjonal-
nych. W ich muzyce można od-
naleźć wszystko to, co decyduje 
o wyjątkowości i mocy jazzu. 
Koncert promuje debiutancką 
płytę Maciej Fortuna Trio SOLAR 

RING. Premiera płyty odbyła się 
w Studiu im. Agnieszki Osieckiej 
w Warszawie, podczas koncertu 
emitowanego na antenie Pro-
gramu Trzeciego Polskiego Ra-
dia w dniu 8 stycznia 2012 roku 

Organizator: Legnickie 
Centrum Kultury www.lck.art.pl

Wrocławski Festiwal Jaz-
zowy „Jazz nad Odrą” to jeden 
z najstarszych polskich festiwali 
jazzowych. Od samego powsta-
nia odgrywał znaczącą rolę na 
polskiej scenie muzycznej. Już 
w pierwszych latach istnienia 
festiwalu pojawiły się wielkie 
indywidualności, którym festi-
wal otworzył drogę do między-
narodowego sukcesu. Nagrody 
zdobyte w Otwartym Konkursie 
na Indywidualność Jazzową były 
autentyczną przepustką do ka-
riery nie tylko polskiej. Z biegiem 
lat rola festiwalu ulegała zmianie 

i aktualnie Wrocławski Festiwal 
Jazzowy „Jazz nad Odrą” prezen-
tuje najciekawszych artystów 
i wydarzenia jazzowe ze świata, 
z uwzględnieniem szerokiego 
spectrum gatunków jazzowych 
bez zawężania propozycji arty-
stycznych do jednej stylistyki 
- jazz na festiwalu to zarówno 
swing jak i Jazz XXI wieku.

Gwiazdą 48. edycji będzie 
amerykański saksofonista i kom-
pozytor jazzowy Branford Marsa-
lis – to jedyny koncert tego arty-
sty w Polsce w tym roku. 

Obok najstarszego z braci 

Marsalisów wystąpią również: 
Freddy Cole, Kuba Stankiewicz, 
Grzegorz Nagórski, Darek Olesz-
kiewicz, Chris Potter, Piotr Baron, 
Anour Brahem, Lars Danielsson, 
Tomasz Stańko oraz dwa wro-
cławskie zespoły Miloopa i Me 
Myself & I. Wybitnym liderom 
towarzyszyć będą uznani muzy-
cy z całego świata. Wyjątkowy 
charakter będą miały koncerty 
benefisowe Jarka Śmietany oraz 
zespołu String Connection.

Organizator: Centrum Sztuki 
IMPART www.impart.art.pl

Chłopcy kontra Basia obiera-
ją sobie za punkt wyjścia polski 
folklor, który okazuje się być ko-
palnią inspiracji. Autorskie tek-
sty i muzyka nawiązują zarówno 
do frywolnej przyśpiewki, jak 
i do dawnej ballady, pieśni ob-
rzędowej czy też wiejskiej gawę-
dy ukrywającej pradawne wątki 
mitologiczne. Stylizowana po-

czątkowo na ludową twórczość 
ChKB podlega następnie aran-
żacji na skład minimalny - śpiew, 
perkusję i tytułowy kontrabas. 
W efekcie powstaje muzyka jed-
nocześnie subtelna i mroczna, 
zabawna i przerażająca, oscy-
lująca gdzieś na granicy jazzu 
i przedziwnej - bo tworzonej 
współcześnie - muzyki ludowej.

Skład zespołu:
Basia Derlak - śpiew, 
klarnet, drumla, Marcin 
Nenko – kontrabas, Tomasz 
Waldowski - perkusja, futujara, 
przeszkadzajki

Organizator: Centrum Kultury 
MUZA w Lubinie 
www.ckmuza.eu
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XIII feSTIwal KIna aMaTOrSKIegO I nIezaleŻnegO Kan 
we wrOCławIu
19–22 kwietnia, wrocław

 

17. eurOpejSKIe SpOTKanIa pISarzY.  
pOrT lITeraCKI 2012

20-22 kwietnia, wrocław 

Festiwal ma charakter mię-
dzynarodowy i jest konkur-
sowym przeglądem filmowej 
twórczości amatorskiej i nieza-
leżnej zarówno fabularnej i do-
kumentalnej. Celem Festiwalu 
jest popularyzacja amatorskiej 
i niezależnej sztuki filmowej 
w kraju i za granicą, a także wy-
różnienie najlepszych filmów 
oraz ich twórców. Tegoroczna 
edycja KAN-u przyniesie zmiany, 
tym razem dotyczące struktury 
festiwalu. Organizatorzy usta-
nowili dwa konkursy: Filmów 
Amatorskich i Niezależnych oraz 
Filmów Szkolnych, tym samym 

likwidując sztuczny podział 
na Polskę i świat, który nie po-
zwalał rodzimym twórcom na 
zmierzenie się z najlepszymi 
zagranicznymi konkurentami. 
Na festiwalowy adres napłynęło 
aż 588 filmów o łącznej długości 
166 godzin. Wśród ostatecznie 
zakwalifikowanych do festiwalu 
28 prac studentów uczelni filmo-
wych z całego świata, większość 
stanowią fabuły. Oczywiście nie 
zabraknie też animacji, doku-
mentów i szczególnie istotnych 
dla festiwali offowych dzieł eks-
perymentalnych, przygotowa-
nych przez młodych twórców 

z Hiszpanii, Francji i Polski. Jesz-
cze większa konkurencja panuje 
w pierwszym z wymienionych 
konkursów, do którego dopusz-
czono aż 60 dzieł z 14 państw.

Podobnie jak i inne orga-
nizowane w ostatnich latach 
festiwale, KAN oferuje swoim 
widzom oprócz bloków konkur-
sowych także pokazy specjalne, 
panele dyskusyjne, możliwość 
uczestniczenia w otwartych ob-
radach jury.

Organizator: Zrzeszenie 
Studentów Polskich 
www.zsp.org.pl

Już 20 kwietnia rusza 17. 
edycja festiwalu Port Literacki! 
Na trzy dni Studio Na Grobli we 
Wrocławiu stanie się literackim 
centrum, do którego przybędzie 
pięćdziesięciu zagranicznych 
i krajowych twórców – w tym 
goście specjalni: Laurie Ander-
son, Edmund White oraz ob-
chodząca jubileusz 80. urodzin 
Krystyna Miłobędzka. Projekty 
realizowane w ramach festiwalu 
Port Literacki, w tym inicjatywy 
Europejskich Spotkań Pisarzy, 
stanowią prolog wydarzeń, któ-
re swój wielki finał będą miały 
w ramach Europejskiej Stolicy 
Kultury 2016.  

Początek imprezy należeć 
będzie do Krystyny Miłobędz-
kiej, przez krytyków nazwanej 
„Królową Krystyną”. Benefis naj-
ważniejszej współczesnej pol-
skiej poetki uświetnią premiery 
trzech książek, w tym dwunastu 
wierszy w kolorze, oraz finał 
piątej edycji konkursu „Nakręć 
wiersz”.  

Do rangi najważniejszego 
wydarzenia drugiego dnia Portu 
pretenduje wieczór Edmunda 
White’a uważanego za prekur-
sora „powieści gejowskiej”, który 
swoją twórczością wywarł zna-
czący wpływ nie tylko na kul-
turę i obyczajowość XX wieku, 

lecz również zapewnił sobie hi-
storyczne miejsce w światowej 
literaturze. 

Finał festiwalu należeć bę-
dzie do Laurie Anderson, znanej 
ze współpracy m.in. z Brianem 
Eno, Peterem Gabrielem, Phi-
lipem Glassem, Lou Reedem 
i Jeanem-Michelem Jarre’em. 
W piątkowy wieczór jedna z naj-
ciekawszych amerykańskich 
artystek uświetni swój literacki 
występ premierową książką Ję-
zyk przyszłości. 

Organizator: Fundacja 
Europejskich Spotkań Pisarzy 
www.biuroliterackie.pl

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

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

Materiały prasowe 
pochodzą od 

organizatorów.
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28. MuSICa pOlOnICa nOVa 
feSTIwal pOlSKIej MuzYKI wSpÓłCzeSnej 

20-28 kwietnia, wrocław 

zdzISław BeKSIŃSKI. fOTOgrafIe
27 kwietnia – 31 maja, wrocław 

feSTIwal nIezaleŻnYCH fIlMÓw  
fanTaSTYCznYCH I HOrrOrÓw 

21-22 kwietnia, Bielawa

Podczas tegorocznej edycji 
Festiwalu Musica Polonica Nova 
odbędzie się 12 koncertów – od 
kameralnych do symfonicznych 
i multimedialnych. W związku 
z 50-leciem istnienia Festiwalu 
główny nacisk programowy po-
łożony został na prawykonania 
utworów przez festiwal zamó-
wionych bądź mu do prawyko-
nań zaproponowanych, szcze-
gólnie wrocławskiego środowi-
ska kompozytorskiego, jednego 
z najciekawszych obecnie w Pol-
sce. Spośród zaplanowanych do 

wykonania blisko 50-ciu utwo-
rów ponad 30 byłoby przed-
stawionych po raz pierwszy. 
Szczególnym akcentem będzie 
monograficzny koncert Henryka 
Mikołaja Góreckiego zmarłego 
w 2010 roku, złożony z dwóch 
cykli utworów „Muzyczki” i „Ge-
nezis” z lat 60. nigdy dotąd pod-
czas jednego koncertu nie za-
prezentowanych, także umiesz-
czenie w programie koncertu 
inauguracyjnego „Trzech Postlu-
diów” Witolda Lutosławskiego, 
w życiu koncertowym praktycz-

nie nieistniejących. Innym „zna-
kiem pamięci” ma być koncert 
przygotowywany przez studen-
tów wrocławskiej Akademii Mu-
zycznej złożony z prawykonań 
utworów „in memoriam Ryszard 
Bukowski” związany z 25. roczni-
cą śmierci postaci dla środowi-
ska muzycznego Wrocławia i dla 
Festiwalu bardzo istotnej. 

Organizator: Filharmonia im. 
Witolda Lutosławskiego
 www.filharmonia.wroclaw.pl

Ośrodek Kultury i Sztuki we 
Wrocławiu – Instytucja Kultu-
ry Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego zaprasza na 
wystawę Zdzisława Beksińskie-
go (1929-2005), uważanego 
obecnie za jednego z najwybit-
niejszych i najbardziej oryginal-
nych twórców współczesnych 

– malarza, rzeźbiarza, fotogra-
fika i grafika komputerowego. 
Dzięki uprzejmości Muzeum 
Historycznego w Sanoku mamy 
możliwość zaprezentowania kil-
kudziesięciu fotografii oraz gra-
fik z różnych etapów twórczości 
artysty, którego dzieła znajdują 
się w najważniejszych muzeach 

w Polsce.  
Wernisaż 27 kwietnia godz. 

17:00 (wstęp wolny).

Organizator: Ośrodek Kultury 
i Sztuki we Wrocławiu – 
Instytucja Kultury Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego, 
www.okis.pl

„eFHa festiwal” to stosunko-
wo młody i nietuzinkowy kon-
kurs filmowy. W ramach konkursu 
prezentowane są filmy polskich 
twórców niezależnych i amato-
rów realizujących filmy z nurtu 
SF i horror. W tym roku odbędzie 
się już jego trzecia edycja.

Festiwal składa się z dwóch 
niezależnych konkursów. Głów-
ny, w którym prezentowane są 

filmy na podstawie scenariusza 
autorskiego i Fantastycznie Na-
kręcone Słowa, gdzie prezento-
wane są filmy zrealizowane na 
podstawie opowiadań polskich, 
współczesnych pisarzy SF i Hor-
ror.

Podczas festiwalu organi-
zowane są warsztaty tematycz-
ne z montażu, charakteryzacji 
i dźwięku. Podczas poprzednich 

edycji festiwal odwiedzili min. 
aktorzy Bartłomiej Świderski 
i Grzegorz Mostowicz Gerszt, pi-
sarz i scenarzysta komiksu FUN-
KY KOVAL Maciej Parowski czy 
montażysta serialu NAZNACZO-
NY Adam Kwiatek.

Organizator: Miejski Ośrodek 
Kultury i Sztuki w Bielawie 
http://www.mokisbielawa.pl/
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aSYMMeTrY feSTIVal
3-5 maja, wrocław 

XXI feSTIwal MuzYKI wIedeŃSKIej 
11-18 maja, jelenia góra 

MIędzYnarOdOwegO feSTIwalu TaŃCa 
XIV lądeCKIe laTO BaleTOwe 

2-9 lipca, lądek-zdrój

Asymmmetry Festival jest 
corocznym świętem fanów al-
ternatywnej sceny muzycznej, 
organizowanym przez Klub Firlej 
we Wrocławiu od 2009 roku. Ideą 
wydarzenia jest prezentacja nie-

tuzinkowej muzyki z pogranicza 
rocka, metalu, elektroniki, rapu 
i jazzu oraz artystów ekspery-
mentujących w swojej stylistyce, 
wychodzących poza ramy gatun-
ku. Asymmetry prowokuje, zmu-
sza do poszukiwań i szerszego 
spojrzenia na twórczość muzycz-
ną. Festiwal skierowany jest do 
międzynarodowej publiczności, 
fascynatów muzyki o eklektycz-
nym, ale wybrednym guście. 

Wśród 40 zaproszonych ze-
społów, znalazły się również takie 
muzyczne legendy jak Killing Joke 
i Sleep. Podczas festiwalu będą 
miały miejsce bardzo obiecujące 

występy jak Obake z Eraldo Ber-
nocchim – mistrzem awangardy, 
we współpracy z Trevorem Dun-
nem, znanym szerszej publice 
z Mr. Bungle i Fantomas. Będzie-
cie mogli również być świadkami 
połączenia sił przez Kristoffera 
Rygga z Ulvera i Stephena O’Mal-
ley’a z Sunn O))), w zespole o na-
zwie Æthenor i solo występu zna-
nego z Fugazi Joe Lally’ego. Fani 
asymetrycznych dźwięków na 
pewno również docenią koncerty 
Bohren & Der Club of Gore, Red 
Fang, A Storm of Light, Amenra 
i Celeste. Jeśli jesteście fanami 
d’n’b, dubstepu lub breakcore’u, 

znalazło się miejsce dla tego typu 
smaczków w klubie festiwalo-
wym, gdzie będzie mogli zoba-
czyć Broken Note, Niveau Zero 
oraz Igorrra.

Czwarta edycja Asymmetry 
Festival odbędzie się w niety-
powej przestrzeni – kompleksie 
budowlanym nieczynnego już 
browaru. Browar Mieszczański to 
XIX–wieczny obiekt z unikalną ar-
chitekturą przemysłową. Od wielu 
lat stanowi alternatywne miejsce 
na kulturalnej mapie Wrocławia. 
 
Organizator: KLUB FIRLEJ 
www.firlej.wroc.pl

Festiwal Muzyki Wiedeńskiej 
jest najstarszym festiwalem or-
ganizowanym przez Filharmo-

nię Dolnośląską. Wymyśliła go 
i powołała do życia nieoceniona 
Pani Dyrektor, Zuzanna Dziedzic. 
I jak wszystko, co wychodzi spod 
jej ręki, Festiwal okazał się trwały 
i piękny. I przede wszystkim wie-
lostronny.

Wiedeń kojarzy się muzycz-
nie najczęściej z walcem,z operet-
ką. Z szampańską zabawą. Wiemy 
jednak, że Wiedeń to wiedeńscy 

klasycy, muzyka największego 
formatu. To właśnie jest charak-
terystyczne dla Wiednia, że łączy 
dzieła kosmicznego wręcz wy-
miaru, jak „Requiem” Mozarta, 
z operetkami Lehara. Gdzieś po-
środku zmieścić można wspaniałą 
kameralistykę, która także rozpina 
się pomiędzy zabawą, towarzy-
szeniem przy uroczystej kolacji, 
a dramatycznym ujęciem ludzkie-

go losu. Te trzy nurty są obecne 
w Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej 
niemal od początku i niech trwają 
podczas każdej kolejnej edycji.

Festiwal jest organizowany 
z Konsulatem Generalnym Repu-
bliki Austrii w Krakowie.

Organizator: Filharmonia 
Dolnośląska w Jeleniej Górze 
www.filharmonia.jgora.pl

W dniach 2-9 lipca 2012 r. 
w Lądku-Zdroju odbędzie się XIV 
edycja Międzynarodowego Festi-
walu Tańca – Lądeckiego Lata Ba-
letowego. Wydarzenie, jak co roku 
zainicjuje Gala Baletowa, podczas 
której wystąpią tancerze polskich 
scen baletowych. Na program ar-
tystyczny złożą się również prezen-
tacje taneczne w wykonaniu Tesaa 
Cultural Troup z Ghany, Teatru Tań-
ca Współczesnego D.O.Z.SK.I. z Bia-
łorusi, Kieleckiego Teatru Tańca, 

spektakle pantomimiczne Teatru 
TE-O-Ka i Teatru Ruchu „Inspiracje” 
oraz wystawa fotografii tańca, se-
minarium o sztuce cyrkowej, pokaz 
gry na gongach, misach, dzwon-
kach Koshi i monochordzie, noce 
z tańcem i wiele innych atrakcji. 
Wielbicieli warsztatów tanecznych 
zapraszamy do udziału w zajęciach 
z 30 technik tańca, prowadzonych 
przez wybitnych pedagogów 
z całego świata. Festiwal jest orga-
nizowany w najstarszym Polskim 

kurorcie, Lądku-Zdroju, dzięki cze-
mu wszyscy, którzy przyjadą w tym 
terminie do uzdrowiska mogą nie 
tylko w uczestniczyć w zajęciach 
warsztatowych i bogatym progra-
mie artystycznym, ale również wy-
począć korzystając z relaksujących 
zabiegów, odnowy biologicznej 
i dobrodziejstw górskiego klimatu.

Organizator: Centrum Kultury 
i Rekreacji w Lądku-Zdroju www.
festiwaltanca.ladek.pl/
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DoDatek PRoekologICzNy 

Oficynka POd RóŻĄ k OdzkĄ

Śnieżnicki Park Krajobra-
zowy o powierzchni 28 800 ha 
i otulinie 19 900 ha, został utwo-
rzony w 1981 roku, obejmuje 
cenny pod względem krajobra-
zowym i przyrodniczym rejon 
Sudetów Wschodnich. W jego 
skład wchodzą pasma górskie: 
Góry Bialskie (Postawna 1114 m 
n.p.m.), Masyw Śnieżnika (1425 
m n.p.m..) i Góry Złote (1109 
m n.p.m. – Smrek), stanowią-
ce wschodnią „ścianę” Kotliny 
Kłodzkiej. Masyw Śnieżnika na-
zywany jest „Strzechą Europy”, 

ponieważ z Trójmorskiego Wier-
chu wody spływają do trzech 
mórz: Czarnego (Morawa), Bał-
tyckiego (Nysa Kłodzka) i Pół-
nocnego (Orlica). 

Najwyższy punkt to Śnieżnik 
Kłodzki, zaś najniższy to okolice 
Mąkolna (300 m n.p.m.)

Na całym obszarze spotyka 
się bogactwo form morfologicz-
nych: podszczytowe powierzch-
nie zrównań, głęboko wcięte 
doliny potoków, wodospady, 
malownicze skałki, blokowiska 

na stokach i niektórych wierz-
chołkach, a na obszarach kra-
sowych: leje krasowe, ponory, 
wywierzyska, suche dolinki i ja-
skinie. 

Obszar Parku prawie w cało-
ści zbudowany jest z proterozo-
iczno – staropaleozoicznych skał 
metamorficznych (metamorfik 
lądecko – śnieżnicki). Tworzą 
one dwa główne kompleksy 
skalne: tzw. serię strońską (łupki 
łyszczykowe, łupki łyszczykowe 
z granatami, paragnejsy, kwar-
cyty, łupki grafitowe, amfibolity, 
wapienie i dolomity krystalicz-
ne, skały wapienno – krzemia-
nowe) i tzw. serię śnieżnicko 
– gierałtowską (ortognejsy, 
granitognejsy, migmatyty, gra-
nulity, ekloglity). Wystąpieniom 
wapieni i dolomitów krysta-
licznych towarzyszą zjawiska 
krasowe. Najpiękniejszym ich 
przejawem jest Jaskinia Niedź-
wiedzia. Na przecięciu dużych 
systemów uskokowych w Lądku 
Zdroju znajdują się źródła wód 
mineralnych. W czasie oroge-
nezy waryscyjskiej powstały 
tonality występujące w okolicy 
Bielic i granitoidy jawornickie na 
północ od Lądka Zdroju. W oko-

licach Lądka zachowały się frag-
menty trzeciorzędowej pokry-
wy lawowej. Od zachodu, skały 
metamorficzne oddzielone są 
stromym uskokiem od górno-
kredowych skał osadowych 
rowu górnej Nysy Kłodzkiej.

Warunki klimatyczne Masy-
wu Śnieżnika, Gór Bialskich i Gór 
Złotych są zdeterminowane 
dwoma czynnikami: wysokością 
nad poziomem morza i układem 
orograficznym. Średnie roczne 
temperatury powietrza w okre-
sie 50-lecia 1881-1930, mierzo-
ne w Domaszkowie (430m), Ląd-

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 wyko-
rzystaniu”. Przytoczona definicja parków krajobrazowych jasno wskazuje, że pod pojęciem “ochrony krajobrazowej” rozumie się nie tyl-
ko 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 zaak-
centować 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

ŚnIeŻnICKI parK KrajOBrazOwY
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ku Zdroju (462m) i na Śnieżniku 
(1425m) wynosiły odpowiednio 
6,60°C, 6,50°C, i 2,40°C wykazu-
jąc maksimum średniodobowe 
w lipcu (Domaszków 19,10°C, 
Śnieżnik 11,20°C) i minimum 
w styczniu (Domaszków –30°C, 
Śnieżnik -5,40°C). Stycznio-
wemu minimum temp. odpo-
wiada największa liczba dni 
z przymrozkiem i mrozem. Na 
kopule Śnieżnika okres wege-
tacyjny trwa od 148 dni na Hali 
pod Śnieżnikiem, do 131 dni 
na szczycie. W górnym odcinku 
doliny Kleśnicy, w lejach źródli-
skowych Kamienicy, w dolinie 
Morawki kres wegetacyjny trwa 
do 160 dni na stokach powy-
żej 1000 m n.p.m. do 170 dni 
w dnach dolin. U wylotu dolin 
okres ten wydłuża się o około 
dwa tygodnie. W obniżeniu Ląd-
ka Zdroju trwa 213 dni do 221 
w Bystrzycy Kłodzkiej.

Masywem Śnieżnika i Góra-
mi Bialskimi biegnie główny eu-
ropejski dział wód, rozdzielający 
cieki należące do zlewisk mórz: 
Bałtyckiego (dopływy Nysy 
Kłodzkiej), Czarnego (dopływy 
Morawy) i Północnego (dopły-
wy Cichej Orlicy). Główną rzeką 
regionu obok Nysy Kłodzkiej, 
jest jej największy prawobrzeż-
ny dopływ sudecki - Biała Lądec-
ka o długości 52,7 km. Wszystkie 

potoki mają charakter górski 
i podgórski o wąskich korytach, 
dużych spadkach i niewyrówna-
nym biegu. Potoki spływające 
ku północy mają ujście do Białej 
Lądeckiej, zaś płynące ku zacho-
dowi - do rzeki Nysa Kłodzka. 
Przebieg roczny stanów wód 
jest ściśle związany z opadami. 
Maksymalne stany wód wystę-
pują w okresie wiosennym i let-
nim (IV – VII), minimalne w zimie 
(XII – II).

W celu zabezpieczenia prze-
ciwpowodziowego zbudowano 
suche zbiorniki przeciwpowo-
dziowe na potoku Wilczka w Mię-
dzygórzu (pojemność 0,8 mln3) 
i na rzece Morawka w Stroniu 
Śląskim (pojemność 1,3 mln3). 
Potoki i rzeki w Parku niosą wody 
w ogromnej większości w pierw-
szej klasie czystości. Nielicznie 
występująca druga klasa czysto-
ści spowodowana jest przekro-
czeniem zawartości fosforanów.

Lasy zajmują 60 % po-
wierzchni Parku. Głównym 
gatunkiem lasotwórczym jest 
świerk, który jest dominującym, 
natomiast zbyt mało jest gatun-
ków drzew liściastych. Domina-
cja świerka powoduje, iż miej-
scowe drzewostany są zasobne 
(średnia zasobność wynosi 236 
m3) ale ich cechą negatywną 
jest jednocześnie niska odpor-
ność na niekorzystne warunki 
siedliskowe. Na obszarze krainy 
dominują siedliska boru mie-
szanego górskiego (44,3% po-
wierzchni), następnie lasu mie-
szanego górskiego (31,4%); bór 
wysokogórski zajmuje 11,3% 
powierzchni leśnej, bór górski 

9,7 %, las górski 2,9 % i las wy-
żynny jedynie 0,4 %.

Tereny Parku należą do le-
piej poznanych pod względem 
obecności flory terenów gór-
skich w Polsce. Obszar Masy-
wu Śnieżnika jest unikatową 
w skali Sudetów i Polski ostoją 
roślinności, zróżnicowanej pod 
względem ekologicznym i geo-
graficznym. O swoistości geo-
botanicznej i odrębności Ma-
sywu Śnieżnika stanowi udział 
dość licznej grupy gatunków 
karpackich, których zachodnia 
bezwzględna granica wystę-
powania przebiega głównie 
w Sudetach Wschodnich. Są to 
rośliny związane przede wszyst-
kim z żyzną buczyną sudecką 
oraz z ziołoroślami nadpotoko-
wymi i zbiorowiskami źródli-
skowymi. Z roślin należących 
do elementów karpackiego lub 
karpacko-sudeckiego i karpac-
ko-alpejskiego, należą rosną-
ce tu w buczynach: paprotnik 
Brauna, rzeżucha trójlistkowa 
i wilczomlecz migdałolistny oraz 

związane z ziołoroślami i roślin-
nością źródlisk: tojad smukły, 
ostróżka wyniosła, omieg gór-
ski, trędownik omszony i rzeżu-
cha Opiza. Wśród niezmiernie 
rzadkich w Sudetach typowych 
elementów flory kalcyfilnej na 
szczególne podkreślenie zasłu-
guje występowanie w Masywie 
Śnieżnika seslerii tatrzańskiej. 
Roślina ta, znana dotychczas 
w Polsce tylko z wysokogórskich 
i reglowych muraw naskalnych 
w Tatrach wapiennych nato-
miast w Sudetach Wschodnich 
ma tu swoją zachodnią granicę 
występowania. Nieco szerszy 
zasięg ma również przytulia 
nierównolistna, mająca niewiel-
kie stanowisko na wapieniach 
wspólnie z seslerią tatrzańską. 
Na wapieniach śnieżnickich 
(marmurach i erlanach) istnieją 
wyjątkowo korzystne warunki 
dla różnorodnoci gatunkowej 
roślin. Na wapieniach tych sku-
piają się rośliny ciepłolubne, jak 
np. irga zwyczajna lub storczyk 
– kruszczyk rdzawoczerwony. 
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Znaczna różnorodność ga-
tunkowa flory wysokogórskiej 
związana jest zwłaszcza z frag-
mentami świerkowych borów 
górnoreglowych oraz fragmen-
tami muraw na kopule Śnieżni-
ka. Z wymienionych gatunków 
największy zasięg mają: wietlica 
alpejska, prosienicznik jedno-
główkowy, modrzyk górski, pę-
pawa wielkokwiatowa. 

Na szczególne wyróżnienie 
wśród ciekawej flory szczytowej 
części Śnieżnika zasługuje wy-
stępowanie tu, na jedynych sta-
nowiskach w Polsce, dzwonka 
brodatego i owsicy spłaszczo-
nej, roślin o charakterze boreal-
no-subalpejskim. 

Z ciekawszych roślin występują-
cych na obszarze Śnieżnickiego 
Parku Krajobrazowego należy 
również wymienić:
-  krzewy - wrzos pospolity, 

wawrzynek wilczełyko, wi-
ciokrzew czarny, porzeczka 
alpejska, malina właściwa, bo-
rówka czarna, kosodrzewina, 
róża alpejska, wierzba śląska.

-  rośliny zielne: driakiew lśnią-
ca, tymotka alpejska, fiołek 
dwukwiatowy, podrzeń że-
browiec, arnika górska, dzie-
więćsił bezłodygowy, fiołek 
sudecki, widłak wroniec, 
widłak jałowcowaty, szczaw 
górski, świetlik drobny, trę-
downik omszony, śnieżyczka 
przebiśnieg, lilia złotogłów, 
szarota norweska.

- porosty: płucnica islandzka, 
chrobotek (Cladonia sp)

-  mchy: widłoząb mietlisty, 
płonnik, płonnik kształtny, 
płonnik leśny, torfowce (Spha-
gnum fuscum, Sphagnum 
squarrosum).

Ze względu na bogactwo 
zespołów roślinnych oraz nie-
wielki wpływ czynników antro-
popresyjnych fauna jest jednym 
z liczniejszych elementów przy-
rodniczych Masywu Śnieżnika, 
z zaznaczającym się udziałem 
zarówno gatunków sudeckich, 
jak i karpackich, a także mezo-
alpejskich. Stan poznania fau-
ny jest nadal niewystarczają-
cy, z tego też względu istnieje 
konieczność przeprowadzenia 
kompleksowych badań fauni-
styczno-ekologicznych. 

Dotyczy to zarówno ssaków, 
ptaków, jak i zwierząt „niższych”.

Większość występujących tu 
ssaków (42 gatunki) to zwierzęta 
pospolite na pozostałym obsza-
rze Polski. Dominują gatunki eu-
ro-syberyjskie, a mianowicie: lis, 
jeleń, dzik, sarna, zając szarak. 
Ponadto występują nietoperze: 
nocek duży, nocek Brandta, no-
cek wąsaty, nocek rudy, gacek 
brunatny, mroczek pozłocisty, 
mopek. Z gryzoni należy wy-
mienić: wiewiórkę, piżmaka, 
smużkę, orzesznicę, koszatkę, 
popielicę.

Z drapieżników należy wy-
mienić: borsuka, kunę leśną, 
tchórza, gronostaja, łasicę łaskę. 
Z owadożernych: jeża zachod-
niego, kreta, ryjówkę aksamit-
ną, ryjówkę malutką, rzęsorka 
rzecznego. W Masywie Śnieżni-
ka występuje: muflon, kozica. 
W ostatnich latach stwierdza 
się występowanie -okresowo - 
niedźwiedzia brunatnego oraz 
prawdopodobną obecność wil-
ka na Małym Śnieżniku.

Z wielu gatunków ptaków 
należy wymienić - jarząbka, 
cietrzewia, głuszca, derkacza, 

siniaka, puchacza, włochatkę, 
dzięcioła trójpalczastego, si-
wierniaka, płochacza halnego, 
drozda obrożnego, czeczotkę, 
ziębę, dzięcioła dużego, grzy-
wacza, pliszkę górską, paszkota, 
pleszkę, pluszcza, 

Gatunki ryb występujące 
w ŚPK to: pstrąg potokowy, 
pstrąg tęczowy (“uciekinier” 
z ośrodków hodowlanych), gło-
wacz pręgopłetwy, minog stru-
mieniowy, lipień.

Płazy i gady: żmija zygzako-
wata, traszka górska, padalec 
zwyczajny, zaskroniec, salaman-
dra plamista, jaszczurka żywo-
rodna.

Świat owadów należy do 
najmniej poznanych elemen-
tów fauny Parku. Do najlepiej 
poznanych obszarów ŚPK dla tej 
grupy zwierząt należy Masyw 
Śnieżnika. Należy wspomnieć, 
iż w Masywie Śnieżnika żyje np.: 
55 gat. motyli dziennych, 182 
gat. pająków. Wśród motyli, np.: 
pomrok świetlik, górówka eu-
ralia, błyszczka modrzewiówka. 
Wśród pająków należy wyróż-
nić Alomengea scopigera oraz 

Latithorax faustus. Ten drugi 
gatunek jest nowym w faunie 
polskiej.

Na terenie Parku znajdują 
się następujące rezerwaty: 
1.  Puszcza Śnieżnej Białki, 

o powierzchni 124,68 ha, le-
śny – zachowanie fragmentu 
piętrowego lasu o charakte-
rze puszczańskim w piętrze 
reglowym.

2.  Jaskinia Niedźwiedzia, o po-
wierzchni 89,05 ha, przyro-
dy nieożywionej - Unikalna 
jaskinia z szatą naciekową 
i ze znaleziskami kostnymi

3.  Śnieżnik Kłodzki, o po-
wierzchni 181,24 ha, krajo-
brazowy - Roślinność zielna 
reprezentująca element kar-
packi w Sudetach

4.  Nowa Morawa, o powierzch-
ni 22,16 ha, leśny – stanowi-
ska świerka sudeckiego

5. Wodospad Wilczki, o po-
wierzchni 2,75 ha, krajo-
brazowy – Wodospad rzeki 
Wilczki wraz z wąwozem.

Dodatkowymi obszarami 
chronionymi są obszary Natura 
2000:
-  PLH 020007 Kopalnie w Zło-

tym Stoku
-  PLH 020016 Góry Bialskie 

i Grupa Śnieżnika
-  PLH 020019 Pasmo Krowiarki
- PLH 020033 Czarne Urwisko 

koło Lutyni
-  PLH 020035 Biała Lądecka
-  PLH 020096 Góry Złote

W otulinie Parku ulokowany 
jest obszar PLH 020008 Kościół 
w Konradowie
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Teren Parku historycznie sta-
nowi część Ziemi Kłodzkiej, od 
wschodu sąsiadującej z Mora-
wami, a od północy ze Śląskiem. 
Tereny Parku od średniowiecza 
po połowę XVIII wieku, wcho-
dziły do Królestwa Czeskiego 
i Monarchii Habsburgów. Po 
wojnach śląskich włączone do 
Prus, a wówczas ustalona grani-
ca prusko – austriacka od Złote-
go Stoku do Pisar, jest obecnie 
państwową granicą polsko – 
czeską. 

Obecny krajobraz kulturowy 
- to wynik głównie wielowieko-
wej działalności rolniczej. Trud-
ne warunki klimatyczne i gle-
bowe powodowały, iż rolnictwo 
rozwijało się od podnóża doliny 
wchodząc w warstwy podszczy-
towe i szczytowe. Równolegle 
z rozwojem rolnictwa rozwijał 
się przemysł drzewny i w tym 
czasie powstało wiele tartaków 
i młynów wykorzystujących 
energię wodną. Największa ich 
ilość przypada na lata między-
wojenne. Powstały one w całym 
dorzeczu Nysy Kłodzkiej i Białej 
Lądeckiej. 

Eksploatacja surowców mi-
neralnych – początki górnic-
twa sięgają średniowiecza. Już 
w 1273 roku wydobywano złoto 
w Złotym Potoku. Rudy żelaza 
wydobywano w Kletnie już w XII 
w., równolegle rozwijał się prze-
mysł hutniczy, powstały w Sta-
rej Morawie, Stroniu Śląskim 
i Strachocinie. Do końca XVI 
wieku w Kletnie prowadzono 
prace poszukiwawcze. W 1825 
roku, rozpoznano złoże fluory-
tu w pobliżu skał Biały Kamień. 
Eksploatacja fluorytu trwała do 
1866 roku. Ponadto w drugiej 
połowie XVI wieku informacje 
o odkryciu złóż srebra w Kletnie, 
Marcinkowie i Janowej Górze 
wzbudziły duże nadzieje. Z tymi 
wydarzeniami związane jest po-
wstanie Bolesławowa, w którym 
to umiejscowiony był Urząd Gór-
niczy. Niestety nadzieje wiązane 
ze srebrem spełzły na niczym. 

W XIX wieku za sprawą dzia-
łalności Marianny Orańskiej 
na krótko wróciło wydobycie 
w Kletnie rud żelaza, w Stra-
chocinie powstała huta szkła 
kryształowego (czynna również 
obecnie). Po I wojnie świato-

wej rozpoczyna się wydobycie 
marmurów w Kletnie, Janowej 
Górze i Rogóżce. Po II woj-
nie światowej w Kletnie krót-
ko wydobywano rudy uranu, 
a następnie fluorytu. Obecnie 
w Kletnie nie funkcjonuje żad-
na kopalnia. Na terenie parku 
jedyna kopalnia znajduje się 
w Lutyni, gdzie eksploatuje się 
jedyne złoża bazaltu. 

Obecnie obserwuje się za-
nik funkcji rolniczej w dolinach, 
a o rozwoju można mówić tylko 
w turystyce. Dotyczy to lecznic-
twa uzdrowiskowego w Lądku 
Zdroju, turystyki krajoznawczej 
związanej ze zwiedzaniem jaskiń 
w Kletnie oraz narciarstwa zjaz-
dowego na Czarnej Górze i czę-
ściowo w Kamienicy. W dolinach 
zachowany jest klasyczny układ 
wsi łańcuchowych z bogactwem 
miejsc kultu katolickiego. Są 
to: Igliczna (Sanktuarium Marii 
Śnieżnej) Kalwaria na Cierniaku 
w Radochowie, kościoły zabytko-
we w Nowej Wsi, Bielicach, Sta-
rym Gierałtowie, Idzikowie, Kon-
radowie, Lądku Zdroju, Skrzynce, 
Droszkowie i Orłowcu. 

Ścieżki dydaktyczne:
1.  Kletno-Śnieżnik, długość 

4,5 km o tematyce: Jaskinia 
Niedźwiedzia, zjawiska kra-
sowe, budowa geologiczna, 
rzeźba terenu, świat roślinny 
i zwierzęcy oraz ekologia 
najwyższego po Karkono-
szach pasma sudeckiego 
– wspaniałe walory widoko-
we. Różnica wzniesień 690 
m. Czas przejścia 2 godziny.

2.  Przełęcz Puchaczówka, dłu-
gość 8,5 km o tematyce: 
Hala pod Śnieżnikiem, sześć 
stanowisk informacyjnych. 
Walory widokowe, zwłasz-
cza z Czarnej Góry (1205 
m n.p.m.) – najlepszego 
miejsca widokowego Ziemi 
Kłodzkiej. Różnica wzniesień 
125 m. Czas przejścia 2,5 go-
dziny.

3. Międzygórze – Hala pod 
Śnieżnikiem, długość 7,5 
km o tematyce: Hala pod 
Śnieżnikiem, pięć stanowisk 
obserwacyjnych, walory 
głównie widokowe. Różnica 
wzniesień 720 m. Czas przej-
ścia 2,5 godziny.
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4.  Ścieżka krasowa wokół Ja-
skini Niedźwiedziej, długość 
2,8 km o tematyce: osiem 
stanowisk obserwacyjnych 
związanych tematycznie 
ze zjawiskami krasowymi, 
prezentująca geologię, geo-
morfologię i florę obszaru. 
Czas przejścia 1,5 godziny.

Przez teren Śnieżnickiego Parku 
Krajobrazowego przebiega oko-
ło 368 km szlaków turystycz-
nych. Pozostają one pod opieką 
oddziałów PTTK w Lądku Zdroju 
i Międzygórzu.

 
najpopularniejsze z nich:

1.  Główny Sudecki imienia M. 
Orłowicza, długość 54 km, 
kolor czerwony o przebiegu: 
Wilkanów – Międzygórze – 
Hala pod Śnieżnikiem – Czar-
na Góra – Poz. Puchaczówka 
– Lądek Zdrój – Złoty Stok. 

2.  Zielony, długość 26 km, 
o przebiegu: Międzygórze 
– Igliczna – Czarna Góra 
– Przełęcz Puchaczówka – 
Stronie Śląskie.

3.  Dookoła Ziemi Kłodzkiej, 
kolor niebieski, prowadzący 
z Międzylesia do schroniska 
pod Śnieżnikiem

4.  Żółty, długość 20 km, o prze-
biegu: Bystrzyca Kłodzka 
– Międzygórze – Trójmorski 
Wierch

Istnieją także szlaki 
narciarstwa biegowego, 
coraz popularniejszego 
w ostatnich latach:

1.  Trasa wokół Młyńska. 
 Punkt startowy – parking 

PTTK w Kletnie, następnie 
trasa prowadzi wokół Młyń-
ska po terenach leśnych, 
wracając na parking w Klet-

nie. Całkowita długość trasy 
7600 m. 

2.  Trasa wokół rezerwatu „Ja-
skinia Niedźwiedzia”
Punkt startowy – parking 

PTTK w Kletnie, następnie tzw., 
drogą wopowską do krzyżówki 
Międzygórskiej i powrót drogą 
tzw łukami do parkingu w Klet-
nie. 
Całkowita długość trasy 10400 m. 

wyciągi narciarskie 
i krzesełkowe:

-  Kolejka krzesełkowa z Przełę-
czy Puchaczówka na Czarną 
Górę o długości 1367 m i róż-
nicy poziomów 379 m.

-  Kompleks „Czarna Góra”, 
kompleks Kamienica „Bielice”, 
Nowy Gierałtów, Nowa Mora-
wa, Lądek Zdrój, Międzygó-
rze, Jodłów. 

punkty widokowe: 
Czarna Góra, Przełęcz Pucha-

czówka, Trojak, Kowadło, Śnież-
nik, Czernica, Mały Śnieżnik. 

Miejsca warte 
obejrzenia to:

1.  Kletno – „Jaskinia Niedźwie-
dzia”, sztolnia uranu,

2.  Międzygórze – „ Wodospad 
Wilczki ”- rezerwat przyrody, 
Ogród Bajek, budownictwo 
tyrolskie,

3.  Lądek Zdrój – uzdrowisko ze 
źródłem „ Wojciech ”, arbore-
tum, ruiny Zamku Karpień.

4.  Złoty Stok – szlaki kopalń 
arsenu, muzeum górnictwa 
i hutnictwa złota.

Opracowanie DZPK 2012
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Kulturní program
duben 2012MĚSTO BROUMOV

Středa 4. 4.  15:00

VELIKONOČNÍ JARMARK
Prodávané výrobky jsou dílem dětí z broumovských mateřských, 
základních škol a Dětského domova. Doprovodný program. 
Mírové náměstí Broumov. Pořádá: Město Broumov.

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.

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

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.

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.

Středa 18. 4. 19:00 

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 
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.

Náš TIP!

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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20 let spolupráce s Nowou Rudou
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Kulturní program
květen 2012MĚSTO BROUMOV

Úterý 1. 5. 13:00 - 18:00 

ZAHÁJENÍ 
KULTURNÍ SEZÓNY
13:00-17:00 „MÁJOVÉ LÍBÁNÍ POD TŘEŠNÍ“  
13:00-18:00 NÁHORNÍ KARABACH 
13:15 BALETNÍ STUDIO FOUETTE 
14:00 O PYŠNÉ BASE
15:00 AMOR TYRAN 
16:00 KONCERT POD DUBEM v podání ZUŠ Broumov.
18:00 STAMICOVO KVARTETO A OLGA ČERNÁ, MOZZOSOPRÁN 

Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné zdarma.

3. 5. – 30. 5.  8:00 - 16:00

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ  
Osmý ročník výstavy výtvarných prací dětí. 

Vernisáž se uskuteční 3. 5. v 16:30. 
Výstavní síň na Staré radnici Broumov. Pořádá: Občanské sdružení Rodiče 
olivětínským dětem a Masarykova základní škola.

Neděle 6. 5. 15:00 

BROUMOVSKÁ KLÁVESA
Koncert druhého ročníku klavírní soutěže pro mládež.

Klášterní kostel sv. Vojtěcha Broumov. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska ve spolupráci s o.s. Broumovská 
klávesa. Vstupné: zdarma.

Úterý 8. 5.  14:00

MÁJOVÝ PROMENÁDNÍ 
KONCERT V ALEJCE
Májové odpoledne s dechovou hudbou Broumovanka. 

Dobové kostýmy vítány. Občerstvení zajištěno.
Park Alejka. Pořádá: Město Broumov ve spolupráci s ČSŽ.

Pátek 11. 5. 15:00

BESEDA S HEJTMANEM 
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Pan hejtman Bc. Lubomír Franc bude odpovídat na různé dotazy občanů.
Konferenční sál Informačního centra Broumovska. Pořádá: Město Broumov ve 
spolupráci s klubem seniorů.

Sobota 12. 5.  15:00

KTERAK BERUŠKA UŠKA 
O SEDMOU TEČKU PŘIŠLA
Divadlo Kapsa Andělská Hora.

Berušce Ušce chybí sedmá tečka! Brouk to nechce nechat jen tak a něco 
vymýšlí. Musíme tečku najít. Všichni broučci z lesa, louky, paseky, dokonce i od 
potoka. Hledají a pátrají po ztracené tečce. Ale nikdo nic nenašel. Ale protože 
jsme v pohádce, vše dopadne přeci jen dobře.
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč.

Neděle 13. 5.  14:00

BROUMOVANKA
Všichni se ptají, komu to hrají. Taneční odpoledne. 
KD Střelnice. Pořádá: Senior klub Broumovanka

Středa 23. 5.  19:00 

ONDŘEJ ŠTVERÁČEK QUARTET 
Jazzová kavárna 2012

V pořadí již čtvrtá jazzová kavárna bude patřit vynikajícímu českém 
tenorsaxofonistovi Ondřeji Štveráčkovi. Talentovaný saxofonista Ondřej 
Štveráček patří už celé desetiletí k nejvýraznějším postavám nastupující jazzové 
generace v Česku. Koncertní sál Kreslírna - Klášter Broumov. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: 100,- Kč.

Čtvrtek  24. 5.   19:00

DÁMSKÁ ŠATNA
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Setkáme se v dámské šatně se čtyřmi herečkami různého věku a takříkajíc 
oborů. Čtyři kolegyně, kamarádky a soupeřky. Prožijete spolu s nimi dlouhé 
čekání na roli, vzrušující přípravu premiéry, každodenní rutinu repríz, ale 
hlavně jejich obyčejné a přece dojímavé osudy. Hrají: Lenka Loubalová, Pavla 
Tomicová, Kamila Sedlárová nebo Isabela Smečková Bencová, Eliška Boušková 
nebo Kristýna Kociánová a další.
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 180,-Kč.

Pátek 25. 5.  16:00

ROZTANČENÁ 
ZAHRADA 3
Třetí ročník populární mezinárodní 
kulturní akce „Festivalová zahrada“. 

Tentokrát se bude společně zpívat, hrát, tancovat, malovat a tvořit na Dětském 
hřišti. Tato akce se uskuteční v rámci projektu „Česko-polská umělecká 
setkávání dětí a mládeže 2011 - 2012“ reg. č. CZ.3.22/3.3.02/10.02116. 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím 
Euroregionu Glacensis.

Dětské hřiště. Pořádá: ZUŠ Broumov ve spolupráci s Městem Broumov 
a vzdělávacími subjekty z Polska a Broumova.

Neděle 27. 5. 15:00 

O PRINCEZNĚ ZLATOVLÁSCE
Loutková zahrada 2012 - Bílkovo kratochvilné divadlo.

Agentura pro rozvoj Broumovska přichystala pro nejmenší diváky cyklus 
loutkových představení, které budou probíhat od května do září jednou za 
měsíc vždy v neděli od 15 hodin v klášterní zahradě v Broumově - pod dubem. 
V případě nepříznivého počasí pak v Divadle Zahrada*. 
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: 40,- Kč.

Náš TIP!

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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NOVĚ V NERATOVĚ
Měsíční zpravodaj Sdružení Neratov, o. s.

CHYSTÁME,
PLÁNUJEME,
ZVEME VÁS!

DUBEN 2012

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Rukodělné výrobky z nejrůz-
nějších materiálů, velikonoční
občerstvení, ale i loutkové diva-
dlo, koncert v altánu, a také plí-
skanice a silný vítr – to všech-
no čekalo v sobotu 31. března
na návštěvníky Velikonočního
jarmarku na Kopečku.

Jarmark, který je v našich
chráněných dílnách už tradicí,
jako vždy nabídl především
mnoho výrobků lidí s postiže-
ním i řemeslníků z okolí.
K mání byly například dřevěné
figurky, aromaterapeutická mý-
dla, kraslice, kovářské výrobky,
ale i dřevěné vařečky či hrábě,
knihy, čaje a mnoho dalšího.

Jarmark přinesl také řadu
novinek. Mezi ně patřilo třeba
hudební vystoupení rokytnic-
kého "Sboru z hor", který
v  originálním podání zazpíval
lidové i folkové písničky. No-
vě přijel i loutkář, který nejen
dětem zahrál pohádku o  králi
a třech princeznách. Nechyběl
samozřejmě ani tříhlavý drak
a hudební doprovod.

Celkem na Kopeček zavíta-
lo více než 500 lidí. Silný vítr,
déšť a zimu, které celý den pa-
novaly, mohli všichni návštěv-
níci zahnat teplou klobásou
z  udírny či čočkovou polév-
kou s čerty. Ochutnat mohli

i  tři druhy velikonoční nádiv-
ky (houbovou, zeleninovou
a masovou), mazanec, domácí
chléb z pece či pivo Kanec.

Navzdory nepřízni počasí
vládla po celý den skvělá at-
mosféra. Pokud vám utekla,
zapište si už teď datum Vá-
nočního jarmarku – konat se
bude 15. prosince. Kopeček
ale můžete navštívit i kdykoli
během roku!

Na závěr chceme poděko-
vat všem sponzorům Veliko-
nočního jarmarku. Patří k nim
Pivovar Žamberk, obec Barto-
šovice v  Orlických horách
a bartošovický obchod.

Velikonoční svátky jsou za dveř-
mi. Potěší nás, pokud se rozhod-
nete alespoň jejich část oslavit
společně s námi – přinášíme
vám proto program Veliko-
nočních obřadů. Začneme na
Zelený čtvrtek obřady v 18:00,
na Velký pátek proběhne v 15:00
pobožnost křížové cesty, v 18:00
obřady, od 20:00 do sobotních
22:00 následuje adorace u Boží-
ho hrobu. Vigilie na Bílou sobo-
tu začnou ve 23:00, v neděli i na
Velikonoční pondělí započne
mše svatá v 10:00.

- - -
I vaše auto si po zimě zaslou-
ží důkladný jarní úklid. Právě
ten vám nabízí naše chráněná díl-
na Naděje. Vybrat si můžete čiš-
tění interiéru, klasické vnější mytí
i kombinaci obojího, a to za cenu
100 Kč/hod. Kromě čistého au-
ta si navíc budete odvážet i pocit,
že jste pomohli lidem s postiže-
ním. Více informací získáte u ve-
doucí dílny, paní Marie Malíkové
(tel. 603 362 326, e-mail ma-
rie@neratov.cz).

- - -
Nabízíme volná pracovní mís-
ta pro osoby se zdravotním
postižením. Hledáme prodava-
če či prodavačku do obchůdku
v  Neratově, nové zaměstnance
do keramické a košíkářské dílny
přijmou také naše chráněné dílny
Kopeček. Zájemce rádi zaškolíme,
domluvit lze i rekvalifikační kurz.

www.neratov.cz

NA KOPEČKU BYLO "VELIKONOČNĚ"

Pokud podnikáte nebo působíte ve firmě s 25 a více zaměstnanci, jsou následující řádky určeny právě
vám. Rádi bychom vás totiž upozornili na možnost uplatnit náhradní plnění využitím služeb či náku-
pem výrobků v našich chráněných dílnách.

Zákon, který náhradní plnění ukládá, byl na začátku letošního roku novelizován. Pro naše dílny se
tím ale nic zásadního nezměnilo. Protože jsme zaměstnavatelem s více než 50 procenty zaměstnanců se
zdravotním postižením, stále u nás můžete uplatnit náhradní plnění. Výběr je přitom pestrý – kera-
mické, tkalcovské či košíkářské výrobky chráněných dílen Kopeček, sazenice, zelenina či květiny
z dílny Naděje, praní prádla v naší Pradlence, úklidové a zahradnické služby Naděje, technické služby
a palivové dřevo spřátelené Farmy Orlice, o.p.s. nebo stravování v jídelně naší Kuchyně. Kromě splnění
zákonné povinnosti navíc podpoříte osoby s postižením i činnost celého našeho sdružení!
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Se začátkem dubna z Nerato-
va vyletěl zástup andělů, vyro-
bených v našem chráněném
bydlení Domov. Jejich cílem
jsou poštovní schránky členů
Klubu neratovských andělů.

Andílci slouží jako členská
"průkazka" klubu, a každý rok
mění svou podobu. Ti letošní
jsou z filcu, loni jsme zase ro-
zesílali paličkované – nejstarší
členové klubu tak doma mají
různorodou andělskou sbírku.
Výrobci andílků jsou vždy
naše chráněné dílny nebo chrá-
něné bydlení.

Doufáme, že všichni andílci
ke svým majitelům dorazí v po-
řádku a udělají jim radost!

- - -
Klub neratovských andělů
sdružuje všechny, jimž je myš-
lenka Neratova a jeho obnovy

sympatická, a kteří k ní chtějí
podle svých možností přispět,
ať už finančně, návštěvou na-
šich akcí či modlitbami. Klub
má i svého oficiálního sponzo-
ra, jímž je firma Isolit-Bravo.
Členů klubu, tedy neratov-

ských andělů, je již 165. Každý
rok na podzim pořádáme
jejich "slet", na němž je sezna-

mujeme s děním v Neratově,
a  který vždy doprovází zají-
mavá kulturní akce.

Pokud se našimi anděly
rozhodnete stát i vy, nebo
pokud se o klubu chcete
dozvědět více, kontaktujte
nás. Další informace najdete
také na našich internetových
stránkách.

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

Vzpomínáte si ještě na loňský
letní projekt studentů DAMU,
v jehož rámci s klienty našeho
Domova secvičili originální diva-
delní představení, a také pojme-
novali neratovské ulice? Jeho le-
tošní pokračování začne už na
jaře víkendovými workshopy, kte-
ré autoři projektu právě plánují.
Těšte se spolu s námi na bližší in-
formace i projekt samotný!

- - -
Více o počátcích neratovské ob-
novy i jejím současném stavu, ale
především o našem panu faráři
Josefu Suchárovi, jeho mládí
i  názorech se dozvíte v pořadu
"Liga výjimečných", který na-
táčí Brněnská televize. Pořad
můžete zhlédnout v archivu
Brněnské televize, odkaz na něj
najdete také v našem videoarchi-
vu na www.neratov.cz.

- - -
Do našeho chráněného bydlení
Domov sháníme nové či starší
zachovalé postele či válendy.
Některá stávající lůžka jsou již
silně proležená, na nákup více
než 10 nových postelí, které
bychom potřebovali, ale sami ne-
máme dostatek volných financí.

- - -
Celkem padesáti tisíci korun
podpoří obec Bartošovice
v  Orlických horách náš Do-
mov. Zastupitelům, kteří finanční
pomoc schválili, i celé obci za dar
upřímně děkujeme!

CO SE U NÁS
DĚLO

V BŘEZNU?

SVĚTILI JSME SOCHY PRO INDII

Hned dvě Panny Marie se
v březnu sešly v neratovském
kostele – a nechyběl ani svatý
Josef.
Řeč ovšem není o lidech,

ale o  sochách. Jedna Panna
Marie je "naše", do Neratova
jsme si ji přinesli procesím
z  Rokytnice během loňských
poutních slavností. Ta druhá
je spolu s  Josefem určena pro

kostel sv.  Josefa v indickém
Mansapuru. V neratovském
kostele byly obě sochy ještě
před svou cestou do Indie
slavnostně vysvěceny. Spolu
s  naším farářem Josefem Su-
chárem se svěcení ujal sale-
siánský misionář Petr Němec.

Důvod, proč svěcení pro-
běhlo právě u nás, je prostý –
novým domovem soch se to-

ANDĚLÉ PRO NAŠE ANDĚLY

tiž stane kostel postavený díky
sbírce "Hledáme tisíc Josefů",
která probíhala v letech 2007
až 2009, a jejímž iniciátorem
byl právě náš pan farář. Budo-
va kostela v Mansapuru navíc
slouží i jako škola pro místní
děti a centrum pro rodiny.

Autorem soch je rokytnický
řezbář Alex Litviňuk, jehož
dílem je i naše neratovská Ma-
dona. Výroba soch je velmi
nákladnou záležitostí, cena za
obě sochy činí celkem 80 tisíc
korun. Naše farnost proto
přivítá každého "Josefa", tedy
dárce, který by na sochy pro
indický kostel chtěl přispět
libovolnou částkou.

Věříme, že sochy se v Indii
budou líbit stejně jako nám,
a  přinesou kostelu v Mansa-
puru i místním obyvatelům ra-
dost a požehnání!

Foto: Vojtěch Malík
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AtrAkcje turystyczno-kulturowe
BeschreiBung der touristischen AttrAktionen

PoPisy tuRistických zajímavostí

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

Holzkirche in Kamieńczyk 
(Steinbach). Die Holzkirche St. 
Michael stammt aus 1710. Im Dorf 
befinden sich auch einige Bauern-
hütten, die Beispiel der Dorfbebau-
ung des 18. Jh. sind. 

Kamieńczyk – kostel. dřevěný 
kostel sv. Michala z roku 1710. 
V Kamieńczy ku se nachází také 
několik chalup, které jsou příkladem 
venkovské architektury 18. století.

Schloss-park-anlage in Między-
lesie (Mittelwalde). Reste der 
gotischen Burg mit dem Schwarzen 
Turm und die  Schlossresidenz im Re-
naissance-Barockstil. In einem Flügel 
ist ein Hotel eingerichtet. 

Międzylesie – hrad a zámek. 
Zbytky gotického hradu s Černou 
věží, renesanční dvůr a barokní 
zámek. Jedno křídlo zámku je ada-
ptováno na hotel.

zespół zamkowo-pałacowy 
w Międzylesiu. Pozostałości go-
tyckiego zamku z Czarną Wieżą oraz 
renesansowo-barokową rezydencją 
pałacową. W jednym skrzydle urzą-
dzony jest hotel. 

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

die glatzer festung und die 
laby rinthe. Das wertvollste Werk 
der neu zeitlichen Verteidigungsar-
chitektur in Polen aus dem 17. und 
18. Jahrhundert. Zu sehen sind hier 
gewaltige Bastionen und Kasemat-
ten, und mit dem Reiseleiter kann 
man einen Teil der kilometerlangen 
unte rirdischen Miniergänge besich-
tigen. Von der Aussichtsplattform 
genießt man eine herrliche Aussicht 
auf das ganze Glatzer Land.

Kladsko – vojenská pevnost 
a minérské chodby. Kladská pe-
vnost je považována ze nejcennější 
dílo novodobé obranné architektu-
ry 17. – 18. století na území  Polska. 
Spatříme zde mohutné bastiony 
a objemné kasematy. Zpřístu pně-
na je také část několik kilometrů 
dlouhého labyrintu minér ských 
chodeb. Z vyhlídkové terasy se 
rozprostírá nádherný výhled na 
Kladskou kotlinu. 

rynek w Kłodzku. XIV-wieczny 
ratusz w środku pochyłego pl. 
Chrobrego, wielokrotnie przebudo-
wywany. Obok w 1620 r. wzniesiono 
wotywną kolumnę Maryjną w oto-
czeniu 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 Ein-
gang ins Rathaus steht der barocke 
Brunnen mit dem doppelschwänzi-
gen Löwen.

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

Most gotycki św. jana na Mły-
nówce w Kłodzku. Wybudowany 
w 1390 r., połączył wyspę Piasek ze 
Starym Miastem. Przetrwał nienaru-
szony liczne powodzie dotykające 
Kłodzko dzięki, jak głosi legenda, 
zaprawie z dodatkiem jajek. Ka-
mienną balustradę wieńczy sześć 
grup z figurami świętych. 

die gotische Brücktor brücke 
über dem Mühlgraben in Kłodzko 
(glatz) wurde 1390 errichtet und 
verband die Sandinsel mit der Alt-
stadt. Der Legende nach überstand 
die Brücke unberührt zahlreiche 
Überschwemmungen in der Stadt 
dank dem Mörtel mit Eiweißzuga-
be. Die Steinmauer zu beiden Seiten 
der Brücke ist mit sechs Heiligenfi-
gurengruppen 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.

uzdrowisko polanica zdrój. 
Bije tu 5 źródeł mineralnych, a chlu-
bą uzdrowiska jest woda mineralna 
„Staropolanka”, uhonorowana go-
dłem „TERAZ POLSKA”. 

Kurort polanica zdrój (Bad 
altheide). Hier gibt es fünf Heilqu-
ellen, 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 minerál-
ních pramenů. Chloubou lázní je 
stáčená minerální voda Staropolan-
ka, která získala ocenění v soutěži 
Teraz Polska.

uzdrowisko duszniki zdrój. 
Uzdrowisko, które swym pobytem 
uświetnił F. Chopin oraz siedziba 
zabytkowej fabryki papieru. 

Kurort duszniki zdrój (Bad re-
inerz). Ein Kurort, in dem F. Chopin 
ein Konzert gab und wo sich der 
Sitz der historischen Papiermühle 
befindet.

duszniki zdrój – lázně. V Dusz-
nikách se svého času léčil hudební 
skladatel F. Chopin, podle něhož je 
pojmenován klavírní festival, který 
zde každoročně probíhá. Zajíma-
vým objektem ve městě je historic-
ká papírna z počátku 17. století.
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uzdrowisko Kudowa zdrój. 
Eksploatacja 5 źródeł mineralnych 
stanowi podstawę balneoterapii 
w tym uzdrowisku, ponadto ważne 
przejście graniczne z Czechami. 

Kurort Kudowa zdrój (Bad 
Kudowa). Die Wasserförderung 
aus fünf Heilquellen bildet die 
Basis der Balneotherapie in die-
sem Kurort, der gleichzeitig ein 
wichtiger Grenzübergang mit 
Tschechien ist. 

Kudowa zdrój – lázně. Léčba v 
těchto lázních, které leží u význam-
ného hraničního přechodu s Českou 
republikou, se opírá o využití zde-
jších pěti minerálních pramenů. 

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 monumen-
talne schody. 

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

wambierzyce – bazilika navští-
vení panny Marie. Wambierzyce, 
často nazývané slezským Jeruza-
lémem, 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.

uzdrowisko lądek zdrój. Le-
czenie 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 Przyrodoleczni-
czy „Wojciech”, w którym obecnie 
mieści się basen leczniczy i pijalnia 
wód mineralnych. 

Kurort lądek zdrój (Bad lan-
dek). Die Behandlung in Lądek Zdrój 
(Bad Landek) – dem ältesten Kurort 
in Polen – basiert auf 7 Termalheilqu-
ellen. 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 na-
chází bazén s termální vodou a hala 
k pití léčivých vod.

jaskinia niedźwiedzia w Klet-
nie. Jedna z najpiękniejszych pod 
względem szaty naciekowej jaskiń 
Polski. W osadach na dnie jaski-
ni 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. Jed-
na z nejkrásnějších krápní kových 
jeskyní v Polsku. V usazeninách na 
dně jeskyně byly nalezeny kosterní 
pozůstatky zvířat ze staršího období 
čtvrtohor, mezi nimiž převládají ko-
sti medvědů jeskynních. Prohlídka 
s průvodcem vede chodbami s 
unikátní krasovou výzdobu. 

rezerwat „wodospad  wilczki” 
w Międzygórzu. Najwyższy wo-
dospad 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. 

naturschutzgebiet „wodo-
spad 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 Landschaftsnatur-
schutzgebiet. 

Międzygórze – vodopád na 
říčce wilczka. Nejvyšší vodopád v 
oblasti Kladska. Voda padá ze skal-
ního prahu výšky 21 metrů a dále 
plyne hlubokou soutěskou. Vodo-
pád spolu s okolním horským lesem 
v byl vyhlášen přírodní rezervací.

uzdrowisko długopole zdrój. 
Urokliwy kurort, znany z wyśmieni-
tej wody mineralnej „Długopolanka” 
rozlewanej w Szczawinie nieopodal 
Długopola Zdroju. 

Kurort długopole zdrój (Bad 
langenau). Es ist ein reizvoller 
Kurort, der für das  ausgezeichnete 
Mineralwasser „Długo polanka”, ab-
gefüllt in Szczawina (Neubrunn) bei 
Bad Langenau bekannt ist.

długopole zdrój. Půvabné 
lázeňské středisko, známé zásluhou 
chutné minerální vody Długo-
polanka, stáčené v nedaleké vsi 
Szczawina.

Kompleks pałacowo-parko-
wy 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 Boż-
ków (ecker sdorf). In der Mitte des 
Dorfes wurde 1708 ein barockes 
Schloss erbaut, das in der 2. Hälfte 
des 19. Jh. umgebaut wurde. Das 
Schloss ist von  einem Park Umge-
ben, in dem ein Gartenpavillon 
steht. In der Nähe befindet sich die 
barocke Kirche „St. Peter und Paul“ 
mit der originellen 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 
při léhá park se zahradním paviló-
nem. Nedaleko zámku stojí barokní 
kostel sv. Petra a Pavla se zajímavou 
kazatelnou ve tvaru lodě.

Szczeliniec wielki. Wspinając się 
po kamiennych schodach z Karłowa 
zdobyć można wierzchowinę najwyż-
szego 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 roz-
ległą panoramę Sudetów. 
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große Heuscheuer. Indem man 
von Karłów (Karlsberg) aus die Stu-
fen hinaufsteigt, gelangt man zum 
höchsten Gipfel der Heuscheuer 
(919 m ü.d.M.). Der Besichtigung-
srundweg führt zwischen Sandste-
infelsenformen und tiefen Klüften 
(bis 17 m). Von den Aussichtspunk-
ten kann man das Panorama der 
Sudeten bewundern. 

Velká Hejšovina. Stezkou ve-
doucí po kamenných schodech 
z vesnice Karłów lze vystoupit na 
nejvyšší vrchol Stolových hor – Vel-
kou Hejšovinu (Szczeliniec Wielki, 
919 m n. m.). Nachází se zde skalní 
labyrint tvořený pískovcovými útva-
ry a rozsedlinami, jejichž hloubka 
dosahuje 17 metrů. Z několika vyh-
lídek můžeme obdivovat rozlehlé 
sudetské pohoří.

ratusz w nowej rudzie. Na 
środku rynku już w XV w. wznie-
siono pierwszy ratusz. Zbudowany 
w XIX w. posiada rozczłonkowaną 
bryłę. W płn. narożniku nad misą 
fontanny umieszczona jest kamien-
na figura św. Floriana. 

rathaus in nowa ruda (neu-
rode). In der Mitte des Rings wurde 
schon im 15. Jh. das erste Rathaus 
errichtet. Das aus dem 19. Jh. be-
sitzt einen zergliederten Kör per. 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”. 

Befestigungen in Srebrna 
góra (Silberberg). Die gewaltige 
Festung, die den Ort und das Tal 
überragt, ist eins der interessante-
sten Bauwerke der Militärarchitek-
tur 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 stej-
nojmenným 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.

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

aussichtsturm auf der wielka 
Sowa (Hohen eule). Der führende 
Aussichtsturm in Niederschle-
sien – 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. 

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

podziemia w Osówce. To najcie-
kawszy i najdłuższy udostępniony 
kompleks podziemnych korytarzy, 
wybudowany w ramach programu 
RIESE. Cel prac utrzymywany był w ta-
jemnicy. Do dziś wielu historyków 
spiera się co do przeznaczenia tych 
podziemnych i naziemnych obiek-
tów, które powstały w Górach Sowich 
w czasie II wojny światowej.

unterirdische Stadt in Osówka 
(bei wüstewaltersdorf). Das ist 
der interessanteste und längste 
zugängliche Komplex der unterir-
dischen Korridore, die im Rahmen 
des Programms RIESE gebaut wur-
den. Das Ziel der Arbeiten wurde 
geheimgehalten. Bis heute sind 
sich die Historiker nicht einig, we-
lche 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.

Muzeum prof. j. wittiga w no-
wej rudzie. Dom-Muzeum prof. 
Josepha Wittiga, wybitnego nie-
mieckiego teologa, filozofa i pi-
sarza, autora Kronik Nowej Rudy 
i Słupca. Dom prowadzi Fundacja 
Odnowy Ziemi  Noworudzkiej. Do 
dyspozycji mieszkanie oraz dodat-
kowo 7 miejsc noclegowych.

www.domwittiga.ng.pl

Muzeum prof. j. wittiga v 
nowé rude. Expozice približující 
osobnost prof. Josepha Wittiga 
(1879-1949), významného nemec-
kého 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 be-
deutenden 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 Ver-
fügung steht eine Wohnung und 
zusätzlich 7 Übernachtungsplätze. 
Das Haus wird von der Stiftung zur 
Erneuerung der Region Nowa Ruda 
geleitet.

Bystrzyca Kłodzka. Zachowany 
został tu średniowieczny układ 
urbanistyczny: czworoboczny rynek 
z prostopadłymi ulicami i ratuszem 
wzniesionym pośrodku w XIV w. 
Obok znajduje się  baro ko wa figura 
św. Trójcy z XVIII w. Pręgierz z 1556 
r. stanowi jeden z nielicznych przy-
kładów  autentycznych zabytków 
dawnego sądownictwa.

Bystrzyca Kłodzka. Město, jehož 
centrum si zachovalo původní stře-
dověkým půdorys – centrální čtver-
cové náměstí s kolmo vedenými 
ulicemi a radnicí postavenou v po-
lovině 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 (Habel-
schwerdt). Hier ist das mittelal-
terliche, städtebauliche System 
erhalten geblieben: der viereckige 
Ring mit senkrecht verlaufen-
den Stra ßen 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 authen-
tischen Denkmäler des früheren 
Gerichtswesens. 
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„Głębiej przeniknij zabytki Diecezji Legnickiej”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla  

Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska

Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze to ko-
lejna budowla, którą przedstawiamy Państwu jako część projektu pn. „Głębiej 
przeniknij zabytki Diecezji Legnickiej”, współfinansowanego ze środków Unii  
Europejskiej. Celem przedsięwzięcia jest promocja interesujących i różnorodnych obiek-
tów znajdujących się na terenie Diecezji, które świadczą o bogatych tradycjach artystycz-

nych, kulturowych i religijnych tej części Dolnego Śląska.
Jeleniogórska świątynia, dzisiaj katolicka, jest naj-

większym spośród kościołów łaski wybudowanych 
na Śląsku po zawarciu ugody w Altranstädt w 1707 r.  
Na mocy tego porozumienia katolicki cesarz austriac-
ki Józef I – za wstawiennictwem króla szwedzkiego  
Karola XII – okazał łaskę swym ewangelickim poddanym na 
Śląsku i pozwolił im na wybudowanie sześciu świątyń.

Ewangelicy z Jeleniej Góry pragnęli, aby ich kościół był 
reprezentacyjną budowlą sakralną, dlatego prace projekto-
we powierzyli mistrzowi Martinowi Frantzowi z Tallina. Ten 
wzniósł świątynię w stylu barokowym na wzór ewangelic-
kiego kościoła św. Katarzyny w Sztokholmie. Założył ją na 
planie równoramiennego krzyża greckiego z jednym ramie-
niem wydłużonym o przęsło ołtarzowe.

Wewnątrz wszystkie sklepienia kościoła ozdobione są prze-
pięknymi malowidłami naściennymi Johanna Hoffmanna  

z Głogowa i Feliksa Schefflera z Pragi. Z bogatego barokowe-
go wyposażenia uwagę zwraca okazały ołtarz, wykonany  

w latach 1727–1729 przez miejscowego snycerza Dawi-
da Hielschera, z figurami Johanna Urbansky’ego. Obok 
Chrystusa z krzyżem oraz alegorycznych przedstawień 
są tu także personifikacje Śląska i Jeleniej Góry. Ob-
raz Chrystusa w Ogrójcu namalował Otto Mengelberg  
z Düsseldorfu w 1859 r. Przy skrzyżowaniu naw umiesz-

czona została piękna ambona z 1717 r., wykonana z jedne-
go bloku piaskowca. Natomiast po lewej stronie ołtarza stoi 
chrzcielnica powstała w tym samym czasie z jednego bloku  

    niebieskiego marmuru.

Wnętrze obiegają kilkukondygnacyjne – charakterystyczne dla sakralnej ar-
chitektury ewangelickiej – wewnętrzne galerie (empory), które umożliwia-
ją pomieszczenie dużej liczby wiernych. Balustrady zdobi dekoracja malarska  
i cytaty o tematyce biblijnej.

Dzisiaj kościół otoczony jest parkiem z zachowanymi 19 kaplicami grobowymi bo-
gatych jeleniogórskich mieszczan. Wzniesione w XVIII w. są rzadkim na Śląsku przy-
kładem barokowej sztuki cmentarnej. Charakteryzują się bogactwem form architek-
tonicznych i dekoracji rzeźbiarskiej.
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