Dom Muzeum prof. Josepha Wittiga

wybitnego niemieckiego teologa, filozofa i pisarza,
autora Kronik Nowej Rudy i Słupca.
„Jako pisarz wszedł ze swoją teologiczno-poetycką twórczością do historii niemieckiej literatury.
Jako teolog wyprzedził w swych poglądach epokę.
Jako człowiek zaliczany bywa do wielkich postaci
religijnych XX wieku” (ks. prof. Alojzy Marcol).
Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Szlak kulturowo-przyrodniczy im. prof. Josepha Wittiga na ziemi
kłodzkiej.
Dom prowadzi Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej w Nowej Rudzie.
Do dyspozycji pracownia, mieszkanie oraz dodatkowo 7 miejsc noclegowych.

Dom Pracy Twórczej. Ośrodek Edukacji
Ekologicznej im. prof. Josepha Wittiga
ul. Słupiecka 42, 57-402 Nowa Ruda
tel./fax. +4874 872 5308
www.domwittiga.ng.pl

Wittig-Museum, Haus des bedeutenden deutschen Theologen, Philosophen und Schriftstellers, Verfassers der Chronik von Neurode / Nowa Ruda und Schlegel / Słupiec.
„Als Schriftsteller hat Wittig mit seinem theologisch-dichterischen Schaffen einen festen Platz in der
Geschichte der deutschen Literatur. Als Theologe war er seiner Zeit weit voraus. Als Mensch ist er zu den
großen Gestalten des Glaubens im. XX. Jahrhundert zu zählen“ (Prof. Alojzy Marcol).
Das Haus der kreativen Arbeit nach Joseph Wittig benannt. Zur Verfügung steht eine Wohnung und
zusätzlich 7 Übernachtungsplätze.
Das Hass wird von der Stiftung zur Erneuerung der Region Nowa Ruda geleitet.

prof. Joseph Wittig (1879-1949) – pisarz, teolog, filozof

Urodził się w Słupcu koło Nowej Rudy. Po ukończeniu w 1899 r. Gimnazjum Św. Macieja we Wrocławiu studiował teologię – najpierw we Wrocławiu, a następnie w Berlinie i Rzymie. W 1903 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1915 roku został profesorem
zwyczajnym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozkwit jego
twórczości pisarskiej przypadł na lata 1922-1924 i 1928-1932. Oprócz dzieł czysto naukowych opublikował wiele opowiadań – historii o Panu Bogu. Głośny artykuł Wittiga
„Zbawieni”, krytykujący oficjalną wykładnię kościelną grzechu i spowiedzi, w konsekwencji doprowadził do jego ekskomuniki w 1925 roku.
W 1927 r. powrócił na Ziemię Kłodzką i wraz z żoną zamieszkał w wybudowanym przez siebie domu
w Słupcu-Dolinie. W marcu 1946 roku został powtórnie przyjęty do wspólnoty kościelnej. Zmarł trzy lata
po opuszczeniu Ziemi Kłodzkiej, pochowany został w Meschede w Niemczech.
Prof. Joseph Wittig jest autorem „Kroniki Nowej Rudy”, którą napisał na jubileusz 600-lecia miasta.
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Swietłana Worono

Wakacje edukacyjne dzieci i młodzieży
z Białorusi na Dolnym Śląsku
„Szkoła letnia” we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
W dniach 20 lipca – 1 sierpnia 2012 roku 50-osobowa grupa
dzieci i młodzieży z Lidy w wieku
od 11 do 18 lat wraz z opiekunami przebywała we Wrocławiu
i na Dolnym Śląsku. Program pobytu edukacyjnego był bardzo
bogaty i ciekawy.
W pierwszym dniu naszego
pobytu zwiedziliśmy Częstochowę – duchową stolicę Polski.
Większość uczestników była po
raz pierwszy w tak ważnym miejscu dla wszystkich Polaków.

Uczestniczyliśmy we mszy
świętej, po której zwiedziliśmy
Skarbiec Jasnej Góry, byliśmy
także w kościele Św. Barbary.
Następnego dnia zwiedziliśmy jedyne w Polsce Muzeum Papiernictwa w Dusznikach, gdzie
mogliśmy oglądać pokaz ręcznego czerpania papieru, tego samego dnia byliśmy także w Kaplicy
Czaszek w Kudowie – Czermnej.
Uczestniczyliśmy w niedzielnej
Mszy świętej w kościele Św. Bartłomieja, a nasza młodzież przygotowała czytanie i śpiewy liturgiczne. Po mszy świętej ksiądz
proboszcz Romuald Brudnowski

zaprosił nas na obiad, po którym
wyruszył z nami na wycieczkę
górską z Kudowy - Czermnej do
Pstrążnej, po czym zwiedzaliśmy
Skansen Kultury Ludowej. Niezapomniany smak wiejskiego chleba ze smalcem i niepowtarzalne
muzeum etnograficzne wraz
prelekcją wicedyrektora mgr
Krzysztofa Chilarskiego na temat
skansenu i starych metod produkcji żywności. Niezapomnimy
konsumpcji chleba upieczonego
na naturalnym zakwasie.
Każdy dzień naszego pobytu
edukacyjnego był bardzo ciekawy. Młodzież notowała swoje wrażenia w zeszytach, które otrzymali
na początku pobytu. Najbardziej
fascynującą i zachwycającą atrakcją dla młodzieży i dzieci było
pływanie we Wrocławskim Parku
Wodnym oraz na nowoczesnym
basenie w Oleśnicy, a także niezapomniane wrażenia, przeżyły
oglądając na Stadionie Miejskim
Wrocławia mecz Ligi Mistrzów.
Większości podobała się wizyta
w Centrum Edukacji Ekologicznej

w Krośnicach, rowerowa wycieczka
edukacyjno-krajoznawcza
wokół stawów milickich z lornetkami, a także zajęcia na wodzie
i pływanie na żaglówkach po
Jeziorze Mietkowskim. Nie zapomną także Hali Stulecia oraz ekspozycji w Centrum Poznawczym
wrocławskiego ZOO, fontanny
na Pergoli i oczywiście wycieczki
górskiej na najwyższy szczyt Gór
Stołowych - Szczeliniec.
Mieszkaliśmy we Wrocławiu
w Ośrodku dla Osób Niesłyszących przy ul. Dworskiej. Codziennie po śniadaniu rozpoczynał się
ciekawy program, który miał na
celu zapoznać nas z regionem
Dolnego Śląska.
Miasto Wrocław kojarzy się
z wieloma zabytkami, a w szczególności tak interesującym
Muzeum Narodowym i ekspozycją Panoramy Racławickiej.
To jest wizytówką miasta i mieliśmy możliwość zobaczyć tak
wspaniałe dzieło, przybliżające
ważne wydarzenia z historii
Polski - bitwę pod Racławicami.

22.07.2012 r. Goście z Białorusi zwiedzali Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdrój oraz
uczestniczyli w prezentacji starych technologii wytwarzania ręcznie czerpanego papieru

22.07.2012 r. Spotkanie pod „pomnikiem 3 kultur”. Historię powstania pomnika
opowiadali ks. R. Brudnowski i Julian Golak

31.08.2012 r. Zwiedzanie atrakcji turystyczno-krajobrazowych Milicza i Doliny Baryczy
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22.07.2012 r. Piesza wycieczka górska z Czermnej do Pstrążnej.
Przewodnikiem był ks. R. Brudnowski (pierwszy z lewej)

25.07.2012 r. Grupa z Białorusi przez cały dzień żeglowała (pod opieką
burmistrza Leszka Michalaka oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarowie)
na łódkach po jeziorze w Mietkowie

25.07.2012 r. Burmistrz Żarowa, Leszek Michalak zorganizował zajęcia wodne nd jeziorem
w Mietkowie. Udział w nich brał także najmłodszy uczestnik z Białorusi – Antoś Worono

25.07.2012 r. Ognisko integracyjne nad jeziorem w Mietkowie. Dzieci i młodzież z
Białorusi oraz z gminy Żarów wspólnie żeglowały, uczestniczyły w zajęciach sportowych
i artystycznych. Na zakończenie (przy ognisku) można było spożywać obiad.

26.07.2012 r., Wrocław. Julian Golak wraz z prof. J. Suchodolskim. Prelekcja profesora
o architekturze schronisk i zjazdów na terenie Sudetów w regionie wałbrzyskim
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29.07.2012 r. Most Karola w Pradze oraz zabytkowe centrum stolicy Republiki Czeskiej
zostały w pamięci wszystkich uczestników oczekiwanej o wielu lat wycieczki do Pragi

Miasto Wrocław chlubi się ważnymi instytucjami, które zwiedzaliśmy: m.in. Kolegium Europy
Wschodniej im. Jana NowakaJeziorańskiego, który odwiedzał
Kresy Wschodnie i miasto Grodno. Uczestniczyliśmy w prezentacji multimedialnej mgr Teresy
Sokół o historii Ossolineum oraz
o jego funkcjonowaniu, które
przybliżyła w swojej prelekcji.
Niezapomniany urok miasta
Wrocławia i zwiedzanie zabytków „szlakiem krasnali” pogłębił
naszą wiedzę o stolicy Dolnego
Śląska oraz zachęcił wszystkich
uczestników do poznawania zabytków regionu.
Większość dzieci marzy
wprzyszłości o studiach, szczególnie na wrocławskich uczelniach wyższych, i temu służyły
zdjęcia edukacyjne, m.in. spotkanie w Biurze Obsługi projektu „Teraz Wrocław” na Uniwersytecie Ekonomicznym, prelekcje
mgr Marii Hryceniak na temat

możliwości studiowania we
Wrocławiu, a także spotkanie na
Politechnice Wrocławskiej z profesorem Stanisławem Januszewskim, jego Muzeum Otwartym
Zabytków Techniki oraz spotkanie na Uniwersytecie z doktorem Ryszardem Gładkiewiczem
- dyrektorem Ośrodka Współpracy Polsko-Czesko-Słowackiej, który przedstawił warunki
oraz możliwości studiowania na
Uniwersytecie Wrocławskim.
We wtorek 24 lipca odwiedziliśmy Wojewodę i Sejmik
Dolnego Śląska. Było to spotkanie bardzo uroczyste, gdyż
nasze dzieci przywitali przedstawiciele władz z marszałkiem
Województwa Rafałem Jurkowlańcem i wicewojewodą Ewą
Mańkowską. To było bardzo
wzruszające dla naszej grupy,
gdyż zaprezentowali się zwycięzcy konkursów recytatorskich. Trzy osoby recytowały
wiersze w języku polskim.

29.07.2012 r. Praga – stolica Republiki Czeskiej zrobiła na uczestnikach wycieczki z
Białorusi niepowtarzalne i niezapomniane wrażenie.

26.07.2012 r. Wizyta w Oleśnicy. Zwiedzanie zamków i zabytków z licencjonowanym
przewodnikiem. Prelekcja o historii miasta przygotowana przez Kazimierza
Bruzdewicza, autora książki historycznej o Oleśnicy.

30.07.2012 r. Grupa z Białorusi przed Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu
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28.07.2012 r. Tuż przed wejściem do wrocławskiego ZOO

Następnego dnia było wspólne ognisko integracyjne z młodzieżą gminy Żarów, zajęcia
sportowe na plaży oraz zajęcia
wodne - pływanie na żaglówkach
po Jeziorze Mietkowskim, gdzie
niespodziewanie dla wszystkich
jedną z żaglówek sterował sam
burmistrz Leszek Michalak. Wieczorem tego samego dnia nie mogliśmy doczekać się chwili wyjścia
na nowy stadion, który był niedaleko naszego miejsca zamieszkania, mogliśmy go podziwiać
wieczorem, ponieważ jest pięknie
podświetlany. Dzięki staraniom
organizatorów naszego pobytu p.
Juliana Golaka - radnego Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego
mogliśmy być kibicami na meczu
Ligi Mistrzów Śląsk Wrocław - Buducnost Podgorica.
Wieczorami, po kolacji w sali
konferencyjnej odbywały się wykłady na temat historii Dolnego
Śląska: prof. dr hab. architekt
Jacek Suchodolski opowiedział
nam o architekturze regionu,

schronisk i zajazdów w Środkowych Sudetach oraz zaprezentował swoją książkę. Natomiast
prof. dr hab. Jan Miodek opowiedział nam historię Dolnego
Śląska w kontekście językowym.
Wielu z uczestników pobytu mogło wcześniej oglądać tak wybitnego językoznawcę: mistrza
języka ojczystego w Telewizji
Polonia. Momentem najbardziej
wzruszającym była osobista dedykacja autora wpisana do książek wszystkim oraz możliwość
zadania pytań tak wielkiej postaci językoznawstwa.
Wyjazd edukacyjny był przepełniony różnymi spotkaniami
z wybitnymi ludźmi dzięki zaangażowaniu Juliana Golaka, który zabiega każdego roku, aby program
pobytu był coraz ciekawszy.
Kulminacyjnym momentem
naszego pobytu był wyjazd do
Pragi, na który dzieci czekały
z niecierpliwością. Wszyscy mogliśmy podziwiać piękno zabytków centrum stolicy Czech:

30.07.2012 r., Wrocław. Prof. Jan Miodek tłumaczący zawiłości języka polskiego.
Po prelekcji profesor dla każdego z uczestników grupy z Białorusi wpisał dedykację
do swojej najnowszej książki

28.07.2012 r. Grupa z Białorusi na tle Hali Stulecia we Wrocławiu

30.07.2012 r. Julian Golak wraz z prof. Stanisławem Januszewskim – twórcą
Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu. Prof. zaprosił wszystkich uczestników
wyprawy z Białorusi do zwiedzania trzech jednostek pływających oraz wygłosił
prelekcję na temat utworzenia i funkcjonowania jedynego „Muzeum Odry”

31.08.2012 r., Wrocław. Prelekcja dr Ryszarda Gładkiewicza na temat historii Wrocławia i
Dolnego Śląska przybliżyła 1000-letnią historię wszystkim uczestnikom wyprawy z Białorusi

Ziemia Kłodzka nr 218

8
wzgórza zamkowego, Mostu Karola oraz rynku z zabytkowym
zegarem „Orlojem”. Podczas naszej wycieczki po Pradze towarzyszyła nam p. Teresa Bazała,
która opowiadała nam o historii stolicy Czech i jej zabytkach.
Msza święta w języku polskim
w Pradze na pewno zostanie
na długo w pamięci wszystkich
uczestników wycieczki. Pani
Teresa towarzyszyła nam także
w wycieczce do Wambierzyc
i wygłosiła nam prelekcję na
temat historii Ziemi Kłodzkiej.
Dziękujemy jej za to, że mogliśmy oglądać ruchomą szopkę
oraz uczestniczyć we Mszy świętej w Sanktuarium Matki Bożej
Królowej Rodzin.
Nie sposób opisać wrażeń,
z którymi wróciliśmy do domów,
a wiedza, którą zdobyliśmy na
pewno pomoże nam w nauczaniu języka ojczystego i zaowocuje w przyszłości.
Niezauważalnie
skończył
się czas naszego pobytu edukacyjnego. W imieniu dzieci,
ich rodziców chcę podziękować
wszystkim, którzy przyczynili się

do wspaniałego pobytu i wypoczynku naszych dzieci, a w szczególności pJulianowi Golakowi,
Joannie Golak, Grzegorzowi,
który nas fotografował, aby
utrwalić w pamięci niepowtarzalne wydarzenia. Ogromnie
dziękujemy za materiały edukacyjne: książki, podręczniki, mapy
i przewodniki turystyczne, które
dostaliśmy w prezencie, a także
płyty z piosenkami i płyty DVD
z ekranizacją polskiej literatury
narodowej, które będą bardzo
potrzebne w szkole na Białorusi
do nauki języka polskiego.
Stowarzyszeniu
Komitet
Obywatelski Ziemi Kłodzkiej
dziękujemy za zaproszenie
i przygotowanie bogatego programu, władzom Samorządu
Wojewódzkiego za sfinansowanie naszego pobytu i za to, że
nasze dzieci mogły po raz kolejny uczestniczyć w tak wielu
i ciekawych wycieczkach. Dziękujemy za możliwość pogłębienia wiedzy o kulturze polskiego
narodu i regionu Dolnego Śląska
oraz za możliwość doskonalenia
języka polskiego.

Antoś Worono był najmłodszym „kibicem” Białorusi na stadionie

Cała 50-osobowa grupa dopingowała w czasie meczu drużynę Śląska Wrocław
Grupa młodzieży na tle panoramy Wrocławia. Spotkanie na Wieży Matematycznej
gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego

W gmachu Urzędu Wojewódzkiego gości z Białorusi podejmowali:
Marszałek Województwa – Rafał Jurkowlaniec i Wojewoda – Ewa Mańskowska

01.08.2012 r., Wrocław. Pożegnanie i wyjazd autobusu w drogę powrotną na Białoruś.
Swietłana Worono i ks. Stanisław Pacyna składają podziękowania organizatorom
pobytu edukacyjnego na Dolnym Śląsku w 2012 roku.
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Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej i Stowarzyszenie Komitet Obywatelski
Ziemi Kłodzkiej serdecznie zapraszają do udziału w Konferencji

Wspólne dziedzictwo kulturowe Niemców i Polaków
Przesłanie bł. ks. Gerharda Hirschfeldera i prof. Josepha Wittiga
pod Honorowym Patronatem Rafała Jurkowlańca Marszałka Województwa Dolnośląskiego

w dniach 22-23 IX 2012 roku w Nowej Rudzie
Komitet Honorowy:
Ryszard Galla – Poseł na Sejm RP
dr Irena Tomys - Kanclerz Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu
Jerzy Pokój - Przewod. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Julian Golak – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Andrzej Behan – Przewodniczący Rady Miasta Nowa Ruda
Teresa Bazała – Prezes Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej
Komitet Naukowy Konferencji:
prof. dr hab. Lesław Koćwin - przewodniczący
prof. dr hab. Zdzisław Jagiełło
prof. dr hab. Zdzisław Knecht
prof. dr hab. Halina Lisicka - Sommer
dr Norbert Honka
dr Ilona Biernacka-Ligęza
dr inż. Mieczysław Leniartek
Sekretarze naukowi Konferencji:
mgr Magdalena Adamska-Poszwa
mgr Anna Jagiełło-Szostak
Program:

22. 09. 2012 r. sobota

10.00 Otwarcie konferencji.
Prof. dr hab. Zdzisław Jagiełło – Rektor Wyższej Szkoły
Handlowej we Wrocławiu
Andrzej Behan – Przewodniczący Rady Miasta Nowa Ruda
10.20-13.00 Panel pierwszy:
„Pamięć historyczna – doświadczeni historią”. Niemieckie
dziedzictwo kulturowe – pomostem czy przeszkodą? –
prowadzący ks. prof. dr hab. Tadeusz Fitych, prof. zw. dr
hab. Lesław Koćwin
Günther Gröger
„Teologia narratywna Josepha Wittiga w stosunkach
międzyludzkich na przykładzie opowiadania „Nauczyciel ze
Starego Gierałtowa”.
Magdalena Poszwa
„Polityka pamięci a kwestia ochrony dziedzictwa
kulturowego”.
Tadeusz Fitych
„Maryjny charakter kapłaństwa błogosławionego księdza
Gerharda Hirschfeldera
Lesław Koćwin
„Joseph Wittig. Człowiek – dzieło – przesłanie”.
Tadeusz Mirończuk
„Przesłanie bł. ks. Gerharda Hirschfeldera i prof. Josepha
Wittiga”
Adrzej Behan
„Życie codzienne na Ziemi Kłodzkiej w czasach nazistowskich
na przykładzie Nowej Rudy”
Marek Sobociński
„Między sacrum a profanum w ochronie dziedzictwa
kulturowego na Dolnym Śląsku”.
Dyskusja
13.00-14.30 Przerwa obiadowa

14.30-18.30 Panel drugi:
„Dziedzictwo kulturowe poprzednich pokoleń nie tylko
obiektem dumy ale i troski. Wnioski z przeszłości dla
przyszłości” - prowadzący dr Ilona Biernacka-Ligęza,
dr Norbert Honka
Zdzisław Jagiełło
„Ślady dziedzictwa kulturowego w mitologii wojskowej na
Dolnym Śląsku”.
Ilona Biernacka-Ligęza
„Pamięć przeszłości w pamięci teraźniejszości. Tkacze śląscy
w Górach Sowich”.
Barbara Kobzarska-Bar
„Polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe: bariera czy
szansa?”
Norbert Honka
„Ochrona niemieckiego dziedzictwa kulturowego na
przykładzie ochrony zabytków na terenie województwa
opolskiego”.
Dr Anna Gondek
„Bł. Gerhard Hirschfelder i prof. Josef Wittig o odwadze
i poświęceniu na drodze do prawdy”
Mieczysław Leniartek
„Nowe zachowania społeczne podstawą zmiany „miejsca
niechcianego” w „miejsce rodzinne”.
Małgorzata Madej
„Wykorzystanie środków europejskich na ochronę
dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska (2007-2013).
Dyskusja
18.30 Otwarcie wystawy M. Sobocińskiego „Dawne
narzędzia do wypiekania opłatków bożonarodzeniowych”

23. 09. 2012 r. niedziela
9.00-18.00 Wyjazd studyjny: „Śladami dziedzictwa
kulturowego Ziemi Kłodzkiej”
Nowa Ruda, Bystrzyca Kłodzka, Kudowa-Zdrój
– prowadzą Teresa Bazała i Andrzej Behan
18.00 Podsumowanie i zakończenie Konferencji
„Jak zachować dziedzictwo przeszłości dla przyszłych
pokoleń?”
Wnioski końcowe z obrad przedstawiają: Lesław Koćwin,
Teresa Bazała, Julian Golak,
Miejsce konferencji:
Nowa Ruda, Hotel „Dwór Górny” ul. Kościelna 30
Tel. 74 866 5640 (dojazd z Rynku ul. Kościelną lub od ul.
Fredry ul. Martwą (wjazd obok stadionu)
Zgłoszenia do udziału prosimy przesyłać do dnia 10. 09.
2012 roku na adres: Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej,
ul. Strzelecka 2 a, 57-400 Nowa Ruda
E-mail: t.bazala@onet.pl; Tel. 509 100 183
Patronat medialny: miesięcznik „Ziemia Kłodzka“,
tygodnik „Gazeta Noworudzka”
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Błogosławiony ks. Gerhard Hirschfelder
– darem i zadaniem dla Kościoła Świdnickiego

Biskup Ignacy Dec

Wszyscy mamy świadomość, że Ziemia Kłodzka, na
której dziś jesteśmy, jest terenem, gdzie w ciągu wieków
krzyżowały się głównie trzy
kultury i tradycje: czeska, niemiecka i polska. To przekonanie możemy potwierdzić na
nowo dziś, gdy zatrzymujemy
się przed błogosławionym ks.
Gerhardem Hirschfelderem.
To właśnie ten kapłan, syn
Ziemi Kłodzkiej, łączy dzisiaj
w jakimś sensie trzy narody: niemiecki, czeski i polski.
Z pochodzenia był Niemcem.
Został kapłanem dla kościoła czeskiego, archidiecezji
praskiej, bowiem Hrabstwo
Kłodzkie, zamieszkałe wówczas głównie przez Niemców,
należało do archidiecezji praskiej. Ks. Hirschfelder urodził
się i posługiwał jako kapłan
na Ziemi Kłodzkiej, która dzisiaj jest naszą ziemią, ziemią
naszego życia, ziemią naszego powołania. Stąd też błogosławiony Gerhard Hirschfelder łączy dzisiaj trzy narody:
niemiecki, czeski i polski. Cieszymy się przeto, że w naszej
dzisiejszej konferencji biorą
udział przedstawiciele tych
trzech narodów.
Mówimy dziś, po jego beatyfikacji, że ten Błogosławiony jest darem i zadaniem dla
Kościoła Świdnickiego. Tak

właśnie brzmi temat mojego
przedłożenia. „Błogosławiony
ksiądz Gerhard Hirschfelder –
darem i zadaniem dla Kościoła
Świdnickiego. Takie brzmienie
tematu wyznacza nam strukturę tego wystąpienia. W jego
pierwszej części powiemy
o księdzu Hirschfelderze jako
o darze dla Kościoła Świdnickiego, czyli darze dla nas,
w drugiej części krótko przypomnimy historię jego życia
i w części trzeciej - wskażemy
na zadania jakie nam stawia
fakt jego beatyfikacji.
Bł. Gerhard Hirschfelder
jako dar dla Kościoła
Każde życie ludzkie jest
darem i to darem w wielorakim znaczeniu. Najpierw jest
darem dla danego człowieka, który jest powołany do
życia. Można powiedzieć, że
nasze życie, nasze zaistnienie
jest pierwszym darem, jaki
otrzymujemy od Pana Boga
za pośrednictwem naszych
rodziców. Tak właśnie trzeba
widzieć nasze życie - jako dar
otrzymany od Boga. Mogło
nas nie być, a skoro jesteśmy,
to jesteśmy dlatego, że chciał
nas mieć Bóg. Nasi rodzice
w młodym wieku nie wiedzieli, że nas urodzą, że będą mieć
takie oto, konkretne dzieci.
Mogliśmy się urodzić w starożytności czy w średniowieczu, czy w pierwszych wiekach czasów nowożytnych,
albo w stuleciach przyszłych,
które są przed nami. Mogliśmy przyjść na świat w innym
narodzie, w innej kulturze,
w innej religii. Skoro jest tak
jak jest, to nie jest to nasz wybór, to nie jest wybór naszych
rodziców, to nie jest wybór
jakiegokolwiek innego człowieka. Nasze zaistnienie pochodzi od Boga. Bóg jest więc
pierwszym i ostatecznym

źródłem naszego istnienia
i nasze życie jest pierwszym
darem otrzymanym od Boga.
W ten pierwszy dar naszego
istnienia są potem wplatane
następne, inne dary: dar dziecięctwa Bożego w sakramencie Chrztu, dar wiary, dar powołania kapłańskiego, zakonnego czy dar każdego innego
powołania. Jeśli tak patrzę na
swoje życie, to powinienem
dziękować Panu Bogu za ten
najważniejszy dar, za moje
zaistnienie, za istnienie tych,
których kochamy i którzy nas
kochają. Jeśli wierzymy i pamiętamy, że nasza egzystencja nie zamyka się jedynie
w życiu doczesnym, ale ma
trwać wiecznie, to tym większy powinien być motyw naszego dziękczynienia wobec
Pana Boga. Bóg powołując nas
do istnienia, do życia, stwarza
nas do życia wiecznego. Gdy
Bóg nas stworzy, powoła do
istnienia, nie może nas już
unicestwić. Stąd też psalmista
woła: „Na wieki będę opiewał
łaski Pana” (Ps 89,2).
Człowiek jako dar sam dla
siebie jest także darem dla
drugich ludzi, zwłaszcza dla
najbliższych osób , w szczególności dla rodziców. Szlachetni rodzice przyjmują każde nowe życie, każde nowe
dziecko jako dar. Tym darem
się potem cieszą, wychowując
swoje dzieci. Bolejemy dziś
nad tym, że niektóre matki nie
rozpoznają w poczętym dziecku daru dla siebie, dla rodziny,
dla narodu. Nieprzyjmowanie
nowych dzieci jako daru jest
jednym z tragicznych przejawów naszego czasu.
Człowiek jest także darem dla Kościoła i dla narodu.
Wielu ludzi wierzących naszego czasu patrzy na życie i na
cały pontyfikat Jana Pawła II
w kategorii daru. Jan Paweł

II był rzeczywiście darem dla
Kościoła naszych czasów,
Kościoła przełomu wieków
i tysiącleci. Zyskał sobie uznanie niemal w całym świecie.
Nawet niektórzy ateiści go
szanowali i powoływali sie na
spotkania z nim. My, Polacy,
mówimy, że Jan Paweł II był
także szczególnym darem dla
naszej Ojczyzny i dla naszego
narodu. Papież przyznawał
się zawsze do polskości. Co
więcej, szczycił się tym, że
jest Polakiem. Nigdy tego nie
ukrywał. Swoją działalnością
zwrócił wielu uwagę na nasz
kraj, z którego wyszedł.
Takim darem dla wielu,
przede wszystkim dla Kościoła okresu przedwojennego, tu
na Dolnym Śląsku, dla Ziemi
Kłodziej, wtedy dla Hrabstwa
Kłodzkiego, był także nasz
błogosławiony Gerhard Hirschfelder. Owszem był także najpierw darem dla swej
matki, którą się opiekował
i którą bronił przed wrogami.
Był darem dla ówczesnych koleżanek i kolegów, z którymi
chodził do w Szkoły Ludowej
w Kłodzku, a potem do Gimnazjum. Był darem dla parafian w Kudowie-Czermnej
i Bystrzycy Kłodzkiej, którym
ofiarnie posługiwał. Był szczególnym darem dla młodzieży
ówczesnej, z którą pielgrzymował do Wambierzyc, na
Górę Igliczną, którą bronił
przed bojówkami nazistowskimi, przed organizacją Hitlerjugend. Potem stał się darem
dla współwięźniów w kłodzkim więzieniu, a następnie
dla współwięźniów w obozie
koncentracyjnym w Dachau.
Dla współwięźniów był pocieszycielem, budzącym nadzieję na przetrwanie.
Dzisiaj mówimy, że błogosławiony ks. Gerhard Hirschfelder jest także darem dla
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nas, dla Kościoła Świdnickiego. Jest to pierwszy błogosławiony naszej młodej diecezji,
który na jej terenie głosił naukę Chrystusa, sprawował sakramenty święte i świadczył
o Chrytusie, wydeptując sobie
drogi do świętości. Aby prawidłowo rozpoznać ten dar,
trzeba przypomnieć historię
życia naszego Błogosławionego. Historia ta jest fascynująca i może być dla dzisiejszych
kapłanów i wiernych świeckich, wspaniałym przykładem
i wzorcem do naśladowania.
Popatrzmy zatem w wielkim
skrócie na drogę jego życia.
Zarys historii życia i działalności błogosławionego
Gerharda Hirschfeldera
Gerhard Hirschfelder urodził się 17 lutego 1907 roku
w Kłodzku. Już w drugim
dniu życia, 19 lutego, został
ochrzczony w kłodzkim kościele p.w. Wniebowzięcia
NMP przez ks. Bergmanna.
Od wczesnego dzieciństwa
przejawiał zainteresowanie
życiem Kościoła, fascynowała
go zwłaszcza liturgia. W roku
1913, w szóstym roku życia,
rozpoczął naukę w szkole
ludowej w Kłodzku. W 1918
r. w kłodzkim kościele parafialnym przyjął sakrament
bierzmowania. Wybrał sobie
na bierzmowaniu imię Benedykt. W roku 1919 rozpoczął
naukę w Państwowym Katolickim Gimnazjum w Kłodzku.
W latach gimnazjalnych należał do Federacji Niemieckiej
Młodzieży Katolickiej. Po zdaniu matury w roku 1927 Gerhard, rozpoznając dar powołania kapłańskiego, wstąpił
do Seminarium Duchownego
we Wrocławiu i podjął studia
filozoficzne i teologiczne na
Uniwersytecie Wrocławskim.
Święcenia kapłańskie przyjął
31 stycznia 1932 roku w katedrze wrocławskiej z rąk
kard. Adolfa Bertrama. Został
wyświęcony dla Ziemi Kłodzkiej – Hrabstwa Kłodzkiego,
pruskiej części archidiecezji
praskiej. 1 lutego, odprawił
Mszę św. prymicyjną w kaplicy Sióstr Służebnic Najświęt-
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szego Serca Pana Jezusa
w Długopolu Zdroju. Na obrazku prymicyjnym umieścił
słowa: „Chrystus nasz Baranek Paschalny został zabity.
Alleluja!”
Po święceniach kapłańskich ks. Gerhard Hirschfelder został skierowany do
pracy duszpasterskiej w charakterze wikariusza do parafii
w Kudowie Zdroju – Czermnej. Pracował tu 7 lat. Zaraz
po przybyciu dał się poznać
jako utalentowany i gorliwy
kapłan. Swoją działalnością
charyzmatyczną objął przede
wszystkim młodzież, wskutek
czego Czermna stała się niebawem nieformalnym centrum młodzieżowym całej Kotliny Kłodzkiej. Organizował
pielgrzymki do Wambierzyc
i na Górę Igliczną, do Marii
Śnieżnej, w których uczestniczyło za każdym razem po
kilka tysięcy ludzi z Ziemi
Kłodzkiej. Klarowny i nieugięty w katolickich poglądach
i zasadach moralnych, młody
kapłan, stawał się solą w oku
potężnego ruchu nazistowskiego. Z ogromną determinacją bronił młodych przed
hitlerowskimi
formacjami
młodzieżowymi. Nie trudno
było przewidzieć, jaki będzie
dalszy scenariusz oddanego
Ewangelii i ludziom młodego kapłana. Szybko nastąpiła
reakcja ze strony lokalnych
przywódców partii nazistowskiej. Ksiądz Hirschfelder był
inwigilowany, wielokrotnie
przesłuchiwany, zastraszany
a nawet kilkakrotnie padał
ofiarą pobicia przez faszystowskich bojówkarzy.
16 lutego 1939 r. w nurtach Nysy Kłodzkiej zginęła
jego matka, którą osobiście
pochował, gdyż z powodu
szantażów i nacisków władz,
nikt inny nie chciał tego
uczynić.
W tym samym czasie,
w lutym 1939 r., ks. Gerhard
Hirschfelder został przeniesiony do parafii św. Michała w Bystrzycy Kłodzkiej, co
miało mu zapewnić większe
bezpieczeństwo wobec nasilających się szykan ze strony

nazistów. Jednakże naziści
nie dawali za wygrane. Coraz
bardziej go nachodzili i atakowali. By dokuczyć i upokorzyć społeczność wierzących,
bojówki młodzieży hitlerowskiej, na polecenie władz
nazistowskich, dopuszczały
się coraz częstszych aktów
profanacji kaplic, krzyży i innych znaków religijnych. Po
jednej z brutalniejszych profanacji krzyża, ks. Gerhard,
w niedzielę, 27 lipca 1941
roku, wygłosił w bystrzyckim
kościele płomienne kazanie,
które zakończył słowami:
„Wer der Jugend den Glauben an Christus aus dem Herzen reisst, ist ein Verbrecher”
(„Kto z serc młodzieży wyrywa wiarę w Chrystusa – jest
przestępcą”). Kilka dni później, w piątek, 1 sierpnia 1941
roku, podczas lekcji religii dla
młodzieży, został przez gestapo aresztowany i przewieziony do więzienia w Kłodzku.
W więzieniu kłodzkim przebywał przez cztery miesiące,
do 15 grudnia 1941 r. – bez
oficjalnego aktu oskarżenia,
bez procesu sądowego i bez
formalnego wyroku. Tutaj
napisał wzruszające rozważania Drogi Krzyżowej. Z tych
rozważań dowiadujemy się,
że był człowiekiem głębokiej
wiary i modlitwy, że traktował uwięzienie jako otrzymany krzyż, że zgadzał się z każdą wolą Bożą, że miał wielkie
zaufanie w Bożą Opatrzność
15 grudnia, bez sądu został
wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego
w Dachau. Na stacji kolejowej
w Kłodzku jedna z kobiet podała mu kilka kanapek, które
zaraz rozdał w wagonie swoim współwięźniom. Droga do
obozu wiodła przez więzienie
w Wiedniu, w którym spędził
Święta Bożego Narodzenia.
27 grudnia 1941 r., przywieziono go i osadzono w Dachau w bloku 30 przeznaczonym dla księży polskich. Był
to blok o zaostrzonym reżimie. Na liście rzymskokatolickich księży figurował pod
numerem 841, a jako więzień KL Dachau miał numer

28972. 24 marca 1942 roku
został przeniesiony do bloku
26, w którym przebywali księża niemieccy. Doświadczony
głodem i ciężką pracą, a także ciężką chorobą, 1 sierpnia 1942 r., odszedł w opinii
świętości do wieczności. Miał
wówczas niespełna 36 lat życia i 10 lat kapłaństwa. Prochy
spalonego w krematorium
świątobliwego kapłana przysłano krewnemu, Klemensowi Hirchsfelderowi z Kudowy. Ten zaś je przekazał do
Czermnej, parafii pierwszej
posługi duszpasterskiej ks.
Gerharda, gdzie spoczęły
w grobie na cmentarzu przy
miejscowym kościele.
W niecałe 60 lat po śmierci, 19 września 1998 roku,
w katedrze w Münster został
otwarty proces beatyfikacyjny ks. Hirchfeldera. Jego
uwieńczeniem było wyniesienie Sługi Bożego do chwały ołtarzy w akcie beatyfikacji, której dokonał w imieniu
Ojca św. Benedykta XVI kard.
Joachim Meisner, arcybiskup
Kolonii w katerze w Münster
w niedzielę 19 września 2010
roku.
Gdy patrzymy na dzieło życia ks. Gerharda i na
jego obozową śmierć, może
się nam przypomnieć dzieło życia i męczeńska śmierć
błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Niektórzy
mówią za ks. Romualdem
Brudnowskim, że ks. Gerhard
Hirschfelder to niemiecki Popiełuszko. Można zauważyć,
że obaj błogosławieni są męczennikami dwóch wielkich
totalitaryzmów XX wieku: ks.
Hirschfelder - nazistowskiego, ks. Popiełuszko - komunistycznego. Błogosławionych
łączy niemal jednakowa liczba przeżytych lat oraz miasto
Kudowa, gdzie ks. Gerhard
był wikariuszem i gdzie także – po latach – przebywał ks.
Jerzy Popiełuszko jako kuracjusz. Połączyła ich także osoba Ojca św. Benedykta XVI, za
której pontyfikatu obydwaj
zostali beatyfikowani i to
w tym samym 2010 roku
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Błogosławiony
ks. Gerhard Hirschfelder
jako wzór i zadanie dla nas
Powiedzieliśmy w pierwszej części naszego przedłożenia, że bł. ks. Hirschfelder jest
dla nas wielki darem, jest darem dla Kościoła Świdnickiego. Gdy przyglądamy się bliżej
temu darowi, budzi się w nas
świadomość, że ten dar staje
się dla nas ważnym zadaniem.
Nie chodzi tu jedynie o to, abyśmy szerzyli kult Błogosławionego, ale abyśmy rozpoznali
dokładniej świadectwo jego
życia, jego przymioty, jego styl
duszpasterzowania.
Można
powiedzieć, że Błogosławiony
ks. Gerhard Hirschfelder zostawił nam ważne przesłanie, które dla nas staje się zadaniem
do rozpoznania i wykonania.
Mówiąc o naszym Błogosławionym jako zadaniu dla nas,
trzeba sobie odpowiedzieć na
pytanie, w czym możemy dzisiaj naszego błogosławionego
naśladować, co można przejąć
z jego działalności w nasze,
dzisiejsze
duszpasterstwo,
w nasze współczesne życie
chrześcijańskie. Sformułujmy
przesłanie naszego Błogosławionego, jako zadanie dla
nas na dziś i na jutro, w kilku
punktach. Patrząc na czas życia i styl posługi kapłańskiej ks.
Hirschfeldera najpierw trzeba
zauważyć, że ksiądz Gerhard
pokazał, że każdy czas jest odpowiedni, by głosić prawdę
i czynić dobrze.
Każdy czas jest odpowiedni, by żyć Ewangelią
Ksiądz Gerhard Hisschfelder został wyświęcony na kapłana, gdy w Niemczech narastał i pogłębiał się narodowy
socjalizm, nazizm. W rok po
święceniach kapłańskich ks.
Hirschfeldera w Niemczech
do władzy doszedł Adolf Hitler, który ugruntował totatalitaryzm faszystowski i szybko
przystąpił do przygotowań
wojennych. Niemców karmiono fałszywą ideologią,
wskazując na wyższość rasy
niemieckiej. Do podjęcia działań wojennych trzeba było
przygotować społeczeństwo,

by zaakceptowało plany zaborcze Führera. Na drodze
do realizacji jego planów
stanął jako opozycja moralna Kościół katolicki. Stąd też
władze hitlerowskie podjęły
walkę z Kościołem. Nastąpiło
represjonowanie nieposłusznych księży, nie poddających
się ideologii Trzeciej Rzeszy.
Ksiądz Hirschfelder nie zastosował się do wymagań
ideologii. Nie popierał idei
głoszonych przez nazizm,
ale wypełniał misję Kościoła w duchu Ewangelii Bronił
młodzież przed ideologią
nazistowską. Swoją postawą
pokazał, że w każdym czasie,
także w czasie prześladowań,
w czasie wojny, w czasie szerzącej się nienawiści można
żyć Ewangelią, można się
uświęcać. Pokazał, że każdy
czas jest odpowiedni, by żyć
Ewangelią, by zachowywać
Boże przykazania.
Gdy obserwujemy nasze dzisiejsze społeczeństwo
i przysłuchujemy się towarzyskim rozmowom, nierzadko słyszy się opinię, że dzisiaj nie można być dobrym,
uczciwym, prawdomównym,
że trzeba się rozpychać, oszukiwać, kombinować. W młodych małżeństwach i rodzinach panuje przekonanie,
że nie powinno się rodzić za
wiele dzieci, bo są trudności
ze znalezieniem pracy. Mówią niektórzy, że nie warto
być dobrym, bo człowieka
mogą zniszczyć. A oto ksiądz
Gerhard, nasz Błogosławiony
pokazał, że każdy czas jest
stosowny, by bronić prawdy,
by drugim przebaczać, by innym służyć.
Drugie ważne przesłanie,
jakie zostawił nam ks. Gerhard, które winno być naszym zadaniem, to przesłanie
o ważności modlitwy i wiary
w Bożą Opatrzność.
Modlitwa i wiara w Bożą
Opatrzność fundamentem
życia i siłą w cierpieniu
Gdy czytamy rozważania stacji Drogi Krzyżowej
napisane przez ks. Gerharda
w kłodzkim więzieniu, gdy

wsłuchujemy się we fragmenty jego kazań i jego listy
z obozu, uderza nas duch modlitwy, zgody na wolą Bożą,
wiara w Bożą Opatrzność.
Błogosławiony
Gerhard
nas zachęca, abyśmy nie bali
się cierpienia, abyśmy nie
narzekali na trudności, ale
przyjmowali to, co na nas
spada, jako wolę Bożą i abyśmy w chwilach doświadczeń
zachowywali głęboką więź
z Bogiem. Ks. Gerhard w zapiskach więziennych umieścił
słowa modlitwy: „Ja również
jestem wybrany przez Ciebie, aby cierpieć. Panie, dziękuję Ci za to. Taka jest Twoja
wola, dlatego chcę pozostać
w miejscu cierpienia, jak długo zechcesz. Chcę czuwać
jak wierny strażnik i modlić
się wraz z Tobą: Ojcze, jeśli
chcesz, zabierz ode mnie ten
kielich. Jednak nie moja wola,
lecz Twoja niech się stanie. Do
służenia Tobie chcę zaczerpnąć sił z Twojej Drogi Krzyżowej. Panie, umocnij mnie oraz
wszystkich niosących krzyż,
odwagą”.
Podobne teksty o potrzebie poddawania się woli Bożej i zawierzania życia Bożej
Opatrzności znajdujemy w listach pisanych z obozu w Dachau. W liście datowanym 12
lipca 1942 r. pisał: „W świętej
wspólnocie łaski czujemy się
tu bardzo silni..(…) aby nadal
wypowiadać nasze Tak Ojcze,
nawet, gdy czasem jest to bardzo trudne. Ale to wszystko
stanowi jedynie drobne godziny ćwiczeń, żeby dojrzeć
do wszystkiego, czego Bóg
od nas wymaga. A przecież
w końcu to one są najcenniejsze, dzięki temu najlepiej
służymy Bogu… Wszyscy
musimy w tych trudnych czasach dostrzegać Wolę Bożą
i ją przetrzymać. Pismo Święte i liturgia ogromnie nam
w tym pomagają. Musimy
tylko żyć jak dzieci naszego
Niebieskiego Ojca, który nie
opuści nikogo, kto się do Niego w trosce ucieka”. A w ostatnim liście z obozu w Dachau
z 26 lipca 1942 r., 5 dni przed
śmiercią, napisał: „Siły czerpię

z zaufania w Bożą Opatrzność.
Tak spoglądamy w przyszłość.
Kapłan jest pewien, że mamy
Jego bezgraniczną miłość”.
Mimo że żyjemy aktualnie
w czasach względnego pokoju, nie omija nas cierpienie.
Mamy go tak wiele w szpitalach, w domach dzieci upośledzonych i niepełnosprawnych. Mocno przeżywamy
i cierpimy, gdy w gronie bliskich nam osób ktoś walczy
z chorobą nowotworową
i potem umiera, zostawiając
niekiedy małe dzieci. Jest to
z pewnością bardzo trudna
wola Boża. Mamy także wiele
cierpienia duchowego. Ludzie
cierpią dzisiaj z powodu braku
miłości, wrażliwości, znieczulicy. Czasem słyszy się ludzkie
wyznania, w rodzaju, Pan Bóg
o mnie zapomniał. W takich
sytuacjach warto popatrzeć
oczyma naszej wiary na błogosławionego Gerharda Hisrchfeldera, był zawsze oddany Bogu. Ta miłość i zaufanie
do Pana Boga w jego życiu
miały przedłużenie w miłości
do ludzi, zwłaszcza do młodzieży i do chorych.
Młodzież , chorzy i biedni – przedmiot szczególnej
troski Kościoła
Gdy analizujemy posługę
duszpasterską Ks. Hirschfeldera, zauważamy, że były w niej
wyróżnione dwie grupy społeczne: młodzież oraz biedni
i potrzebujący. Młody kapłan
Hrabstwa Kłodzkiego wiedział jak ważny jest przekaz
wiary młodemu pokoleniu.
O młode pokolenie zawsze
prowadzi się walkę, chce się je
zdobyć dla siebie. Przywódcy
narodów bardzo często zabiegali o pozyskanie młodzieży.
O młodzież zabiega Kościół.
Wiemy jak wielkie uwagi poświęcał młodzieży przywiązywał błogosławiony Jan Paweł
II. Potrafił być papieżem młodzieżowym do końca swoich
dni. Młodzież do niego lgnęła
nawet w późniejszym wieku,
bo widziała w nim autentycznego człowieka, który ich kocha i pragnie dla niej dobra.
Ten rys umiłowania młodzie-
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ży znamionował także ks. Hirschfeldera. W jego przypadku miało miejsce połączenie
wielkiego osobistego talentu
z gorliwością kapłańską. Ks.
Gerhard usiłował zagospodarować młodzież dla Kościoła.
Bronił młodzież przed przewrotną, ateistyczną ideologią.
Popierał katolickie zrzeszenia
i grupy młodzieżowe. Organizował pielgrzymki z młodzieżą do sanktuariów maryjnych.
Ów talent i gorliwość doceniły władze kościelne, dlatego
mianowano go duszpasterzem młodzieży w Hrabstwie
Kłodzkim.
Drugą grupą społeczną,
którą obejmował swoją opieką duszpasterską byli biedni
i chorzy. Wszystkim potrzebującym starał się przychodzić z pomocą. W sytuacjach
granicznych, w doświadczeniu głodu, choroby, dbał nie
o siebie, ale o innych. Przy stacji ósmej Drogi Krzyżowej napisał: „Na swojej Drodze Krzyżowej troszczysz się, Chryste,
o innych cierpiących. Ja, Twój
naśladowca, zupełnie bezinteresownie muszę pamiętać
w moim cierpieniu o wszystkich tych, którzy jeszcze więcej cierpią niż ja. Panie, zmiłuj
się nad nimi, udziel także pociechy i pomocy tym, którzy
jej potrzebują”.
Odwaga – nie uleganie
poprawności politycznej
Bardzo znaczącym rysem
duszpasterzowania ks. Hirschfeldera była jego odwaga.
Przejawiała się ona zwłaszcza
w dziedzinie głoszenia słowa
Bożego i nie ulegania narzucającej się ideologii nazistowskiej. O odwagę modlił się
nasz Błogosławiony i rzeczywiście był odważnym i mężnym kapłanem. Nikt nie zdołał
go przestraszyć. Gdy widział
szalejące zło, zbezczeszczenie
krzyży i innych znaków świętych, nie udawał, że tego nie
widzi, ale piętnował te praktyki publicznie z ambony. Nie
szedł na układy. W sprawach
zasad moralnych nie znał
kompromisów. Nie stosował
się do narzucanej popraw-
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ności wobec panującego systemu. Stał zawsze po stronie
prawdy, po stronie Ewangelii.
Jako duszpasterz młodzieży widział zagrożenia przed
nią stojące ze strony wrogich
Kościołowi organizacji młodzieżowych. Bronił młodzież
przed kłamstwem, przed niewiarą. Wzywał do wierności
Bogu, do życia w prawdzie
i miłości.
Ten rys odwagi i męstwa
uwydatnił kard. Joachim Meisner, metropolita koloński,
w homilii beatyfikacyjnej. 19
września ub. roku w katedrze
w Münster powiedział m.in. :
„Wiemy jak ciężko przeciwstawiać się trendom danej
epoki, występować przeciwko
temu, co jest „na czasie”, bronić wartości, za które jest się
krytykowanym w społeczeństwie, w mediach, również
wewnątrz Kościoła… Jako
wikaremu, później diecezjalnemu duszpasterzowi młodzieży w Hrabstwie Kłodzkim,
zostało mu powierzone ważne, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, a w czasach hitleryzmu
wyjątkowo trudne zadanie
duszpasterskie. Wielu skapitulowało wtedy przed nową
rzeczywistością, nie uczestniczyło w niej, stało na uboczu
i zasłaniało się swoją niemożnością. Odpowiedzią Gerharda Hirschfeldera nie była
rezygnacja i lamentowanie,
lecz odwaga, która sprawiła,
że stał się oddanym, zdecydowanym i sympatycznym duszpasterzem młodzieży”.1
Mamy świadomość, że dzisiaj sytuacja jest w pewnym
sensie podobna. Wprawdzie
nie ma naporu totalitaryzmu,
ale jest napór liberalizmu,
który odwodzi ludzi od Boga
i od wartości chrześcijańskich. Mamy wielu kapłanów
i świeckich wiernych, którzy
odważnie wytykają błędy
i zgubność głoszonych haseł.
1

Kard. J. Meisner, Homilia z okazji
beatyfikacji księdza Gerharda
Hirschfeldera w kościele katedralnym w Münster 19 września 2010
roku, „Świdnickie Wiadomości
Kościelne”, VII(2010), nr 3(27), s.
114-115.

Są jednak tacy, którzy stoją
z boku. Wolą się nie narażać,
by otrzymać jakąś subwencję czy nie trafić do telewizji
TVN. W ostatnim czasie byliśmy świadkami bluźnierstwa
wobec Pisma Świętego w wydaniu Adama Darskiego, „Nergala”. Sąd uniewinnił oskarżonego, tłumacząc, że to rodzaj
sztuki. Zamilkli prominenci
z rządu, władze mediów, politycy, dziennikarze. Zabrało
głos kilku biskupów. A gdzie
jest Akcja Katolicka, wobec
znieważenia podstawowych
wartości? Można sobie wyobrazić, co by się działo,
gdyby ktoś tak postąpił z Koranem czy z żydowską Torą.
Przypomnijmy sobie, co działo się z krzyżem na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.. Ksiądz Hirschfelder nam
przypomina, że tam, gdzie
depcze się prawdę i czyni się
źle, nie wolno milczeć. Trzeba
wtedy iść pod prąd. Tylko ryby
martwe płyną z prądem.
To wielka szkoda, że w naszym życiu publicznym prawda i uczciwość są zastępowane wymogiem poprawności
politycznej. Wiemy, że ta poprawność polityczna jest niekiedy kupowana za pieniądze.
A powiedzenie głosi: „gdzie
mówią pieniądze, tam milczy
prawda”. Wczoraj Ojciec św.
Benedykt XVI przestrzegał
w Berlinie przed odchodzeniem od wartości chrześcijańskich. Odwołał się do historii
i zauważył, że władza, która
odrzuca wartości religijne,
staje się grupą złoczyńców.
Tak się wydarzyło w przeszłości Niemiec.
Stawianie na Maryję
Błogosławiony
Gerhard
pozostawił nam przykład
przyjaźni z Matką Najświętszą. W refleksji do czwartej
stacji Drogi Krzyżowej napisał
słowa; „Jezu, Ty chciałeś, żeby
Twoja Matka była świadkiem
Twojego cierpienia. Ty nie
potrzebowałeś jej obecności.
To my potrzebujemy, niosąc
krzyż, czuć się Jej obecnością
pocieszeni. Ona, pogrążona
w smutku, uczy nas jak przy-

jąć cierpienie. Matko Niebieska, bądź przy mnie, kiedy
włożą krzyż na moje ramiona”. A przy stacji trzynastej
napisał: „Tylko jeden z Apostołów i kilka pobożnych kobiet wytrwało pod krzyżem.
Wśród nich i Ty, Matko Boża.
Pomóż i mnie wytrwać pod
krzyżem. Nie opuszczaj mnie,
kiedy nadejdzie godzina mojej śmierci. Matko Boża, uczyń
mnie odważnym znieść każde
cierpienie, pomóż mi w dźwiganiu krzyża!”. Tak – Maryja
pomogła. I z pewnością była
przy nim, gdy w obozie umierał. Na Matce Bożej nikt się
jeszcze nie zawiódł.
W końcowych słowach naszego przedłożenia możemy
powiedzieć, że rzeczywiście
błogosławiony ks. Gerhard
Hirschfelder jest wielkim darem i zadaniem dla nas, dla Kościoła Świdnickiego. Błogosławiony jest naszym niebieskim
wspomożycielem, do którego
można się modlić. Są sygnały,
że niektórym już pomógł. Jest
także darem, w sensie, że jest
wzorem do naśladowania.
A więc jest dla nas zadaniem
– do naśladowania. Przypomina nam o potrzebie obrony
obecności Chrystusa w naszych sercach i w przestrzeni
życia publicznego. Przypomina o potrzebie składania odważnego świadectwa o Chrystusie w dzisiejszym świecie,
o Jego krzyżu i Ewangelii.
Wraz z błogosławionym ks. Jerzym przypomina nam, że zło
należy zwyciężać dobrem. Od
czasu życia ks. Gerharda tak
wiele się zmieniło, ale ciągle
na naszych oczach odnawia
się walka złych ludzi z Bogiem
i z Kościołem. Mamy więc
nowy wzór i wspaniałego
orędownika, aby na naszych
drogach życia odważnie wyznawać wiarę i promować
wartości ewangeliczne w życiu prywatnym i publicznym.
Wykład wygłoszony na
Konferencji „Społeczno-religijny
wymiar życia i posługi bł. Ks.
Gerharda Hirschfeldera
– 23 września 2011 r.
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IX Międzynarodowy Warsztat
Archeologii Przemysłowej

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów podyplomowych

Przeprowadzony
został
w dniach od 14 do 15 czerwca
2012 r. Kolejne sesje miały miejsce w Dzierżoniowie, w Nowej
Rudzie, Świdnicy i Wałbrzychu,
a ich uczestnicy i goście już na
wstępie otrzymali 8 tom „Techniki w dziejach cywilizacji”, w którym tradycyjnie już zamieszczono przygotowane na Warsztat
referaty.
Rozpoczął się w dzierżoniowskiej parowozowni, w Sowiogórskim Muzeum Techniki od wystąpień Ryszarda Szydłowskiego
– wiceburmistrza Dzierżoniowa
i Józefa Gruszki – przewodniczącego Rady Sowiogórskiego Muzeum Techniki. Towarzyszyła nam
młodzież dzierżoniowskich szkół
średnich, od lat bowiem staramy
się, by sesje MWAP otwarte były
dla młodzieży szkół średnich.
Sesję rozpoczął Stanisław Januszewski opowieścią o pionierach lotnictwa polskiego, którzy
pozostawili po sobie znaczący
ślad w dziejach lotnictwa Rosji,
Francji, Austrii, o Janie i Witoldzie
Jarkowskim, o Stefanie Drzewieckim, o spadochroniarzach
polskich przełomu XIX/XX w. –
Józefie Dzikowskim, Stanisławie
Józefie i Oldze Drewnickich, o Janinie Maj, Edwardzie Liśkiewiczu,
Adamie Haber-Włyńskim, o braciach Warchałowskich, prezentując w końcu unikatowy fragment
kroniki filmowej firmy Pathé, na
którym w 1911 r. uwieczniono
loty Adolfa i Karola Warchałow-

skich na samolotach konstrukcji
Adolfa. To dzisiaj najstarszy film
pokazujący lotników pochodzenia polskiego w powietrzu, na
konstrukcjach z polską aktywnością na polu techniki lotniczej
czasu pionierów lotnictwa.
Marcin Mumot, student Politechniki Wrocławskiej, działający
w Międzywydziałowym Studenckim Kole Naukowym „Ochrony
zabytków techniki HP Nadbor”
zaprezentował swą kolekcję zegarków produkcji radzieckiej, odsyłając ku ich dziejom, ku historii
radzieckich zakładów mechaniki
precyzyjnej i ku osobliwościom
technicznym zegarków, a zgromadził wiele ich typów.
Wioletta Joanna Wrona
i Marcin Wrzesiński, ten ostatni
od roku patronujący działaniom
Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego PWr
„Ochrony zabytków techniki HP
Nadbor”, przenieśli nas w XIX
stulecie, czas budowy imponujących mostów kolejowych, ale
i czasu spektakularnych ich katastrof, przybliżając wybrane, których pamięć do dzisiaj pozostaje
żywą, zwłaszcza na terenie wysp
brytyjskich, gdzie miały miejsce.
Nie przeszły bez echa, także w ich
wymiarze technicznym. Podjęte
w połowie XIX stulecia badania
przyczyn tych katastrof znakomicie służyło kolejnym pokoleniom
konstruktorów i budowniczych
mostów i wiaduktów.
Marceli Bochenek zapre-

zentował dzieło, w którego powstanie wniósł własny, znaczący
wkład, a mowa o wyjątkowym
w Europie Muzeum Drogownictwa powstałym w Szczucinie nad
Wisłą.
Sesja popołudniowa odbyła
się w Nowej Rudzie, w Miejskiej
Bibliotece Publicznej, mającej
siedzibę w dawnym Browarze
Miejskim. Otworzyła ją Teresa
Bazała – prezes Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej, zaangażowana też w pracach Rady Sowiogórskiego Muzeum Techniki.
Wręczyła dyplomy ukończenia
Studiów Podyplomowych Archeologii Przemysłowej w roku
akademickim 2011/2012, prowadzonych przez prof. Stanisława
Januszewskiego na Politechnice
Wrocławskiej.
Jak przystało na ziemię stanowiącą przez wieki opokę dolnośląskiego górnictwa węgla
kamiennego sesję rozpoczęliśmy
wystąpieniem dr Doroty Świtały
– Trybak z Uniwersytetu Opolskiego o pomnikach uwieczniających pamięć górników poległych na stanowiskach pracy,
w katastrofach, które jak te na
kopalniach „Piast” czy „Wacław”
pociągały za sobą dziesiątki ofiar.
Nowa Ruda szczególnie pomnikami takimi jest znaczona, znajdziemy je na miejscowym cmentarzu, na cmentarzu w Jugowie,
na tablicach pamiątkowych
w miejscowych kościołach, przy
zamkniętych kopalniach.

Dr inż. Eufrozyna Piątek,
znana jako historyk górnictwa
dolnośląskiego, o imponującym
dorobku, opowiedziała nam
o stylach życia śląskich rodzin
górniczych, podnosząc, że stanowią znaczący i wart bliższego
zbadania element dziedzictwa
niematerialnego.
Dr Andrzej Bogusławski
przypomniał postać swojego
ojca, konstruktora statków – inż.
Lecha Bogusławskiego, którego
pamięć chcemy zachować, jako
członka Odrzańskiej Komisji Odbiorów. To on wraz z inż. Zbigniewem Kuszewskim i inż. Czesławem Śladkowskim w 1949 roku
odbierał od strony holenderskiej
budowane w Gorinchem, Rotterdamie, Kinderdijk, w Dordrechcie
i w innych stoczniach Holandii
holowniki parowe, przeznaczone
dla żeglugi odrzańskiej, 13 tzw.
„małych holendrów” i 8 „dużych”.
Ich przybycie na Odrę inaugurowało prawdziwie polski czas
żeglugi odrzańskiej, a wiernie
służyły do połowy lat 60. XX w.
Dzisiaj pozostał tylko „Nadbor” –
już w roli statku – szkoły, statku –
laboratorium, statku – muzeum.
Kolejnym punktem programu stała się wizyta w noworudzkim Muzeum Górnictwa
i w sztolni, wciąż eksponującej
bogate jej techniczne uzbrojenie, znakomicie wprowadzające
w sztukę górniczą.
Drugi dzień - Świdnica. Dzięki uprzejmości Telekomunikacji

Uczestnicy IX Międzynarodowego Warsztatu Archeologii Przemysłowej
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Polskiej SA udostępniony został
społeczeństwu miasta wyjątkowy schron powstały w 1939r. dla
potrzeb stacji wzmacniakowej
sygnału telefonicznego, o imponującej powierzchni 1500 m2,
w którym do dzisiaj utrzymano
sprawną infrastrukturę, a składają
się na nią filtry, śluzy powietrzne,
stacja energetyczna, punkt poboru wody pitnej, zbiorniki oleju itp.
Towarzyszyli nam świdniccy krótkofalowcy, prowadzący łączność
radiową z ok. 35 krajami świata,
na wszystkich kontynentach,
sięgali nawet wysp kanaryjskich
na Atlantyku i wysp Oceanii na
Oceanie Spokojnym. W schronie pozostawiliśmy dr inż. arch.
Krzysztofa Wielgusa z Politechniki Krakowskiej i Joannę Wiolettę
Wronę z Fundacji Otwartego Muzeum Techniki. Oni przyjmowali
mieszkańców miasta i grupy młodzieży szkolnej. Do godziny 13
schron odwiedziło ok. 300 osób,
w tym ok. 240 uczniów szkół
świdnickich. Mogli obejrzeć przy
okazji wystawę „Zabytki techniki
Gór Sowich” i wysłuchać nader
kompetentnych przewodników.
Pozostawiając schron w ich
rękach już o 11 w świdnickim
Domu Technika NOT rozpoczęły
się obrady sesji trzeciej, prowadzonej pod patronatem Prezydenta miasta Świdnica Wojciecha Murdzka. Zainaugurowała
ją prezentacja Małgorzaty Umińskiej z Politechniki Wrocławskiej,
pracującej w MSKN „Ochrony
zabytków techniki HP Nadbor”
i Andrzeja Kostrzewy, studenta
Wydziału Historii Uniwersytetu
Wrocławskiego. W bogato ilustrowanym wystąpieniu opowiedzieli o ruchu wynalazczym,
uwagę koncentrując na suszarkach do włosów, a rozwijającym
się w XIX i w pocz. XX stulecia na
gruncie Stanów Zjednoczonych
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Ameryki Północnej. Wystąpienie
to raz jeszcze zwracało uwagę na
wartości patentu wynalazczego
jako źródła archeologii przemysłowej i historii techniki.
Marcin Wrzesiński opowiedział o zabytkach techniki Portugalii, a miał okazję zapoznać
się z wybranymi w czasie swego
półrocznego stażu, jaki miał okazję odbyć tam w czasie studiów
na Wydziale Budownictwa Politechniki Wrocławskiej.
Sesję czwartą prowadziliśmy w nadszybiu szybu „Teresa”
w Wałbrzychu którego proweniencja sięga 1864 r. Dzisiaj odbudowane mieści zbiory górnicze Jerzego Mazura, znanego
kierowcy wyścigowego, uczestnika rajdów Dakaru i Monte Carlo,
który dzisiaj powraca do sportów
motorowych. Zakupił przed laty
zespół szybu „Teresa” i w dawnej
rozdzielni i stacji trafo urządził
salon samochodowy Nissana.
W maszynowni szybu „Teresa”
zgromadził imponującą kolekcję
pamiątek motoryzacyjnych, prowadzących ku dziejom polskiego
sportu samochodowego i motocyklowego. Znajdziemy tutaj nie
tylko wyjątkowej urody samochody sportowe czy motocykle,
ale i liczne akcesoria i ubiory sław
polskiej motoryzacji – Krzysztofa
Hołowczyca, Mariana Bublewicza, Jana Muchy, Andrzeja Jaroszewicza i innych, autografy
wielu sław światowego sportu
samochodowego. Jerzy Mazur
oprowadzał nas po zbiorach Muzeum Górnictwa i Motoryzacji,
urządzonego w znakomitej oprawie górniczej architektury. Jego
opowieść o historii poszczególnych eksponatów, często osobistych pamiątek jego i jego przyjaciół z wyścigowych torów i tras
rajdowych na długo pozostanie
w naszej pamięci.

Sesja w Sowiogórskim Muzeum Techniki w Dierżoniowie

Na„Teresie” zeszliśmy również
do sztolni, pochodzącej z pocz.
XIX stulecia, odkrytej przez Jerzego Mazura przed dwoma laty
i znakomicie przysposobionej
do ruchu turystycznego, wyjątkowego dzieła sztuki górniczej.
Pełni wrażeń udaliśmy się jeszcze na głowicę wieży nadszybowej „Teresy” przysposobionej do
roli wieży widokowej. Po obejrzeniu krajobrazów Rusinowej
rozpoczęliśmy w końcu sesję, na
drugiej kondygnacji nadszybia,
pełnego górniczych zabytków,
narzędzi, ubiorów, lamp etc.
W tej wyjątkowej urody scenerii dr inż. Wacław Hepner z Politechniki Opolskiej mówił o rozwoju historycznym samochodowych przekładni ciernych. Swe
wystąpienie ilustrował przekładniami pochodzącymi z Jego
kolekcji, a kolekcja to wyjątkowej wartości.
Agata Augustyn, studentka
Wydziału Historii Uniwersytetu
Wrocławskiego przybliżyła nam
koncepcję wałbrzyskiego Parku
Wielokulturowego Stara Kopalnia, powstałego na obszarze
cywilizacyjnym dawnej kopalni
„Lis” (Fuchs), później znanej pod
nazwą „M. Thorez”, którego rewaloryzacja jest właśnie prowadzona. Za dwa lata znajdziemy
tutaj jedno z najciekawszych

w Europie muzeów, bogate kolekcją maszyn górniczych, kolekcją jakiej już dzisiaj w Europie nie
znajdziemy. Wystąpienie to dało
asumpt do szerszych wypowiedzi dr inż. Eufrozyny Piątek i prof.
Stanisława Januszewskiego, którzy przypomnieli dzieje kształtowania się idei muzealnictwa górniczego w Wałbrzychu, propozycję budowy Środowiskowego
Muzeum Górnictwa Węgla Kamiennego realizowaną w latach
80. XX w. pod nazwą Ośrodka
Dawnej i Nowej Techniki Górniczej i projekt budowy Muzeum
Górnictwa na obszarze kopalni
„Lis”, przez dr inż. Zygfryda Piątka
i dr inż. Eufrozynę Piątek rozwijany w latach 90. XX stulecia, z którego też czerpią do dzisiaj rzecznicy budowy scentralizowanego
muzeum przemysłu i górnictwa.
Wymiana opinii prowadziła nas
ku kwestiom społecznych aspektów ochrony dziedzictwa przemysłowego i znakomicie wieńczyła tegoroczne Warsztaty.
Pożegnaliśmy się z Jerzym
Mazurem sesję otwierającym
i serdecznie nas na „Teresie” podejmującym. Kolejne spotkanie
w maju roku 2013, już na jubileuszowym X Międzynarodowym
Warsztacie Archeologii Przemysłowej.
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Organizační setkání Polsko-českých
Dnů Křesťanské Kultury

Zástupkyně organizátorů z Červeného Kostelce představuje programu ukončení.
U stolu: Julian Golak a Piotr Sutowicz – ředitel dolnoslezského Civitas Christiana.

3. července v prostorách Civitas Cristiana ve Walbrzychu proběhlo setkání organizátorů XXIII
Polsko-českých dnů křesťanské
kultury „Buďme Rodinou,“ které
se budou konat 15. srpna - 30. října 2012 na polsko-českém pohraničí na Dolním Slezsku a v Královéhradeckém kraji. Organizátory
slavnostního zahájení a ukončení
budou v letošním roce partnerská
města Ząbkowice Śląskie a Červený Kostelec, která v tomto roce
slaví významné historické výročí.
Slavnostní zahájení v Ząbkowicích Śląských, které letos oslaví
725-leté výročí založení, se bude
konat dne 29. září 2012. Zahájí se
svatou mší v Kostele Sv. Hedviky
a poté shromáždění shlédnou
divadelní představení připravené umělci z Červeného Kostelce.
Ukončení se bude konat 20. října
v Kostele Sv. Jakuba v Červeném
Kostelci. Město slaví své 650.
výročí založení. Organizátoři z
jednotlivých středisek připravili
bohatý různorodý program, který jako každý rok zahrnuje téměř
50 různých akcí z oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu.
XXI Mezinárodní Interdisciplinární Umělecký Plenér 2012 se
bude konat ve dnech 9. -19. září
2012 v Kudowě Zdroji - Czermné
a Bystrzycy Kłodzké na stezce blahořečeného kněze Gerharda Hirschfeldera (Szlak bł. ks. Gerharda
Hirschfeldera). Naplánovány jsou
také konference „Učení Jana Pavla

II jako tvůrčí přínos k evangelizaci
kultury“ („Nauczanie Jana Pawła
II jakotwórczy wkład w ewangelizację kultury”) v Świdnicy (18.
října), „Společné kulturní dědictví
Poláků, Čechů a Němců na Kladském pomezí. Poselství kněze G.
Hirschfeldera a prof. J. Wittiga“
(„Wspólne dziedzictwo kulturowe
Polaków, Czechów i Niemców na
Ziemi Kłodzkiej. Przesłanie bł. ks.
G. Hirschfeldera i prof. J. Wittiga”)
Nowa Ruda (21. - 23. září), Historické posezení – „Směrem k bu-

doucnosti - místo Polska a Čech
v 21. století na mapě Evropy. Mezi
vlastní identitou a multikulturalismem“ („Ku przyszłości – Miejsce
Polski i Czech na XXI-wiecznej mapie Europy. Między tożsamością
a multikulturalizmem”), Fórum
domácích muzeí (Formum muzeów domowych)v Kudowě Zdroji.
V Bielawě budou prezentovány
olejomalby Jiřího Kollerta a gobelíny Marie Pachucké, v Mieroszowě a Boguszowě - Gorcích Jan
Kousal v páté výročí jeho smrti.
Ve Vratislavi bude POLEST poprvé
organizovat Polsko-český rodinný
hudební festival (22. – 23. září), a v
Jedlině Zdroji již pátý koncert Tří
kultur (19. - 21. října). Koncertovat
bude sbor Stěnava z Broumova.
Setkání Poláků a Čechů budou
probíhat také v rámci akce „Milosrdenství esencí křesťanské
dokonalosti“ („Miłosierdzie istotą chrześcijaństwa doskonałości”) ve Starém Lesieńci, a také
během polsko-českého turistického závodu, který připravilo
PTTK v Ząbkowicích Śląských.
Děti a mládež se setkají během
vědomostních soutěží o Polsku
a České republice. Mládež se
středních a vyšších škol bude
poznávat Střední a Východní Sudety a žáci základních škol a nižších gymnázií budou poznávat

Organizátoři během setkání v Civitas Christiana ve Walbrzychu.

Kladské pomezí a Náchodsko.
Plánuje se také organizace soutěží „Boží stezky“(„Boże Drożki”)
a „Radostná cesta do minulosti“
(„Radosna podróż w przeszłość“).
Dny budou také doprovázeny
zahájením výstav: „Polsko-české
Dny Křesťanské Kultury“ („PolskoCzeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej”), „Tvůrci pohraničí na počest
Jana Pavla II“ („Twórcy pogranicza
w hołdzie Janowi Pawłowi II”),
„Člověk jako chrám Božího Ducha“ („Człowiek świątynią Bożego
Ducha”) a „Společně proti sobě.
Rok 1969 v Polsku a Československu“ („Razem przeciwko sobie. Rok
1969 w Polsce i Czechosłowacji”),
kterou připravilo Sdružení PANT.
Setkají se také handicapovaní
lidé během Noworudzké integrační polsko-české spartakiády
a během pouti v Krzeszowě.
Během tzv. „Mieroszowských pátků“ budou prezentovány české
filmy pro děti, mládež a dospělé.
XXIII Setkání s poezií pořádané
Věrou Kopeckou v Broumově se
bude konat také v Mieroszowě.
Setkání se zúčastnil i senátor Wiesław Kilian, který ve svém projevu
zdůraznil význam této akce pro
polsko-české vztahy.
Překlad Joanna Golak
a Katarzyna Rima Katbeh
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XXIII POLSKO – CZESKIE DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
RADOSNA
PODRÓŻ W PRZESZŁOŚĆ
Adresaci :
- Szkoły podstawowe, Gimnazja,
szkoły pogimnazjalne
- Szkoły podstawowe w powiecie Nachod
w Czechach
Kategorie wiekowe :
11-12 lat oraz 13- 15 lat i starsi
Terminy realizacji:
Etap I - lipiec- sierpień - wrzesień /termin
ostateczny zgłoszeń do udziału- 15.09.2012 r.
Etap II - dostarczenie prac konkursowych do
Ząbkowic Śląskich, w miejsce wskazane przez
organizatora, od 8.10 do 10.10. 2012 r.
Ocena prac - 11.10.
Etap III - Wystawa pokonkursowa z udziałem
laureatów-13.10.2012 r.
Idea imprezy:
Mieszkamy na ziemiach o bogatej historii
i kulturze. Przeszłe pokolenia pozostawiły
trwałe ślady kultury materialnej, które
mają chrześcijańskie korzenie. Bogactwo
kulturowe wywodzi się z różnorodności
tradycji, którą kultywowali mieszkający tu
Polacy, Czesi oraz Niemcy . Historycznie nasze
ziemie charakteryzują się niejednorodną
państwowością, co sprzyjało przenikaniu
wartości wyznawanych przez ludność
wcześniej tu zamieszkałą do napływowej.
Proces asymilacji i przenikania kultur
sprzyjał twórczości; zachowane dzieła
kultury materialnej są tego świadectwem.
Proponujemy podróż w przeszłości by
odnaleźć i opisać jej świetność , poznać
dokonania narodów zamieszkałych tu w
różnych wiekach. Tak jak dziś mieszkamy
w swych małych ojczyznach, poprzednie
pokolenia też te ojczyzny budowały.
Odkryjmy znaki różnych czasów.
			

Organizator:
Zdzisław Skarbek
niz.skarbek@gmail.com

K O N K U R S „B O Ż E D R Ó Ż K I”
Istotą konkursu jest odnalezienie w najbliższej okolicy
zamieszkania (podczas wędrówek pieszych czy
rowerowych) śladów przeszłości w postaci kapliczek i krzyży
przydrożnych oraz figur świętych i sakralnych elementów
architektonicznych na budynkach mieszkalnych czy
publicznych.
Dzieci starsze ze szkół podstawowych mają do wykonania
następujące zadania:
Sfotografowanie znalezionych obiektów kultu religijnego
i opisanie go na uproszczonych kartach ewidencyjnych
(zał. nr 1). Każdy obiekt opisujemy na oddzielnej karcie
ewidencyjnej.
Wykonanie planu miejscowości bądź obszaru, na którym
zabytki znaleźliśmy(plan uproszczony) lub wykonanie
dioramy.
Na planie zaznaczamy znaleziska symbolami (Kp- kapliczki
przydrożne; K- krzyże przydrożne nie dotyczy postawionych
po wypadkach drogowych; F- figury świętych)
Na dioramie umieszczamy miniaturki odkrytych zabytków.
Młodzież z gimnazjum wykonuje dwa zadania:
1. Fotografie obiektów kultu religijnego i sporządza dla
każdego opis na karcie ewidencyjnej (zał. nr 2)
2. Fotografie sakralnych detali architektonicznych i sporządza
opis na karcie ewidencyjnej (zał.nr3) zabytków tych będzie
niewiele lub może nie być wcale
Uwaga: Każde zadanie będzie oceniane odrębnie.
Regulamin konkursu
Uczestnikami konkursu mogą być całe klasy (dot. szkół
podstawowych), grupy koleżeńskie i uczniowie podejmujący
się zadania indywidualnie.
Terminy realizacji :
1. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie do 15 września
(zał. nr. 4) na adres internetowy: niz.skarbek@gmail.com
2. Realizacja tematyki konkursowej do 30 września
3. Dostarczenie prac do oceny od 8do 10 października
do Ząbkowic Śląskich (adres podany będzie mailem 30
września) 4. Otwarcie wystawy, wręczenie nagród
i wyróżnień 13 października
Pytania szczegółowe można kierować na podany adres
mailowy.
Organizator:
Zdzisław Skarbek
niz.skarbek@gmail.com
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Jerzy Organiściak

Polsko – czeskie spotkanie turystów
W dniach, 24 – 26.08.2012
r. odbyło się w Cervenym Kostelcu kolejne już spotkanie
turystów polskich, reprezentujących Oddział PTTK w Ząbkowicach Śl. z turystami z Czech,
reprezentujących Czeski Klub
Turystów w tym mieście. Spotkania polsko-czeskie o tej porze w Červenym Kostelcu mają
już długoletnią historię i są
związane z odbywającym się
tam corocznie – Międzynarodowym Festiwalem Folkloru,
który w bieżącym roku ma już
swoją 58. edycję. Spotkania turystyczne w Cervenym Kostelu
połączone są zawsze z poznawaniem najbliższych okolic tej
miejscowości jak również z wycieczką w Czeskie Karkonosze.
Tym razem 68. osobowa grupa
z Ząbkowic, po uroczystej Mszy
Świętej w kościele św. Jakuba
Starszego, wspólnie z czeskimi
kolegami poznawała urokliwe
okolice doliny rzeki Upy w pobliżu miejscowości Czeska Skalica.
Wędrowaliśmy śladami wielkiej
czeskiej pisarki doby odrodzenia
narodowego – Bożeny Niemcovej, a w szczególności szlakiem

gdzie rozgrywała się jej najsławniejsza, autobiograficzna powieść - Babunia. Warto wiedzieć,
że w bieżącym roku przypada
150. rocznica śmierci tej wielkiej
pisarki i z tej okazji w miejscach
z nią związanych odbywają się
liczne imprezy kulturalne i wystawy. Wieczorem tego dnia,
jak co roku uczestniczyliśmy
w galowym koncercie 58 Międzynarodowego Festiwalu Folkloru. W tym roku uwagę przyciągnęły występy młodzieżowego
zespołu tanecznego z Gruzji,
który podbił serca licznie zgromadzonej widowni. W dniu 26.
sierpnia wyruszyliśmy już samodzielnie w czeskie Karkonosze.
Rozpoczęliśmy naszą wędrówkę
od Czarnej Góry nad Janskimi
Łaźniami, by następnie przejść
przepięknym, widokowym szlakiem aż pod Śnieżkę i stamtąd
do Pecu pod Śnieżką. Impreza
udała się wyjątkowo i większość
uczestników już dzisiaj zadeklarowała udział w następnej imprezie w przyszłym roku. Warto
w tym miejscu wspomnieć, że
partnerstwo turystyczne pomiędzy Oddziałem PTTK w Ząb-

Na szlaku

kowicach Śl. i Czeskim Klubem
Turystów w Červenym Kostelcu
trwa już od 1996 r. W tym czasie
zorganizowaliśmy kilkadziesiąt
wspólnych imprez turystycznych, a kontakty organizacyjne
przerodziły się obecnie w przy-

jaźnie i wzajemne odwiedziny.
Można wręcz powiedzieć, że jest
to modelowy przykład „przyjaźni polsko – czeskiej” i tak też
powinny wyglądać partnerstwa
pomiędzy polskimi i czeskimi
miastami.

Msza święta w kościele
św. Jakuba Starego

Koncert finałowy
58 Festiwalu Folklorystycznego
w Červenym Kostelcu
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Zemřel virtuóz harmoniky

Es verstarb der Akkordeonvirtuose

Jerzy Lamorski

Jerzy Lamorski

Dne 8. června 2012 zemřel náhle v Hamburku Jerzy Lamorski, bylo mu 62 let. Narodil se
v Nowé Rudě v roce 1950. Už od raného mládí
projevoval nadání pro hudbu. Navštěvoval
Základní školu č. 3 na Srebrné ulici, v roce 1982
odjel do Německa a žil v Hamburku. Pro obyvatele tohoto města, stejně jako pro mnoho dalších v Evropě, byl znám jako jeden z nejlepších
harmonikářů. Dokázal neobvyklým způsobem
zahrát různé hudební skladby. Každý koncert
hrál s velkou oddaností a vášní. Se svým akordeonem, na kterém dokázal zahrát velmi zajímavý repertoár, zacházel s citem a neuvěřitelnou láskou. V Německu založil mezinárodní
soubor „Lamorski – Quartet,“ ve kterém hráli
jihoameričtí hudebníci.
Často jezdíval do Polska, za svou matkou,
bratrem a navštěvoval své přátele. Vždy přicházel do redakce novin „Gazeta Noworudzka“
a „Ziemi Kłodzka“. Měl jsem tu čest hostit Jiřího
v mém domě a pomáhal jsem mu při organizaci koncertů v Nowé Rudě a Dusznikách Zdroji
(v Chopinově dvorku). U příležitosti nadání
Základní škole č. 3 v Nowé Rudě jména prof.
Josepha Wittiga Jerzy Lamorski připravil speciální koncert pro žáky a učitele, který se konal v
tělocvičně na Srebrné ulici. Jiří Lamorski u této
příležitosti nahrál zvláštní CD „Polské Srdce“
(Polskie Serce), které jsme při této příležitosti
vydali.
Dne 21. června 2012 jsem se zúčastnil mše
svaté a pohřbu Jiřího v kostele Nanebevzetí
Panny Marie na Cmentarné ulici. Dlouhý smuteční
průvod
doprovázel jeho
tělesné ostatky
na městský hřbitov v Nowé Rudě.
Ztratili jsme v
Jiřím
velkého
hudebníka a velvyslance Nové
Rudy a Dolního
Slezska, který se
svými koncerty
cestoval po celém světě.
Julian Golak

Am 8. Juni verstarb plötzlich in Hamburg im
Alter von 62 Jahren Jerzy Lamorski. Er ist im
Jahr 1950 in Nowa Ruda geboren. Von Kindheit
an hatte er ein musikalisches Talent. Er besuchte die Grundschule Nr. 3 in der Srebrnastraße,
wanderte im Jahr 1982 in die Bundesrepublik
Deutschland aus und fand in Hamburg sein
neues Zuhause. Den Bewohnern dieser Stadt
und in Europa gab er sich als einer der besten
Akkordeonspieler zu erkennen. Er konnte auf
eine besondere Art und Weise verschiedene
musikalische Kompositionen spielen. Jedes
Konzert spielte er mit großer Hingabe und
Leidenschaft. Mit viel Liebe spielte er sein Instrument und präsentierte seinen Zuhörern
sein sehr interessantes Repertoire. In der Bundesrepublik Deutschland gründete er das „Lamorski – Quartet“, in der Südamerikanische
Musiker spielten.
Oft besuchte er seine Heimat, seine Mutter,
seinen Bruder und seine Freunde, wobei er
auch immer bei der Redaktion der Zeitungen
„Ziemia Noworudzka“ und „Ziemia Kłodzka“
vorbeischaute. Ich hatte auch die Ehre Jurek in
meinem Haus zu Gast zu haben und unterstützte ihn bei der Organisation seiner Konzerte in
Nowa Ruda und in Duszniki Zdrój. Anlässlich
der Feier zur Namensgebung der Grundschule
Nr. 3 (sie wurde nach Prof. Joseph Wittig benannt), bereitete er für die Schüler und Lehrer
ein Konzert vor, das in der Sporthalle in der
Srebrnastraße stattfand. Jerzy Lamorski nahm
aus diesem Anlass eine CD mit dem Titel „Polskie Serce“ („Polnisches Herz“)
auf, die wir zu diesem Fest herausgaben.
Am 21. Juni nahm ich an
der Trauerfeier teil, die in der
Kirche der Heiligen Jungfrau
Maria in der Cmentarnastraße
in Nowa Ruda stattfand. Seine
letzte Ruhestätte fand er auf
dem Friedhof in Nowa Ruda.
In Jurek verloren wir einen
großartigen Musiker und Botschafter der Stadt Nowa Ruda
und Niederschlesiens, der in
der ganzen Welt konzertierte.
Julian Golak
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Podziękowanie dla Pavli Foglovej
za pracę w Czeskim Centrum w Warszawie
w latach 2008 - 2012
Z panią dyrektor Foglovą jako Radny Województwa Dolnośląskiego
pracowałem przez cały okres trwania jej misji w Polsce. Wysoko
ceniłem profesjonalność. Jej niezwykłe zaangażowanie, zdolności
organizacyjne, doskonałą znajomość czeskiej i polskiej sceny politycznej,
kultury i dyplomacji. Dzięki temu zorganizowała kilkaset kulturalnych
i politycznych imprez, które przyczyniły się nie tylko do lepszego
zrozumienia kultury czeskiej w Polsce, ale przede wszystkim pozwoliły
na dalsze polepszenie polsko-czeskich kontaktów.
Dzięki Jej pracy nie tylko w Województwie Dolnośląskim, ale w całej Polsce rozszerzyła się
wiedza o wybitnych czeskich twórcach, pisarzach, wydawcach, pracownikach galerii, naukowcach.
Dzięki Jej osobistemu zaangażowaniu współpracę nawiązało wiele instytucji, a kilkadziesiąt imprez
kulturalnych przekształciło się znaczące imprezy międzynarodowe.
Przykładem może być festiwal artystów szklarzy, który jest organizowany od 2008 roku. Wtedy
Pavla Foglova rozpoczęła pełnienie swojej funkcji, dzięki jej pomocy impreza ta rozrosła się do rangi
Międzynarodowego Festiwalu Szkła Artystycznego w Szklarskiej Porębie.
Jej praca na rzecz prezentacji i promocji Republiki Czeskiej za granicą jest nieoceniona.

Julian Golak

Poděkování Pavle Foglové
za práci v Českém Centru ve Varšavě
v letech 2008 - 2012
S paní ředitelskou Foglovou jsem jako radní Dolnoslezkého kraje spolupracoval po celé období
jej ho vyslání do Polska. Oceňují především její mimořdné nasazení, profesionalitu, orgnizáční
schopnosti, vynikající znalost české i polské politické a kulturní scény a veřejné diplomace, díky nimž
zorganizovala Skolik stovek kulturních i kulturně-politických a vzdělavácích akcí, které se zasloužily
nejen o lepší pochopení české kultury v Polsku, ale především i další zlepšení polsko-českých
sousedských vztahů ve všech oblastech.
Díky její práci nejen v Dolnoslezkém krají, ale praktický po celém Polsku Se rozšířilo povědomí
o kvalitních esach výtvarnících, spisovatelích, vydavatelích, galeristech, vědcích, díky osobnemu
nasazení navázala řada institucí mezinárodní kazby a z mnohých kulturních akcí Se staly významné
mezinárodní aktivity.
Přikladem za všechny může být formát fesivalu uměleckých sklářů, který je organizován od roku
2008, kdy paní ředitelka nastoupila do své funkce, a jež se díky její pomoci rozrostl do Mezinárodníhi
festiwalu uměleckého skla ve Szklarské Porebě.
Její přinos pro prezentaci České republiky v zahraničí je nedocenitelný.

Julian Golak
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GALA PAROWOZÓW
Święto parowozów
w Jaworzynie Śląskiej
29 września, 2012 r. (sobota)
w Jaworzynie Śląskiej odbędzie
się po raz drugi międzynarodowy zlot zabytkowych parowozów.
Do Muzeum znajdującego się w zabytkowej lokomotywowni z przełomu XIX i XX
wieku przyjadą parowozy
z Niemiec, Czech i Polski. Organizatorzy spodziewają się
6 parowozów, w tym parowozu produkcji BR35 1019-5 wyprodukowanego w zakładach
BORSIG Berlin w 1936 r. To parowóz pospieszny o masie 175
t, poruszający się z prędkością
maksymalną 130 km/h. W 1936
roku kosztował 193 521 Reichsmarek. Dziś pozostaje własnością Lausitzer Dampflok Club
e.V. z Cottbus. Kolejnym parowozem, który zawita do Jaworzyny Śląskiej to BR52 8080-5
niemiecka lokomotywa wojenna o uproszczonej konstrukcji
zbudowana w 1944 roku w zakładach Maschinenbau & Bahnbedarf AG Berlin. Zrekonstruowana w 1963 roku. Własność
Ostsächsische Eisenbahnfreunde e.V.z Lobau. Z Czech będzie
parowóz 213.901 – lokomotywa
przemysłowa, zbudowana do
prowadzenia prac manewrowych, wyprodukowany w 1954
roku w zakładach Českomoravská Koleben Daňek odrestaurowany przez Klub Przyjaciół
Pojazdów Kolejowych z BRNA.
Polskie parowozy będzie reprezentować TKt48-18 - polski
parowóz tendrzak, zbudowany
do prowadzenia składów towarowych i lekkich pociągów
osobowych w obrębie dużych
aglomeracji miejskich. Lokomotywa zbudowana w zakładach Im. Józefa Stalina w Poznaniu (Dawniej Zakłady Im.
Hipolita Cegielskiego) w 1951
roku. W 2010 roku poddana naprawie głównej w zakładach Interlok Piła wraca na tory. Masa
parowozu to 98t, moc 1060 KM
pozwala osiągnąć prędkość 80
km/h.
Z parowozowni Wolsztyn
przyjedzie Ol49-59 - seria polskich parowozów przeznaczonych do prowadzenia pocią-

gów pasażerskich lub lekkich
składów pospiesznych. Moc
1290 KM pozwalała osiągnąć
prędkość 100 km/h. Lokomotywa Ol49-59 wyprodukowana
została w 1953 roku w Zakładach Im. Feliksa Dzierżyńskiego
(Dawniej: Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Chrzanowie),
Zabytkowe parowozy po
powitaniu na stacji w Jaworzynie Śląskiej o godzinie 11.30
wjadą na teren Muzeum, gdzie
odbędzie się ich prezentacja.
Zademonstrowane
zostaną
czynności wykonywane przy
codziennej obsłudze parowozu.
Uzupełnianie węgla, nalewanie
wody przed wyjazdem na trasę,
kontrola i regulacja maszyn.
Odwiedzający
Muzeum
będą mogli wejść do wybranych parowozów, dowiedzieć
się o ich działaniu, historii,
a także o przebytych trasach.
Pokazy ruchu zabytkowych
parowozów na terenie lokomotywowni będą trwały przez cały
dzień .
Szczególną atrakcją dla
koneserów teatru i muzyki alternatywnej będzie wieczorny
koncert na terenie Muzeum.
W rolę aktorów wcielą się parowozy, które w szczególnej
aranżacji w otoczeniu świateł,
pary i fantastycznych dźwięków twórców zespołu Babu
Król stworzą niepowtarzalne
artystyczne wrażenia.
Parowozy z ,,duszą” w towarzystwie olbrzymich lalek,
stworzonych i poruszanych
przez członków grupy teatralnej ,,Klinika Lalek”, zaprezentuje bajeczny świat opowiedziany
oczami maszyn epoki pary.
Premiera spektaklu rozpocznie się o godz. 19.00,
a zakończy się pokazami ogni
sztucznych.
Gala Parowozów znajdzie
swój finał nocą, koncertami
muzycznymi w ramach Dni Jaworzyny Śląskiej.
W niedzielę 30 września na
terenie bocznicy nadal będzie
można podziwiać parowozy,
zwiedzić zabudowania zabytkowej lokomotywowni, a także
przejechać się taborem kolejowym.
Serdecznie zapraszamy!

Parowozownia w Jaworzynie Śląskiej
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O odpoczynku, szlakach turystycznych
i pielgrzymkowych - słów kilka
Szczyt góry jako cel i miejsce wspinaczki nie tylko fizycznej, ale także długiej drogi wewnętrznej;
Wierzchołek góry - jako uwolnienie się od ciężaru codzienności,
jako głębokie oddychanie czystym powietrzem stworzenia;
Góra - miejsce które wzbogaca o rozległą panoramę stworzenia i piękna przyrody;
Wierzchołek góry, który daje mi duchową wielkość i umożliwia upodabnianie się do Stwórcy.
(Por. Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, t. 1 Kraków 2007)
„Marienpilgerweg” Tschenstochau (PL) – Levoča / Leutschau
(SK) – Mariazell (A) /…/”. Pogłębione zainteresowanie tym faktem uświadomiło mi, że mamy
tu do czynienia z międzynarodowym maryjnym szlakiem
turystyczno-pielgrzymkowym
„Marienpilgerweg”, o całkowitej długości ok. 1.000 km. Prowadzi on przez główne sanktuaria maryjne trzech narodów:
Polski, Słowacji i Austrii, tzn.
z Częstochowy przez Levoča
do Mariazell1. Co więcej, nieNa szlaku Pielgrzymki Świdnickiej 2012 r.;
archiwum pielgrzymki

U genezy poniższych refleksji były kolejno: cel mojej
studyjnej podróży do Wiednia - problematyka pilnej konieczności europeizacji Europy,
a następnie z jednej strony,
pytanie postawione przez Redakcję „Ziemi Kłodzkiej” o aktualne położenie Kościoła katolickiego w Austrii, a z drugiej
odkrycie jakiego dokonałem
podczas podróży do tego kraju. Otóż w Wiedniu – europejskiej stolicy kultury, w centrum
wytworzonego tam rozległego
parku rekreacji oraz pikników
rodzinno-narodowych, kultury i odpoczynku zanurzonego
w przyrodzie, na tzw. wyspie
dunajskiej (o długości ok. 22
km i ok. 45 km szlaków rowerowych), z radosnym zdumieniem dostrzegłem oznakowany
szlak z tablicą, na której widniał
napis (pełny tekst zob. na fotografii): ‘[I 23] Internazionaler

1

Mariazell – miasteczko malowniczo położone w środkowej
Austrii, na płd. od Wiednia i na
wysokości ok. 800 m npm, w kraju związkowym Styria (w powiecie Bruck an der Mur, liczy ok. 1,5
tys. mieszkańców). Około roku
1157 na tym terenie działalność duszpasterską prowadził
benedyktyński mnich Magnus
z opactwa św. Lamberta, który
w nadrzewnej kapliczce umieścił
wyrzeźbioną z drzewa lipowego
figurkę Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Po raz pierwszy jako
sanktuarium, dokumentuje je
najstarsza wzmianka z 1266 r..
W okresie rekatolicyzacji - od
XVII w., uznawano je już za
sanktuarium narodowe. W 1757 r.
nawiedziło go 373 tys. pielgrzymów. W roku 2007 miasto
świętowało 850-lecie lokalizacji.
Znajdujące się tutaj sanktuarium
– bazylika Narodzenia Najświętszej Marii Panny (gotycka w XIV
w.) z łaskami słynącą figurką „Magna Mater Austriae” oraz „Mater
Gentium Slavorum” (z 1200 r.) jest
jednym z najsłynniejszych ośrodków kultu maryjnego w Europie
Środkowej (pierwszym w Austrii
przed Maria Taferl; i największym
sanktuarium węgierskim „Magna
Hungarorum Domina”). Papież
Jan Paweł II odwiedził Bazylikę
w Mariazell 13 września 1983 r.,
natomiast Benedykt XVI 8 wrze-

bawem dowiedziałem się, że
szlak ten stanowi nawiązanie
do potężnej sieci pielgrzymkowych dróg św. Jakuba Apostoła2 przebiegających przez
te trzy kraje oraz, że nie należy
go mylić z austriackimi szlakami wiodącymi do sanktuarium
w Mariazell (tzw. „österr. Mariazellerwegen”)3. Po czym dotarśnia 2007 r..
Od końca XVIII w. (czyli po cesarskim zakazie pielgrzymowania
do Mariazell z 1783 r.) w górskim
- późnobarokowym kościółku,
znajdującym się pod szczytem
góry Igliczna w Masywie Śnieżnika (k/Międzygórza i niedaleko od
Bystrzycy Kł.). istnieje sanktuarium Matki Bożej Przyczyny
Naszej Radości („Maria Śnieżna”). Pierwotnie w tym miejscu
stała ludowa figurka Matki Bożej
z Dzieciątkiem - kopia Matki
Bożej czczonej w Mariazell.
W 1750 r. (kiedy to austriackie
sanktuarium rocznie przyjmowało już ok. 350 tys. wiernych),
z pielgrzymki do tegoż Mariazell,
figurkę przywiózł Krzysztof
Veit - ówczesny wójt pobliskiego Wilkanowa, który umieścił
ją pod konarami rozłożystego
buka. Współcześnie sanktuarium
posiada status samodzielnego
rektoratu i przynależy do diecezji
świdnickiej.
2 Od XI w. hiszpańskie Santiago de Compostella (w 2011 r.
miasto uniwersyteckie z ok. 95
tys. mieszkańców) z grobem
św. Jakuba Apostoła stanowiło
obok Jerozolimy i Rzymu jedno
z trzech najważniejszych miejsc
pielgrzymkowych chrześcijaństwa. W 1993 r. hiszpańska sieć
dróg św. Jakuba została uznana
za dziedzictwo UNESCO. We
Francji sieć tego typu szlaku
stanowi aż 5.000 km, a w Polsce
14 aktualnie istniejących szlaków
liczy razem ok. 3.000 km.
3 Na osiem tego typu dróg, ze

łem do związanego z tym szlakiem przewodnika - R. Wurst,
M. Schlagnitweit, Auf dem
Marienpilgerweg von Tschenstochau (PL) über Leutschau
(SK) nach Mariazell (A): Der Internationale Weitwanderweg
I 23. 1000 Kilometer durch drei
Länder, Tyrolia 20064, a nieco
stolicy do Mariazell prowadzą:
Via Sacra (z Wiednia- Mödling)
oraz tzw. Wiener Mariazellerweg
(z Wiednia -Perchtoldsdorf ).
Pozostałe szlaki wiodą do pierwszego sanktuarium maryjnego
Austrii z: Freiwald (Waldvierter), Eisenstadt (Burgenland),
Salzburga, Pöstlingberg k/ Linz
(Oberösterreich), Klagenfurt
(Karyntia), Eibiswald (Styria).
Nazwa Via Sacra (pol. Święta droga) to najstarszy austriacki szlak
pielgrzymek maryjnych (125 km
i 4-5 etapów dziennych; jego
duchowe stacje to m.in. opactwo
Heiligenkreuz SOC i Lilienfeld
SOC oraz kościół pielgrzymkowy Annaberg). Łacińska nazwa
szlaku nawiązuje do głównej drgi
starożytnego Rzymu, która prowadziła od wzgórza Velia przez
Forum Romanum na wzgórze Kapitolińskie. Drogą tą przechodziły
uroczyste procesje i tryumfalne
orszaki.
4 Autorami przytoczonego
przewodnika są: dr Robert Wurst,
prawnik, przewodniczący komisji
d/s komunikacji, aktualnie honorowy prezydent „Europäischen
Wandervereinigung“, autor
całościowego planu austriackich szlaków turystycznych jak
też wielu map i przewodników
z nimi związanych. Współautorem jest również ks. dr Markus
Schlagnitweit, prezbiter diecezji
Linz, specjalista z zakresu nauk
społecznych i duszpasterz
pracowników naukowych oraz
studentów miasta Linz; Rektor
tzw. „der Katholischen Sozialakademie Österreichs” w Wiedniu;
turysta pasjonat.
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później do pierwszej w Europie tego typu mapy, ukazującej cały kompleks austriackich
międzynarodowych, narodowych i regionalnych szlaków
pielgrzymkowych – „Pilgern in
Österreich – www.pilgerwege.
at”, w nakładzie 60.000 sztuk,
którą wydano w marcu 2012 r.
Fundamentalna potrzeba
sacrum i odpoczynku
Bardzo zróżnicowane są
przyczyny ludzkiego zmęczenia, przygnębienia, wyczerpania i braku nadziei. Mając na
uwadze relacjonalną tożsamość
osoby, to przed uciążliwą pracą i konstruktywną służbą na
rzecz wspólnego dobra, należałoby wymienić w tym miejscu
przede wszystkim zagubienie
fundamentalnej ojczyzny każdego człowieka jaką jest prawda5, nieinteligentne i destruk5

„Jedyną prawdziwą Ojczyzną
człowieka jest prawda. (...) Kto
daje człowiekowi mniej niż
prawdę, oszukuje go”. Twierdził ks. kard. Joachim Meisner,
podkreślając znaczenie prawdy
w życiu św. Edyty Stein (+09 VIII
1942). Zaznaczył, że święta „ukazuje nam drogę, która wyprowadza z dyktatury relatywizmu do
prawdziwej godności ludzkiej.
Pokazuje tę drogę, zmuszając
człowieka, by nie wykluczał pytania o prawdę ze swojego życia”.
Ksiądz kardynał przypomniał,
że św. Edyta Stein w swojej pasji
poszukiwania prawdy spotykała
się z wieloma wielkimi duchowymi osobowościami swojej epoki.

cyjne szukanie pełnej radości
poza przyjaźnią z Bogiem6, brak
- Jednak dla niej stało się jasne,
że poszukiwacz prawdy dochodzi
ostatecznie do pytania o Boga.
Edyta Stein szukała filozoficznej prawdy, a znalazła prawdę
w Osobie Jezusa Chrystusa. Święta bardzo szybko rozpoznała,
„że prawda ma twarz, którą jest
miłość”, dlatego więc celem jej
życia stała się „miłość Boga, która
jest całkowicie skoncentrowana
w Krzyżu Chrystusa”. Zob. Pełny
tekst homilii ks. kard. Joachima
Meisnera, arcybiskupa Kolonii,
podczas Eucharystii sprawowanej 9 sierpnia 2012 r. na terenie
byłego niemieckiego obozu
zagłady Auschwitz-Birkenau
z okazji obchodów 70. rocznicy
śmierci Edyty Stein - św. Teresy
Benedykty od Krzyża OCD; witryna internetowa: http://www.
deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/zzycia-kosciola/art,11041,uroczystosci-70-rocznicy-smierci-edytystein.html.
6 Jonathan Sachs (*08 III 1948
Londyn), od 1991 r. naczelny
rabin Wielkiej Brytanii (zarazem
członek Izby Lordów i jeden
z najbardziej wpływowych i szanowanych polityków brytyjskich
oraz lider największej ortodoksyjnej wspólnoty żydowskiej
żyjącej w Wielkiej Brytanii, autor
kilkudziesięciu książek nt. roli
judaizmu we współczesnym
świecie oraz nasilającemu się
w Anglii antysemityzmowi; aż
ośmiokrotnie został on obdarzony tytułem doktora honoris
causa) jest znany z ostrej krytyki
sekularystycznych prądów w kulturze europejskiej. Wielokrotnie
przeciwstawiał się „konsumeryzmowi” i materializmowi, które,
jego zdaniem, przenikają Stary
Kontynent, przemieniając go

dialogu i komunikacji osobowej oraz szczególne uciążliwe
niedojrzałe relacje międzyludzkie. Już krakowski ksiądz kanonik Jan Długosz (* 1415 + 1480;
polski historyk, kronikarz, twórca jednego z najwybitniejszych
dzieł średniowiecznej historiografii europejskiej, geograf,
dyplomata; wychowawca synów Kazimierza Jagiellończyka) stwierdzał jednoznacznie,
że „nie znająca granic ludzka
przewrotność często obala to,
co uczyniono” zarówno dla
autentycznego dobra ludzi,
jak też niweczy cenne dzieła
powstałe jako wyraz wdzięczności, uwielbienia i chwały
Trójjedynego Boga7. W naukowo udokumentowany i dobrze
uzasadniony sposób rumuński
religioznawca, i filozof kultury
Mircea Eliade (+1986 Chicago)
twierdził, że „człowiek bez religii nie może stawać się w pełni
człowiekiem”.
Współcześnie,
w Europie i świecie, rozbrzmiew demograficzną pustynię.
Przed kilku laty, będąc powołanym do Izby Lordów, w słynnym wykładzie wygłoszonym
w towarzystwie Theos zajmującym się badaniami nad religią,
wskazał on na związek między
sekularyzacją Europy, a spadkiem
liczby urodzin. Naczelny rabin
zauważył m.in.: „Europa umiera,
ponieważ jej obywatele są zbyt
dużymi egoistami, by mieć
dzieci. Powodem spadającej
liczby urodzin jest rozpowszechnienie się konsumpcyjnego
stosunku do życia, egoizm i zanik
praktyk religijnych”. Powiedział
ponadto: „Religia jest zabezpieczeniem moralności, a schyłek
religii prowadzi do nietrwałych
rodzin i społecznego uwiądu”
/…/ „W zakresie moralności
przechodzimy przez fazę będącą
odpowiednikiem globalnego
ocieplenia klimatu i nikt o tym
nie mówi. Taka jest niewypowiedziana prawda o naszym
czasie”. Należy tu dodać, że rabin
Jonathan Sacks jest atrakcyjnym
i przekonywującym wojownikiem w wojnach o miejsce religii
w kulturze i życiu Europejczyków.
Fascynująca u Sacksa jest jego
pasja, z jaką twierdzi, że tylko
Bóg może nas uratować przed
tragedią nicości. Zob. m.in. J.
Sachs, O svobodě a náboženství,
Praha 2005; witryna internetowa:
http://en.wikipedia.org/wiki/
Jonathan_Sacks.
7 Zob. J. Długosz, Liber Beneficiorum dioecesis Cracoviensis, t.
III, wyd. A. Przezdziecki Kraków
1863-1864.
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Mapa austriackich szlaków
pielgrzymkowych z III.2012;
Wiedeń – Donauinsel

wa proroczy głos Benedykta
XVI: „Tam gdzie nie ma Boga –
nie ma przyszłości”.
W konsekwencji, coraz
większa liczba osób boleśnie
doświadczana jest tempem
i nieludzkim stylem współczesnego życia, brakiem międzyosobowego dialogu oraz
piętnem ideologii wytwarzanych w Europie co kilka dziesięcioleci, którym wysługują
się - niegodni ani tego miana,
ani ludzkiego zaufania - egocentryczni politycy. W efekcie
mieszkańcy naszego kontynentu zadręczani są kolejną
nieludzką wersją „wieży Babel”,
zalewem
powierzchownych
i sztucznie spreparowanych
informacji, nie mających nic
wspólnego z autentyczną niszą antropologiczną – miastem
(polis) na miarę godności człowieka. Pielgrzymowanie jest
więc głęboką tęsknotą człowieka za utraconym rajem – za
cywilizacją powszechnej sprawiedliwości, miłości wzajemnej
i kultury dawania. W praktyce
pielgrzymowanie w konkretny
sposób zmierza do tego, aby
chociaż na krótki czas wyłączyć
się z uciążliwej codzienności
i stawiając sobie szczytne cele,
w przestrzeni wyciszenia, otworzyć się na autentyczne wartości. Stąd to tak wiele osób coraz
częściej poszukuje odprężenia
i ciszy, między innymi, podczas wielodniowych wycieczek
i pielgrzymek, przeżywanych

wzdłuż dawnych europejskich
szlaków historycznych, handlowych i kulturowych.
Jest zrozumiałym, że człowiek, o którym filozofowie
mówią, że jedną nogą tkwi
w przyrodzie (naturze), a drugą
w kulturze, aby mógł na nowo
być w pełni sobą, mógł się odnaleźć, zharmonizować, czyli
zregenerować, odpocząć i zrealizować, potrzebuje zarówno
kontaktu z przyrodą, jak też
autentycznego spotkania z kulturą duchową wytworzoną
przez ludzi mu współczesnych
czy też w przeszłości. U genezy
cywilizacji kultury zawsze stały
wielkie religie, tak jak w Europie chrześcijaństwo. Stąd wypływa prymat transcendencji
w pielęgnowaniu integralnego
rozwoju zarówno poszczególnych osób, jak i całych społeczeństw oraz kultury dialogu,
wzajemności i dawania, czyli
autentycznego
humanizmu
i godnego życia8. Od wielu
wieków na niektórych stacjach pielgrzymkowych – nad
klasztornym drzwiami - często
spotykało się napisy (istniejące
w wielu miejscach do dzisiaj):
„Porta patet, sed magis cor”, co
w języku ojczystym znaczy:
„Drzwi są otwarte, ale jeszcze
bardziej nasze serca”.
Wielorakie formy odpoczynku osiągalne także na
Ziemi Kłodzkiej
Z myślą o doskonałym
i całościowo rozumianym odpoczynku, współcześni ludzie
8

Prawdę o transcendentnej godności osoby ludzkiej wielokrotnie
podkreślali ostatni papieże. Dobitnie wyraził to Jan Paweł II m.in.
w przemówieniu do członków
UNESCO na początku swojego
pontyfikatu (1980 r.): „Istotne jest,
byśmy uświadomili sobie pierwszeństwo etyki przed techniką,
prymat osoby wobec rzeczy,
wyższość ducha nad materią.
Sprawie człowieka służyć będzie
jedynie poznanie zespolone
z sumieniem. Ludzie nauki, jeśli
mają naprawdę pomóc ludzkości,
muszą zachować świadomość
transcendencji człowieka wobec
świata i Boga wobec człowieka”.
Podkreślał tenże prymat Benedykt XVI m.in. w swym Przesłaniu
sformułowanym z okazji zgromadzenia plenarnego Papieskiej
Rady «Iustitia et Pax» (Rzym 3
listopada 2010 r.).

mają do dyspozycji szeroką
gamę możliwości. Stanowią ją:
– dalekie podróże do malowniczych zakątków świata i ludzi
odmiennych kultur. Podróże
kształcą, ubogacają intelektualnie i zarazem pozwalają odpocząć. Niestety często przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska i eksploatacji
tamtejszej ludności. Stąd coraz
głośniejszym staje się wołanie
o odpowiedzialną i zrównoważoną turystykę; – turystyka kulturowa, została już doskonale
rozwinięta w wielu krajach europejskich (m.in. w Austrii9 czy
Portugalii, gdzie stanowi ona
znaczący procent wpływów
budżetowych10), niestety na
Ziemi Kłodzkiej jest ona jeszcze
w zarodku. Jej przedmiotem są
m.in. liczne bazyliki, kościoły,
szopki ruchome, muzea (także
religijne i domowe) oraz szlaki
kulturowe (m.in. Jana Pawła II11
i bł. ks. Gerharda Hirschfeldera;
księżnej Marianny Orańskiej12
oraz nieliczne ścieżki tematyczne o charakterze lokalnym).
Swego rodzaju dopełnienie czy
raczej pogłębienie tego typu
odpoczynku stanowi z jednej
strony dobrze rozumiana agro9

W 2004 r. wyrażała to kwota
21,16 mld. Euro co stanowiło
aż 9 % wpływów do budżetu.
Co więcej w tym kraju zorganizowano już ponad 80 dróg
tematycznych i medytacyjnokulturowych. Zob. m.in.: http://
www.pilgerwege.at/pilgernoesterreich/spirituelle-wege/
index.php?navanchor=2110007.
10 17 W Portugalii od szeregu lat
obroty turystyki religijnej plasują
się na poziomie przekraczającym 1 mld euro. Szacuje się, że
pielgrzymi stanowią już 10 proc.
wszystkich osób spędzających
urlop w Portugalii. Rocznie
obroty sektora turystyki religijnej
w tym iberyjskim kraju oscylowały w ostatnich latach na poziomie
700 mln euro.
11 Mapkę i opis jednego z dolnośląskich szlaków Jana Pawła II
– Kudowa-Zdrój – Wambierzyce
(25,8 km i 3 etapy) opublikował
po raz pierwszy T. Fitych. Zob.
tenże, Szlak Papieski [KudowaZdrój], “Ziemia Kłodzka” (2009) nr
185, s. 7.
12 Jest to „Transgraniczny szlak
niderlandzkiej księżnej Królewny
Marianny Orańskiej” łączący
Kamieniec Ząbkowicki z Międzygórzem, poprzez Bilą Wodę,
Lądek-Zdrój i Stronie Śląskie.

turystyka, a zwłaszcza urlop
w klasztorze13. Poszukiwanie
duchowości, miejsc duchowej
odnowy i ciszy prowadzi wiele osób do klasztorów14. Od
kilkunastu wieków klasztory
zaliczają się do najstarszych
gościńców i schronisk Europy.
Również dzisiaj, wiele męskich
i żeńskich wspólnot klasztornych w konsekwentny i racjonalny sposób pielęgnuje szeroko pojętą gościnność i nową
ewangelizację. Klasztory z myślą o odnalezieniu przez ludzi
sensu życia, duchowej równowagi, pełnej radości i wysokiej kultury proponują swym
gościom różne formy pobytu;
– Na Ziemi Kłodzkiej rozsianych zostało 16 sanktuariów
i centrów pielgrzymkowych
(o randze międzynarodowej,
regionalnej i lokalnej). Do nich
wiedzie gęsta sieć szlaków pątniczych. Przez stulecia mieszkańcy Kłodzkiego Hrabstwa
głośno wypowiadali przekonanie, że „rok bez pielgrzymki do
Wambierzyc lub Barda, to rok
stracony”. Od 2004 r. w Kudowie-Zdroju, Czermnej ma swoją siedzibę logistyczne centrum
diecezjalnej pieszej pielgrzymki świdnickiej zmierzającej do
Częstochowy na Jasną Górę
(z tego typu rekolekcji w drodze korzysta ok. 900-1.000 osób
w różnym wieku)15. W 2012 r. (30
13 Austriacki informator zakonny
zawiera ofertę 50-ciu opactw
i domów zakonnych. Zob. Gość
w klasztorze, [Wien 2012], s. 8-70;
oraz witryna internetowa: www.
gastimkloster.at.
14 Krużganki bazylik, klasztorów i opactw stanowią
drogi na których możemy się
ponownie odnaleźć. Zob. S.
Montanari,Nüchterne Linien
als Spiegel lines Lebensideals,
„L’Osservatore Romano (2012)
nr 27 z 6 lipca s. 5 (wydanie
niemieckie).
15 Do roku 2011 w ośmiu tego
typu pielgrzymkach wzięło
udział 8.240 pielgrzymów, w tym
około 80% stanowiła młodzież.
W sumie pielgrzymowało 198
księży, 219 diakonów i kleryków,
37 sióstr zakonnych oraz 402
osoby świeckie - posługujące
w służbach pielgrzymkowych.
W roku 2010 w pielgrzymce
wzięło udział 950 osób, którzy
wędrowali w 8 grupach. Wśród
pielgrzymów było 26 księży, 16
diakonów, 15 kleryków i 9 sióstr
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Skrzyżowanie europejskich szlaków
turystycznych i pelgrzymkowych,
Wiedeń – Donauinsel

VII- 09 VIII) już po raz dziewiąty
Pielgrzymka Świdnicka przemierzyła pątniczy szlak mający
9 etapów i liczący ok. 220 km,
a do duchowej stolicy Polski
w jej gronie pielgrzymowało
i tym razem ok. 950 osób16.
Pielgrzymki mają niezwykle długą tradycję
Od tysięcy lat wyznawcy
różnych religii pielęgnowali
relację z Bogiem w swych namiotowych lub domowych
kącikach kultowych. Od wielu
stuleci ludzie wędrowali do
tzw. miejsc świętych17. W konsekwencji historia pielgrzymowania jest ściśle związana
z dziejami ogólnoświatowej
mozaiki wielkich religii, kultur
zakonnych. Do Częstochowy
autokarami przybyło również ok.
2 tys. diecezjan, aby nawiedzić
sanktuarium wspólnie z tymi,
którzy pielgrzymowali pieszo.
Najstarszym pielgrzymem był
brat Władysław z grupy czwartej
- 81 lat, najmłodsza Ewa - 5 miesięcy, która została ochrzczona
na pielgrzymce.
16 W dziękczynnej Eucharystii
przed cudownym obrazem Matki
Bożej Królowej Polski, dodatkowo uczestniczyło również
przeszło 1.000 wiernych z całej
diecezji świdnickiej, którzy przyjechali na Jasną Górę autobusami
i samochodami, aby powitać
diecezjalną pielgrzymkę.
17 Zob. S. Sedlmaier, Wallfahrt – II.
Biblisch, w: LfThK Bd. 10 Freiburg
2001, k. 962; A. Heinz, Wallfahrt –
III. Lietugiegeschichtlich, tamże,
k. 962-963.
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Tablica międzynarodowego szlaku turystyczno-pielgrzymkowego
"Marienpilgerweg” o dł. 1000 km., Wiedeń – Donauinsel; , Wiedeń – Donauinsel

i cywilizacji18. Pielgrzym, pątnik (od łacińskiego peregrinus
– cudzoziemiec; terminologii
greckiej oznaczał on obcego)
– to człowiek odbywający wędrówkę do miejsca kultu, lub
uczestnik pielgrzymki (po raz
pierwszy zastosowano to pojęcie w XIII w., w odniesieniu
do wiernych udających się do
Santiago de Compostella). Pielgrzymka – to podróż podjęta
z pobudek religijnych do miejsc
świętych19. Co więcej, pielgrzymowanie jako istotny przejaw
religijności jest jedną z pięciu
podstawowych kategorii istniejących w wielkich religiach
monoteistycznych. W niektórych religiach pielgrzymki mają
charakter obowiązkowy, jak np.
pielgrzymka do Mekki w tradycyjnym islamie. W konsekwencji był on znany już w starożytności (Starożytny Egipt, Grecja
czy Rzym). Również w kulturach Bliskiego Wschodu istnia18 Zob. m.in. N. Klaes, Wallfahrt - I.
Religionswissenschaftlich, w:
LfThK Bd. 10 Freiburg 2001, k.
961-962; G. Rinschede, Religionsgeographie, Braunschweig
1999; J. Chélini, H. Branthomme,
Les pèlerinages dans le monde.
A travers le temps et l'espace,
Hachette, Paris 2004; A. Jackowski, I. Sołjan (red.), Pielgrzymki
jako element kultury religijnej,
„Peregrinus Cracoviensis”, (2002)
z. 12; E. Bilska-Wodecka, Kalwarie
europejskie. Analiza struktury,
typów i genezy, IGiGP UJ, Kraków
2003.
19 Współcześnie badaniem pielgrzymek, jako formy turystyki,
zajmują się geografia turyzmu
oraz geografia religii.

ły tradycyjne dni, w których
pielgrzymowano (np. do Jerozolimy w czasach biblijnych na
święto Paschy; aktualnie ważne
miejsca pielgrzymkowe judaizmu to: Ściana Płaczu w Jerozolimie oraz Safed w Galilei).
Tradycja żydowska przejęta została przez chrześcijan,
którzy już w czasach starożytnych pielgrzymowali do Ziemi
Świętej (zob. m.in. Anonimus
Piacentinus, Egeria ok. 380 r.
i inni), a następnie do sanktuariów europejskich, gdy w 638
r. Palestyna dostała się pod
panowanie
muzułmańskie.
W wiekach średnich powstały
pierwsze formy pielgrzymowania (peregrinatio religiosa),
tzn.: pereginatio ad loca sancta
– pielgrzymowanie do miejsc
świętych (we Francji określano je mianem – pardons)20, jak
też pereginatio ad limina sanctorum – nawiedzenie miejsc,
w których znajdowały się groby
męczenników czy też świętych.
Po upadku Konstantynopo20 Stanowiły je m.in.: najczęściej
trudno osiągalna Jerozolima;
sanktuaria w których przechowywano różnej wielkości relikwie
krzyża świętego; domek nazaretański w Loreto; miejsca posługi
i śmierci św. Franciszka z Asyżu,
św. Ignacego z Loyoli; święte
chody domu Piłata w Rzymie i ich
liczne kopie; wzniesione w dobie
baroku jerozolimskie kompleksy
obiektów sakralnych , jak też kaplice Grobu Pańskiego; zbiory relikwii w skarbcach katedralnych;
łaskami słynące obrazy maryjne,
jak miejsca objawień maryjnych
oficjalnie uznanych przez władze
kościelne.

la pątnicy z Europy zmierzali
zwłaszcza do grobów apostołów Piotra i Pawła w Rzymie
i do Hiszpanii do grobu św.
Jakuba Apostoła w Santiago
de Compostela21, który stał się
patronem pielgrzymów (obok.
Św. Rafaela i Trzech Króli)22.
W XI w. w Santiago de
Compostella powstały już zasadnicze struktury dla kultu
narodowego, a po części także
dla największego europejskiego ruchu pielgrzymkowego,
w wieku XII jednego z kulminacyjnych punktów rozwoju23.
Znacząca dynamika tego ruchu
przetrwała aż do drugiej połowy XVI w.. Obok renesansu
kultów pogańskich, kolejne
ograniczenia ruchu pielgrzymkowego przychodzi nam odnotować w okresie oświecenia24
czy też za czasów pruskich i komunistycznych rządów w szeregu krajach europejskich. Nie
sprzyjał pielgrzymkom okres
rewolucji francuskiej i wojen
napoleońskich. Ich znaczne
ograniczenia
praktykowano
też za czasów pruskich oraz
w okresie komunistycznych
rządów. Po II wojnie światowej
w całym świecie, po raz kolejny
uwidoczniło się znaczne ożywienie religijne i wola poszuki-

21 Zdaniem Dantego Alighieri tylko
pielgrzymujący do grobu Św.
Jakuba Ap. w pełni zasługują
na miano „pielgrzymów”. Dante
Alighieri w tomiku poezji „Vita
Nuova” z 1292 r. dzieli ówczesnych pielgrzymów na trzy grupy: palmieri – zmierzających do
Ziemi Świętej; romei (de facto od
XIV w.) – wędrujących do grobów
św. Piotra i Pawła o do siedmiu
kościołów Rzymu; pelegrini –
pielgrzymujących do Santiago de
Compostela.
22 Zob. W. Brückner, Wallfahrt - IV.
Frömmigkeitgeschitlich, w: LfThK
Bd. 10 Freiburg 2001, k. 963-965.
23 Zob. C. Scholten, Jakobus der
Ältere, Apostel, w: LfThK Bd.
5 Freiburg 1996, k. 719; W.H.
Swatom, Jr., L. Tomasi (ed.), From
Medieval Pilgrimage to Religious
Tourism. The Social and Cultural
Economics of Piety, London 2002.
24 W 1783 r. cesarz Józef II rozwiązał
w Mariazell wszystkie bractwa
i zakazał pielęgnowania pielgrzymek, a w 1785 r. nawet dotychczas praktykowanych procesji.
Po śmierci cesarza radykalnie
wzrosła liczba pielgrzymów.

wania głębszego sensu życia25.
Istniejąca od ponad 1000
lat sieć dróg św. Jakuba (hiszp.
Camino de Santiago) o łącznej
długości przekraczającej kilkadziesiąt tysięcy kilometrów26,
to najważniejszy z chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych27. W postaci gęstej sieci
odgałęzień, przebiega on przez
niemal całą Europę, i znajduje
swój finał w katedrze w Santiago. Każdego roku do grobu św.
Jakuba zmierza pieszo ponad
100 tys. pielgrzymów (w 2008 r.
25 Zob. G. K. Nelson, Der Drang
zum Spirituellen. Über die Entstehung religiöser Bewegungen,
Olfen – Freiburg im Br. 1991, s. 9.
26 Nie ma jednak jednej trasy
pielgrzymki - wręcz przeciwnie
- jest ich tyle, ile dróg prowadzi
do Santiago. Do najpopularniejszych i najbardziej uczęszczanych
dróg należą w takich oto krajach
jak m.in.: Francja: Chemin du
Piemont (525 km); Hiszpania:
Camino Aragones (245 km);
Camino Frances - najpopularniejsza i najlepiej rozwinięta (ok.
800 km); Camino de la Costa (765
km); Camino Primitivo (369 km);
Via de la Plata (676 km); Camino
de Fisterra (141km); Portugalia:
Camino Portuguese (1.050 km);
Camino Portugués de la Vía de la
Plata (268 km); Polska - od kilku
lat odbudowywane i rozwijane
są polskie szlaki św. Jakuba, które
łączą się ze szlakami w innych
krajach, prowadząc pielgrzymów
do katedry w Santiago są to
m,In.: Droga dolnośląska Via Regia; Droga Wielkopolska; Droga
Lubuska; Droga Pomorska; Droga
Polska.
27 12 września 2008 r. w Krakowie odbyła się Ogólnopolska
Konferencja Naukowa pt. „Drogi
św. Jakuba w Polsce – stan badań
i organizacja”. Powyższa sesja
była pierwszym w Polsce spotkaniem poświęconym w całości
problematyce genezy i funkcjonowania szlaków św. Jakuba
Starszego Apostoła w naszym
kraju. Jej organizatorami byli:
Instytut Geografii i Gospodarki
Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Zakład Geografii
Religii, Podhalańska Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu – Instytut Rekreacji
i Turystyki oraz Bractwo św. Jakuba – Oddział w Więcławicach.
Aktualnie m.in. Uniwersytet Jana
Pawła II i Instytut Geografii
Uniwersytetu Pedagogicznego
zapraszają na V Międzynarodową Konferencję Naukową nt.
„Akt Europejski” bł. Jana Pawła
II a renesans Drogi św. Jakuba”
(Kraków - Więcławice Stare 8-9
września 2012 r.).
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26
przybyło w ten sposób aż 1.000
Polaków). Dla wielu mieszkańców naszego kontynentu coraz bardziej oczywistym staje
się fakt, który przed prawie
dwoma wiekami akcentował
już m.in. Johann Wolfgang von
Goethe (*1749 +1832) pisząc:
”Europa powstała na szlakach
prowadzących do Santiago de
Compostela”.
Papież Jan Paweł II – pielgrzym per excelans28 - był
w Santiago dwukrotnie, w 1982
i w 1989 r. Stąd popłynęły Jego
ważkie słowa o odrodzeniu tożsamości europejskiej: „z Santiago kieruję do ciebie, stara Europo, wołanie pełne miłości: Odnajdź siebie samą! Bądź sobą!
Odkryj swoje początki. Tchnij
życie w swoje korzenie. Tchnij
życie w twe autentyczne wartości, które sprawiały, że twoje
dzieci były pełne chwały, a twoja obecność na innych kontynentach dobroczynna. Odbuduj swoją jedność duchową
w klimacie pełnego szacunku
dla innych religii i dla prawdziwych swobód”. W październiku
1987 roku Rada Europy ogłosiła Drogę św. Jakuba pierwszym
Europejskim Szlakiem Kulturowym. W 1993 roku ten szlak
pielgrzymkowy wpisany został
na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W tym samym
roku w Santiago de Compostela zostało otwarte Europejskie
Centrum Pielgrzymkowe im.
Jana Pawła II. Nota bene w roku
2012 w Hiszpanii, w nawiązaniu do szlaków św. Jakuba
otwarto także całkowicie nowy
szlak ignacjański (645 km, ma
on cztery fazy, które odpowiadają czterem tygodniom ćwiczeń duchowych św. Ignacego,
a trasę można pokonać w 30
dni). Upamiętnia on pielgrzymkę Świętego Ignacego (*1491)
z rodzinnej Loyoli do Montserrat i Manresy koło Barcelony29.
28 Dokumentują to fakty wyrażone w liczbach: 104 pielgrzymki
zagraniczne; - 130 krajów; - 1.247
613 pokonanych kilometrów;
- 146 pielgrzymek w obrębie
Włoch; - 301 wizyt w parafiach
Rzymu; - 882 dni spędzone poza
Watykanem w trakcie pielgrzymek.
29 Koordynatorem projektu jest
jezuita - ks. Josep Luís Iriberri.

W istniejącym kryzysie antropologicznym
przychodzi
nam odnotować ważny fenomen. Obecnie na świecie pielgrzymuje do ośrodków kultu
(o zasięgu co najmniej ponadregionalnym) ponad 300 mln
osób rocznie, z tego 200 mln
to chrześcijanie. Szacuje się, że
w samej Europie corocznie około 30 mln chrześcijan spędza
swe urlopy czy wakacje (lub ich
część) na pielgrzymowaniu. Od
XIX w. odnotowano zdumiewający rozwój ruchu pielgrzymkowego. Jest on zauważany m.in.
w głównych ośrodkach kultu
maryjnego na świecie30. Jeśli
idzie o liczbę pielgrzymów, to
przedstawia się on następująco: Guadalupe (Meksyk) - 12
mln; Lourdes (Francja) - 6 mln;
Fatima (Portugalia) - 5 mln;
Aparecida (Brazylia) - 5 mln;
Jasna Góra – 4,5 mln31; Luján
Powstał on, aby upamiętnić
blisko miesięczną pielgrzymkę
św. Ignacego, która w 1522 r.,
poprzez odkrycie Chrystusa,
zmieniła mieniła radykalnie
całe jego życie i stanowi genezę
powstania zakonu jezuitów
(wielce zasłużonego dla Kościoła,
kultury i nauki oraz formacji
młodzieżowych i narodowych
elit). Młody Ignacy wyruszył
najpierw do maryjnego sanktuarium w Arántzazu, gdzie spędził
pierwszą noc na czuwaniu. Stąd
skierował się w stronę Logro,
Navarrete, Calahorry i Tudeli.
Następnie udał się do bazyliki
Matki Bożej z Pilar w Saragossie.
Już w Katalonii na jego trasie
znalazła sie Lleida i Igualada. 21
marca 1522 r. Ignacy dotarł do
Montserrat, gdzie przez trzy dni
przygotowywał się do spowiedzi.
25 marca wyruszył do Manresy.
Tutaj przez jedenaście miesięcy
prowadził ascetyczne życie oraz
napisał swoje słynne „Ćwiczenia
duchowe”. Twórcy projektu mają
nadzieję, że szlak ignacjański
stanie się ważną trasą pielgrzymkową do roku 2022, kiedy to
przypada 500-lecie pielgrzymki
św. Ignacego. Szczegółową trasę
oraz wiele interesujących treści
znajdujemy się na oficjalnej stronie internetowej (jest dostępna
w czterech językach - www.
caminoignaciano.org). Zob. M.
Raczkiewicz, Szlak ignacjański,
„Nasz Dziennik” (2012) nr 183
z dnia 7 sierpnia.
30 Polskie centra pielgrzymkowe
innego typu to m.in.: Warszawa
- grób księdza Jerzego rocznie
ok. 1,5 mln osób; Łagiewniki
(Kraków) - 1.5 mln.
31 W tym ok. 400 tys. obcokrajow-

(Argentyna) - 4 mln; Montserrat
(Hiszpania) - 3 mln; Paryż - Rue
Du Bac - 3 mln; Syrakuzy (Włochy) - 3 mln; Medjugorje (Bośnia
i Hercegowina) – 2,5 mln; Copacabana (Boliwia) - 2 mln; Puebla (Meksyk) - 2 mln; Sante-Anne-de-Beaupré (Kanada) – 1,5
mln; Licheń (Polska) – 1,5- 1,8
mln; Altötting (Niemcy) - 1 mln;
Knock (Irlandia) - 1 mln; Mariazell (Austria) - 1 mln; Einsiedeln
(Szwajcaria) - 800 tys.; Loreto
(Włochy) - 800 tys.; Kevelaer
(Niemcy) - 600 tys.; Doylestown
(Stany Zjednoczone) - 500 tys.;
Lewocza (Słowacja) - 500 tys..
Polacy są na świecie postrzegani jako naród pielgrzymów.
Także Papież-Polak nazywany
był Pielgrzymem i Papieżem Tysiąclecia. Po wyborze, do Rzymu
zabrał ze sobą «święty nawyk»
Polaków wiązania w swym życiu wszystkiego z Maryją Jasnogórską. Jako Polacy możemy się
także poszczycić sanktuarium
ców. W związku z powyższym
prof. Antoni Jackowski stwierdził: „W ostatnich latach bardzo
wyraźnie daje się zaobserwować
wzrastające zainteresowanie
obcokrajowców przyjazdami
do Polski w szeroko rozumianych celach religijnych. Obok
tradycyjnie już nawiedzanej
przez cudzoziemców Jasnej Góry,
rangę ogólnoświatową uzyskały
krakowskie Łagiewniki. W krajach
europejskich zainteresowanie
wzbudzają też takie ośrodki jak
Kalwaria Zebrzydowska, Licheń,
Góra Świętej Anny czy Warszawa
z grobem ks. Jerzego Popiełuszki.
Po śmierci Jana Pawła II Polska
stała się centralnym punktem
wędrówek szlakiem Ojca Świętego. Wspomnijmy też, że coraz
więcej zagranicznych wyznawców prawosławia nawiedza Grabarkę, a zjawiskiem normalnym
stały się pielgrzymki chasydów
z całego świata do grobów
cadyków, zlokalizowanych w różnych częściach kraju. W ramach
Unii Europejskiej obserwujemy
zjawisko zwiększających się
przemieszczeń przestrzennych
ludności w ogóle, w tym również
turystycznych. Można zakładać,
że zwiększające się przyjazdy
turystów zagranicznych, często
nie związane wprost z celami
religijnymi, obejmą również
niektóre sanktuaria, choćby ze
względu na ich unikatowe walory
artystyczne czy miejsce w historii
kontynentu”. Zob. An. Jackowski,
Pielgrzymki zagraniczne Szansą
dla rozwoju polskich ośrodków
kultu religijnego, „Prace Geograficzne”, (2007) z. 117, s. 239.

narodowym na Jasnej Górze32,
które na świecie jest znane bardziej niż Lourdes czy Fatima33.
Co roku, średnio 7 mln Polaków,
czyli ok. 15 procent ludności,
wybiera się z pielgrzymką do
wybranego miejsca kultu. Polscy pielgrzymi stanowią od
3-5% wszystkich chrześcijan
pielgrzymujących na świecie
i 20 procent pielgrzymujących
Europejczyków34.
Ponadto w Polsce jest ponad 500 sanktuariów, a do największych takich jak: Licheń,
Łagiewniki, Kalwaria Zebrzydowska, Góra św. Anny, Piekary
Śl., Wambierzyce ŚL. od kilkudziesięciu lat coraz liczniej przychodzą piesi pątnicy. Aż 4,5 mln
polskich pielgrzymów to pątnicy udający się na Jasną Górę35,
którzy mają do wyboru ponad
50 tras. Tradycja pieszego wędrowania do Częstochowy sięga XV wieku. Ówcześni pątnicy
szli z królewskiego Krakowa.
Jeden z najstarszych szlaków
pielgrzymkowych ma od 1711
r. początek w Warszawie. Mieszkańcy naszej kolejnej stolicy
przemierzają tę trasę od trzech
stuleci, bez względu na historyczne wydarzenia i polityczne
uwarunkowania, pielgrzymo32 Kilkanaście tysięcy pielgrzymów to obcokrajowcy, niekiedy
idący po to, by przenieść polskie
doświadczenia pieszego pielgrzymowania do swoich krajów.
Szczyt pieszego ruchu pielgrzymkowego na Jasnej Górze
przypada na sierpień.
33 Sanktuarium Jasnogórskie
„Wpisało się głęboko w dzieje
jednego narodu, a równocześnie
otwiera się szeroko w stronę
wszystkich narodów i ludów Europy i całego świata” (Jan Paweł II,
fragm. przemówienia powitalnego do młodzieży świata, Jasna
Góra, sierpień 1991). Zob. także
http://dziedzictwo.ekai.pl/text.
show?id=4415.
34 Wynika to z badań prowadzonych przez Zakład Geografii
Religii Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. A.
Jackowskiego.
35 W 2004 r. Jasną Górę odwiedziło ponad 3,5 mln osób z 66
krajów. W tym 139 kardynałów
i biskupów 29 narodowości,
jak też 11.976 kapłanów z 69
krajów. Zob. m.in. A. Jackowski,
J. Pach, Jasna Góra, Wrocław
2001; A. Jackowski, Jasnogórskie
pielgrzymowanie bez granic,
Częstochowa 2005.
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wali nawet podczas Powstania
Warszawskiego. Współcześnie,
w ramach pieszych i rowerowych pielgrzymek do jasnogórskiego sanktuarium Królowej
Polski zmierza ok. 250 tys. osób
rocznie36.
36 W Polsce utrzymuje się lub
niekiedy nawet wzrasta zarówno
liczba pielgrzymek („rekolekcji
w drodze”), jak i pielgrzymów.
Jasna Góra jest najczęstszym
celem pielgrzymowania w Polsce.
W roku 2011 Jasną Górę odwiedziło aż 3 mln 200 tys. osób. To
o 200 tysięcy więcej pielgrzymów niż rok wcześniej. Dotarło
też więcej pielgrzymek pieszych
i turystów z zagranicy. Jak podała
kancelaria kustosza Jasnej Góry
w 2011 r. do Częstochowy
przybyło 228 ogólnopolskich
pielgrzymek, w których udział
wzięło prawie 833 tys. osób,
przy czym pieszo do klasztoru
przybyły aż 143.983 osoby. (A)
Najliczniejsze piesze pielgrzymki
w roku 2012 to: - 300. Pielgrzym-

27
Bardzo licznie wyjeżdżają
Polacy także do Ziemi Świętej,
by móc lepiej odczytać ducha
Ewangelii oraz odwiedzać miejsca, gdzie żył, nauczał i został
ukrzyżowany Jezus Chrystus.
ka Warszawska - 12 tys. pątników;
- 31. Pielgrzymka Krakowska - 8
tys. pątników; - 33. Pielgrzymka
Radomska - 6 tys. 533 pątników;
- 31. Pielgrzymka Podlaska - 4 tys.
pątników; - 31. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna - 4 tys. pątników; (B) W Polsce na Jasną Górę wiedzie ponad
50 szlaków pielgrzymkowych,
najdłuższe – z Wybrzeża - mają
ponad 600 km.: - 30. Pielgrzymka
Kaszubska, wyruszająca z Helu 640 km w 19 dni; - 27. Pielgrzymka Szczecińsko-Kamieńska: grupy
z Łukęcina - 621 km w 20 dni,
i Świnoujścia - 611 km w 19 dni;
- 29. Pielgrzymka KoszalińskoKołobrzeska: grupa z Ustki - 600
km w 19 dni; - 19. Pielgrzymka
Ełcka: grupa z Augustowa - 545
km w 17 dni.

Według danych Ministerstwa
Turystyki Izraela, z polskim
paszportem tamtejszą granicę
co roku przekracza 40-60 tys.
osób. Pielgrzymi, czyli osoby
przyjeżdżające do tego kraju
w celach religijnych, to aż 7585% wszystkich przybywających.
Na koniec, życząc Czytelnikom „Ziemi Kłodzkiej” efektywnego korzystania z wolnego
czasu, udanego zaczerpnięcia
ożywczych sił i ducha oraz „wykuwania” kultury odpoczynku
i bycia w drodze. Pragnę zauważyć, że zarówno pielgrzymki jak
i związany z nimi dynamiczny
ruch kulturowy mają wielką
przyszłość. To one współtworzyły tożsamość Europy i czynią
to nadal37. Dowodem tego jest
37 Przewodniczący Rady UE
Herman Van Rom przemawiając

chociażby fakt, że olbrzymia
sieć dróg św. Jakuba jest wykorzystywana w Unii Europejskiej
jako symbol jedności naszego
kontynentu w wielości jego
kultur.
w dniu 4 lipca 2012 r. w Brukseli
w znanej europejskiej kaplicy
Zmartwychwstania, przedstawił
swoją wizję zjednoczonej Europy
opartą na kulturze i chrześcijańskich wartościach oraz na solidarności z każdym człowiekiem.
Por. J. Touzel, Die EU basiert auf
Werten und nicht auf nationalen Interessen, „Europeinfos –
COMECE“, witryna internetowa
- http://www.comece.eu/europeinfos/de/archiv/ausgabe151/article/5005.html. Zob. także m.in.:
P. Mazurkiewicz, Sł. Sowiński,
Religia - Tożsamość – Europa ,
Ossolineum 2005; E. Latoszek, Integracja europejska. Mechanizmy
i wyzwania, Warszawa 2007; C.
Behr, Unterwegs zu einer „Kultur
der Gemeindschaft“, Neue Stadt“,
(2012) Juni, s. 4-8.

Biblioteka w radkowie
W tym roku już po raz drugi
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera
wzięła udział w prowadzonym
przez Fundację Orange programie
„Akademia Orange dla Biblioteki”.
Wniosek radkowskiej biblioteki
został pozytywnie oceniony przez
Fundację i w związku z tym otrzymaliśmy dotację finansową na
pokrycie kosztów edukacji, popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu, a w szczególności
kosztów zapewnienia dostępu
do Internetu w placówce głównej biblioteki i jej filiach w okresie
od stycznia do lipca 2012 roku
(czas trwania programu kończył
się niestety 6 sierpnia br.). Celem

programu „Akademia Orange dla
bibliotek” jest wspieranie rozwoju
społeczeństwa informacyjnego
poprzez zwiększenie dostępu do
nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki
publiczne stały się nowoczesnymi,
wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.
Ponadto z wielką radością
przyjęliśmy na początku sierpnia
informację, że w poniedziałek 23
lipca 2012 roku zostało zawarte
porozumienie pomiędzy: Orange Polska, Ministerstwem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Administracji i Cy-

fryzacji oraz Fundacją Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego,
na mocy którego ponad 3500 bibliotek publicznych – w tym nasza
- w Polsce przez następne trzy lata
będzie nadal bezpłatnie korzystać
z Internetu. Szczegółowych zasad
dofinansowania jeszcze nie znamy ale mamy nadzieję, że nasza
biblioteka będzie mogła z niego
skorzystać - tak jak w poprzednich
dwóch edycjach programu. W tym
roku już po raz drugi Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im.
Karola Estreichera wzięła udział
w prowadzonym przez Fundację
Orange programie „Akademia
Orange dla Biblioteki”. Wniosek
radkowskiej biblioteki został pozytywnie oceniony przez Fundację
i w związku z tym otrzymaliśmy
dotację finansową na pokrycie
kosztów edukacji, popularyzacji
i zwiększenia wykorzystania Internetu, a w szczególności kosztów
zapewnienia dostępu do Internetu
w placówce głównej biblioteki i jej
filiach w okresie od stycznia do lipca 2012 roku (czas trwania programu kończył się niestety 6 sierpnia
br.). Celem programu „Akademia
Orange dla bibliotek” jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie

dostępu do nowych technologii
komunikacyjnych i promocję ich
wykorzystania tak, by gminne
biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi
centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.
Ponadto z wielką radością
przyjęliśmy na początku sierpnia
informację, że w poniedziałek 23
lipca 2012 roku zostało zawarte
porozumienie pomiędzy: Orange Polska, Ministerstwem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz Fundacją Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego,
na mocy którego ponad 3500 bibliotek publicznych – w tym nasza
- w Polsce przez następne trzy lata
będzie nadal bezpłatnie korzystać
z Internetu. Szczegółowych zasad
dofinansowania jeszcze nie znamy, ale mamy nadzieję, że nasza
biblioteka będzie mogła z niego
skorzystać - tak jak w poprzednich
dwóch edycjach programu.
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Skansen na operową nutę

Zagraniczni soliści Lubow
Kaczała i Oleh Łychacz będą
gwiazdami koncertu operowo-operetkowego w skansenie w Pstrążnej k. KudowyZdroju. W niedzielę 26 sierpnia usłyszymy tam Orkiestrę
Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu pod batutą maestro
Stanisława Rybarczyka
Już czwarty raz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Mia-

sto Kudowa-Zdrój oraz Muzeum
Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego zapraszają na operowe
spotkanie w jednej z najwyżej
położonych plenerowych scen.
W tym roku koncert rozpocznie
się o godz. 20.30. O godz. 18.00,
18.30, 19.00 i 19.30 spod sanatorium „Polonia” w KudowieZdroju (ul. Moniuszki) będą odjeżdżały bezpłatne autokary na
miejsce niebiletowanego wyda-

rzenia, w którym zobaczymy solistów Agnieszkę Maciejewską
i Andrzeja Kalinina. Patronat nad
wydarzeniem, finansowanym ze
środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego, objął wicemarszałek Radosław Mołoń.
Na scenie w Pstrążnej usłyszymy m.in. wybitną ukraińską
sopranistkę i solistkę Opery Lwoweskiej Lubow Kachałę. Uhonorowano ją nagrodą Grand Prix
Międzynarodowego Konkursu
im. A. Solovyanenko (Donieck,
2000). Jest także laureatką wielu
konkursów muzycznych i festiwali. W latach 1995–1997 solistka Operetki w Kijowie. Podczas
licznych turneé koncertowała
w Polsce, Czechach, Gruzji, Węgrzech, Azerbejdżanie, Rosji,
Łotwie, Niemczech i Kanadzie.
W pierwszej części koncertu
zaprezentuje się także lwowski
tenor Oleh Łychacz. Jego kariera
rozpoczęła się w chórze chłopięcym „Dudaryk”, którego szybko
stał się solistą. W 1978 r. ukończył szkołę muzyczną. W trakcie
studiów na Politechnice Lwowskiej wciąż rozwijał swoją pasję. W 1986 r. rozpoczął pracę
w chórze Opery Lwowskiej oraz
studia we Lwowskim Narodowym Konserwatorium, które
ukończył w roku 1995. Koncertował z wieloma chórami. Brał
udział w wielu międzynarodo-

wych konkursach i festiwalach
chóralnych. Od 1990 r. pracuje
we Lwowskiej Szkole Muzycznej
im. Kruszelnickiej. Współpracuje
z Operą w Odessie oraz Operą
Wrocławską. W 2003 r. został
uhonorowany tytułem Zasłużonego Artysty Ukrainy. Odbył
wiele podróży artystycznych po
Ameryce Południowej i Ameryce Północnej, Europie oraz Bliskim Wschodzie.
Muzykom będzie towarzyszyła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej (wcześniej
Filharmonii Wałbrzyskiej), działająca nieprzerwanie od 30 lat.
Wałbrzyscy filharmonicy prezentują dzieła symfoniczne, oratoryjno-kantatowe i popularne
począwszy od muzyki dawnej,
poprzez największe kompozycje klasyczne, romantyczne, aż
po muzykę współczesną. Zespół ma na swoim koncie także kilka prawykonań utworów
współczesnych kompozytorów
polskich i obcych. Orkiestrą będzie dyrygował Stanisław Rybarczyk, znany Dolnoślązakom
jako twórca i dyrektor artystyczny wrocławskich Wieczorów
Tumskich, Koncertów Hawdalowych, Festiwalu Kultury Żydowskiej SIMCHA (wraz z Karoliną
Szykier–Koszucką)oraz dyrektor
artystyczny Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie.

Zapraszamy do skansenu w Pstrążnej
– niedziela 26 sierpnia, godz. 20.30, wstęp wolny.
Więcej szczegółów na www.okis.pl
Szczegółowych informacji mediom udziela: Adam Piwek,
tel. 0 696 317 330, e-mail: adam.piwek@okis.pl
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Joanna Zyzda-Kusiakiewicz

Festiwal Raimanna w Wambierzycach

Fasada bazyliki w Wambierzycach

W 2000 roku Clemans Tommek (Niemcy), ks. Ryszard Szkoła (ówczesny proboszcz i kustosz
bazyliki wambierzyckiej), Siegmund Pchalek (Niemcy) oraz
organista bazyliki Stanisław Paluszek, twórcy tego jedenastoletniego już dzisiaj wydarzenia,
podjęli decyzję o powstaniu
w Wambierzycach festiwalu im.
Ignaza Reimanna.
Tegoroczna edycja festiwalu rozpoczęła się w sobotę 14
lipca br. koncertem chóralnoorganowym w wykonaniu Chóru św. Tomasza oraz organisty
Ludwika Schmitta z Trockau
w Niemczech. Wieczorną ucztę
muzyczną dopełnił Apel Maryjny na wambierzyckiej kalwarii
uzupełniony koncertem chórów

Ludwik Schmitt

Christal Kaven. Prawnuczka Ignacego Raimanna

z Nowogródka (Białoruś) i Wrocławia. Wszystko zakończone
iluminacją bazyliki stworzyło niezapomniana atmosferę
i sprawiło, że dzień zakończyliśmy bogatsi o niezwykłe doznania artystyczne.
Drugi
dzień
festiwalu
otworzyła uroczysta Msza Św.
(z udziałem chórów naturalnie!)
w intencji czterech narodów Białorusinów, Czechów, Niemców i Polaków. Jak to opisały
goszczące w Wambierzycach
chórzystki z Nowogródka - doznania festiwalowe z każdym
jego elementem narastały, by
dotrzeć do kulminacji, czyli niedzielnego koncertu finałowego.
Jego wykonawcy to: zaproszone z Nowogródka na Białorusi

- Dziecięcy Chór Nowogrodzkiej
Szkoły Muzycznej oraz zespół
wokalny "Reczanka", przybyły
z Wrocławia - Kameralny Chór
Męski "Cantilena" oraz wambierzycki Chór "Cantus" pod dyrekcją Stanisława Paluszka. Każdy
z zespołów wykonał po kilka
kompozycji rozpoczynając swoje prezentacje kompozycjami
Ignaza Reimanna.
Chórzystki z Białorusi zaprezentowały niezwykle subtelne
i delikatne wykonania, poprzez
mocny męski akcent czyli wykonanie chóru "Cantilena", do finału w wykonaniu wambierzyckiego chóru mieszanego.
Wśród gości festiwalowych
- obok władz powiatu i gminy była także prawnuczka Ignaza

Stanisław Paluszek

Reimanna, Pani Christal Kaven,
która Wambierzyce odwiedza
rokrocznie darząc to miejsce
szczególną sympatią. W podziękowaniu za tę sympatię i obecność, Burmistrz Radkowa Jan
Bednarczyk wręczył Christal
Kaven wspaniałą grafikę przedstawiającą radkowski ratusz
a wykonaną przez Jarosława Jędrzejowskiego.
W tym miejscu - w imieniu
wszystkich organizatorów festiwalu - składamy bardzo serdeczne podziękowania członkom
Stowarzyszenia Radków - Anröchte, Panu Idziemu Mardule
oraz Paniom Dorocie Padzińskiej
i Elżbiecie Tracz. Dzięki Państwa
pomocy i wsparciu koncerty
miały bardzo uroczystą oprawę.
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Antonín Kohl

A co Vám říká slovo poustevník ?
Já se zkusil pozeptat.
Odpovědi ? Nejčastěji: „Jó, to jen ten v tý
pohádce Hrátky s čertem“ jak měl ty bílé
fousy a jedl sušené kobylky – fuj.
Otázka 2. Jak žili poustevníci?
Odpověď: Ti přece jsou z pohádky, tak
nežili, jako čerti a hastrmani.
Fuj, tentokráte já a je mi hanba. I kolem mne znalosti jako z Krampolova pořadu Nikdo není dokonalý v televizi. Samozřejmě, neptal jsem se učitelů, knihovníků
a vůbec lidí študovaných. Jen tak kolem
sebe. Dětí, mládeže i známých v hospodě.
Ovšem, K.Čapek by to asi nepřežil. Ale dá
se to napravit aspoň v našem regionu. Je
k tomu příležitost. Dochoval se u nás nedaleko světový unikát – poustevna. A nejzachovalejší, jak jen je možno. Dokonce
byla obývána donedávna. Pokud se ptáte
kde - tak v Teplicích nad Metují na Kamenci u kostela Panny Marie Pomocné. A dělají se zde prohlídky s výkladem pro veřejnost. Poustevny i kostela. Výborný typ na
obohacení programu návštev, jak našich
soukromých doma, tak návštěvníků skal
bydlících v penzionech a hotelech na Broumovsku, Teplicku a Policku. Někdy zbude
čas, který již nestačí na turistickou túru,
ale na hodinovou prohlídku velice zajímavé poustevny s odborným výkladem
stačí. Škoda nevyužít, protože někde jinde
něco podobného nenajdete. Hradů, zámků a muzejí je, ale poustevna? A že se při
výkladu dozvíte hromadu zajímavostí, buďte ujištěni. Přikládám letáček, kde je rozpis pravidelných prohlídek. Je však možno
telefonicky objednat i mimo pravidelnou
dobu. I telefon je na letáčku. A prohlídkou
nejen posílíte své znalosti, které pak můžete hrdě šířit dál, ale pomůžete opravám
tohoto unikátu. Nutně je potřebuje a volá
o pomoc. Takže letáček nezahazovat, ale
předávat dál, vystavit, nabízet. Stojí to za
to. A za odměnu vám průvodce a varhaník
v jednom zahraje na varhany v nádherné
akustice kostela.

Mag. der Germanischen Philologie

magister filologii germańskiej

Irena Rogowska

Irena Rogowska

Vereidigte Dolmetscherin
und übersetzerin der deutschen Sprache

Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego

Tel. (00-48) 74 8726091

telefon
(74)
8726091

Wyjazdy Au-pair
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Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju zaprasza
Przed 450. laty rozpoczęto
w Dusznikach czerpać papier.
Arkusze wytwarzane przez tutejszych mistrzów sztuki papierniczej wykorzystywano do
sporządzania
dokumentów,
drukowania dzieł, spisywania
licznych wiadomości. Budynek
papierni przez lata rozbudowywano i ozdabiano, dzięki czemu
stał się perłą architektury przemysłowej.
Dziś w historycznym młynie
papierniczym mieści się Muzeum Papiernictwa, w którym
prezentowane są arkusze ze znakami wodnymi z całego świata,

różne urządzenia papiernicze,
zabytkowy sprzęt laboratoryjny
do badania właściwości papieru oraz wiele papierowych cudów. Każdy zwiedzający może
stać się mistrzem papierniczym
i zaczerpnąć własny arkusz wg
średniowiecznej techniki, który będzie doskonałą pamiątką
z pobytu w dusznickim młynie
papierniczym.
Przyjdź i zaczerpnij historii!
Muzeum Papiernictwa położone jest w Dusznikach-Zdroju
przy trasie międzynarodowej
E-67.

Willkommen im Papiermuseum in Bad Reinerz
Bereits vor 450 Jahren hat
man in Bad Reinerz mit dem
Schöpfen von Papier begonnen. Die von den hiesigen Meistern der Papierkunst hergestellten Papierbögen wurden
auch zur Erstellung von Dokumenten, zum Drucken von verschiedenen Werken und zum
Festhalten von zahlreichen
Informationen verwendet. Das
Gebäude der Papiermühle wurde im Verlauf der Jahre ausgebaut, verziert und entwickelte
sich zu einer Perle industrieller
Architektur.
In der historischen Mühle

befindet sich heute ein Papiermuseum, in dem Papierbögen mit Wasserzeichen aus
der ganzen Welt, verschiedene
Papiermaschinen, historische
Laborgeräte zur Untersuchung
der Eigenschaften von Papier
sowie viele Wunderwerke aus
Papier präsentiert werden. Jeder Besucher kann zu einem
Meister der Papierkunst werden und einen eigenen Papierbogen nach mittelalterlicher
Technik schöpfen, der zu einem
hervorragenden Andenken an
den Besuch im Reinerzer Papiermuseum wird.

Kommen Sie und schöpfen
Sie aus der Geschichte!
Das Papiermuseum befindet

sich in Bad Reinerz (Duszniki Zdrój)
an der internationalen Straße E-67
zwischen Prag und Breslau.

Muzeum papírenství v Dusznikach Zdroji vás zve
Před 450 lety bylo v Dusznikach zahájeno ruční čerpání papíru. Archy vytvářené zdejšími
mistry papírenského umění byly
využívány k výrobě dokumentů,
pro tisk vědeckých spisů, zapisování různých zpráv. Budova
papírny byla v průběhu let rozšiřována a zkrášlována, díky čemuž se stala perlou průmyslové
architektury.
Dnes se v historickém papírenském mlýně nachází Muzeum papírenství, ve kterém
jsou vystavovány archy papírů
s vodoznaky z celého světa,

různá papírenská zařízení, historické laboratorní přístroje
pro zkoumání vlastností papíru
a mnoho papírových skvostů.
Každý návštěvník se může stát
papírenským mistrem a načerpat si vlastní arch dle středověké
techniky, který bude vynikající
vzpomínkou na pobyt v dusznickém papírenském mlýně.
Přijďte a načerpejte si historii!
Muzeum papírenství se
nachází v Dusznikach Zdroji u
mezinárodní silnice E-67 mezi
Prahou a Wroclawi.
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„17 Południk” - Dolnośląski Festiwal
Podróżników w Twierdzy Srebrna Góra
W pierwszy weekend września Twierdza Srebrna Góra
zaprasza miłośników podróży,
dalekich stron i odległych kultur
oraz wszystkich tych, którzy dopiero planują rozpocząć swoją
podróżniczą przygodę na Dolnośląski Festiwal Podróżników
„17 Południk”, podczas którego
nie zabraknie fascynujących
relacji z najodleglejszych zakątków świata, prelekcji, warsztatów, pięknych zdjęć i nocnych
pokazów filmowych. A wszystko
to w niepowtarzalnej atmosferze srebrnogórskiej Twierdzy
– największej górskiej twierdzy
Europy.
Festiwal ma charakter plenerowy. Na jednym z bastionów
Twierdzy - Bastionie Miejskim,
ustawiony będzie wielki, festiwalowy namiot. Tutaj, na dużym
ekranie, wyświetlone zostaną
projekcje filmów oraz podróżnicze prezentacje: Andy, Syberia,
Arktyka, Mongolia, Afryka, Pamir…
W programie znajdziecie
wiele dodatkowych atrakcji.
Między innymi: warsztaty, konkursy z nagrodami i wielkie, festiwalowe ognisko, które płonąć
będzie do białego rana.
Dla wszystkich, którzy wybiorą namiotową opcję noclegów, przygotowana została
specjalna miejscówka na terenie
Twierdzy z najprawdopodobniej
najpiękniejszym widokiem w
Sudetach!
Dla miłośników aktywnego
wypoczynku - dodatkowy punkt
programu – spływ pontonowy
podróżników Przełomem Bardzkim – najbardziej malowniczym
odcinkiem Nysy Kłodzkiej.
A komu mało będzie festiwalowych atrakcji, może zwiedzić Twierdzę. Jej barwna historia, opowiadana przez animatorów w strojach żołnierzy z epoki
napoleońskiej, to ciekawostki,
legendy i tajemnice, które wyostrzą wyobraźnię i zaskoczą nawet największego podróżnika!
Szczegóły: www.17poludnik.pl
Rezerwujcie czas i noclegi zapraszamy!
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KRZESZÓW - EUROPEJSKA PERŁA BAROKU
EUROPEJSKA PERŁA BAROKU - tak nazywają Krzeszów
znawcy kultury i sztuki z całego
świata. Jest zabytkiem klasy „0”,
znajdującym się na liście prezydenckiej i będącym żelaznym
kandydatem do umieszczenia
na liście UNESCO. Krzeszów to
niewielka miejscowość malowniczo położona nad rzeką Zadrną niedaleko Kamiennej Góry
na Dolnym Śląsku, w Diecezji
Legnickiej. Najważniejszą atrakcją Krzeszowa są monumentalne dzieła największych twórców
śląskiego baroku: M. Willmanna,
M. Englera, J.W. Neunhertza, F.M.
Brokofa, P. Brandla, J. Schrottera.
W skład kompleksu wchodzi bazylika mniejsza Wniebowzięcia
NMP, kościół św. Józefa, Mauzoleum Piastów Śląskich, klasztor SS. Benedyktynek, Kalwaria
Krzeszowska.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nicko- javorský kníže Bolko I. 2
června 1997 Boží Sluha Jan Pavel II, při návštěvě v piastovské
Legnici, ukorunoval ikonu papežskými korunami. Všem poutníkům a turistům, kteří budou
navštěvovat Křešovskou Svatyni
přejeme, aby se jim v Domě Milostivé Matky dostalo mnoho
milosti a nádherného setkání s
Bohem a Kristusovou Matkou.
Přejeme také nezapomenutelné
zážitky ve styku s krásou barokního umění a architektury.
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IX Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki ENSEMBLE
15 - 27 sierpnia, Wałbrzych
Formuła Festiwalu Ensemble jest niespotykana w Europie
i cieszy się wielkim powodzeniem
wśród uczestników i publiczności
z całego świata. Do udziału zapraszani są wybitni artyści – profesorowie. Swój udział w Kursach Interpretacji, będących nieodłączną
częścią Festiwalu, zgłaszają stu-

denci uczelni muzycznych z całego świata. Wielką innowacją jest
to, iż profesorowie, oprócz indywidualnych konsultacji, zasiadają
w zespołach razem ze studentami. Daje to młodym muzykom
niepowtarzalną szansę grania
wraz z wielkimi artystami, wspólnej pracy nad utworem, a przede

wszystkim dyskusji nad jego interpretacją. Jest to także okazja
do rozwijania talentów, wymiany
doświadczeń, kontaktów, umiejętności współpracy, a także poznawania innych kultur.
Organizator: Fundacja Ensemble www.ensemblefestival.org

WYSTAWA „MIT I MELANCHOLIA”
17 sierpnia – 29 września, Jelenia Góra
Trzecia odsłona wystawy „Mit i
melancholia”, prezentowanej przez
Dolnośląski Festiwal Artystyczny.
Wystawa - w zamyśle kuratorki Jolanty Ciesielskiej - stara się odpowiedzieć na pytanie jak wygląda w
pierwszej dekadzie XXI wieku kondycja artysty, ukazać różnorodne
strategie prezentowania własnej
mitologii, ustosunkować się do
problematyki pamięci, historii,
funkcjonujących współcześnie mitów. Artyści i widzowie napotykają
na trudności w rozpoznawaniu autorytetów, stałych punktów odniesienia, wynikających z entropijnej
i polimorficznej struktury informatycznej, określającej parame-

try naszych czasów, a niepewne i
stale kwestionowane kierunki ich
działań wzmaga dodatkowo ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny
i walki polityczne, wkraczające
również na teren sztuki. To wszystko rodzi frustrację, chęć zdystansowania się od rzeczywistości i
dramatyczne próby wytworzenia
artystycznej alternatywy, własnej strategii, po to, by nie zostać
zbyt łatwo pożartym, wchłoniętym, zmanipulowanym.
Artyści biorący udział w wystawie
w Jeleniej Górze: Bogna Burska,
Witosław Czerwonka, Grupa Klisza
Werk, Jerzy Kosałka, Roman Lipski,
Grupa Łódź Kaliska, Artur Malew-

ski, Sławomir Marzec, Tomasz Mażewski, Agata Michowska, Marcin
Mierzicki, Bartłomiej Otocki, Laura
Pawela, Marek Rogulski, Jadwiga
Sawicka, Piotr Szmitke, Grzegorz
Sztwiertnia, Marcelo Zammenhoff.
Wernisaż: 17 sierpnia godz. 17:00
Spotkanie z Artystami Grupy Łódź
Kaliska, Jerzym Kosałką, Romanem Lipskim:
21 września (piątek), godz.17.00.
Organizator: Ośrodek Kultury i
Sztuki we Wrocławiu – Instytucja
Kultury Samorządu Województwa
Dolnośląskiego www.okis.pl

Ziemia Kłodzka nr 218

36

FESTIVAL DELL'ARTE
19 - 26 sierpnia, Wojanów/Jelenia Góra

Festival dell’Arte 2012 to
pierwsza edycja wydarzenia artystycznego, tworzącego platformę
dla spotkań miłośników i konese-

rów sztuki z artystami i znanymi
osobistościami życia kulturalnego całej Europy. Jest połączeniem sztuk poprzez codzienne
koncerty, wystawy, prezentacje,
wykłady i spotkania poetyckie.
Przez tydzień będą mieli Państwo
możliwość bezpośredniego obcowania ze sztuką, jej miłośnikami
i twórcami. Pałac Wojanów będzie gościł światowej sławy muzyków z Filharmonii Wiedeńskiej,
Berlińskiej, Praskiej, Filharmonii

Dolnośląskiej, artystów Wrocławskiego Teatru Pantomimy, rzeźbiarzy, malarzy i poetów.
PONADTO PAŁAC W WOJANOWIE
BĘDZIE MIEJSCEM, GDZIE ODBĘDZIE SIĘ PRAPREMIERA OPERY
„FAUST”!
Prapremiera opery „Faust”
w Pałacu Wojanów odbędzie się
15 sierpnia 2012 roku, a towarzyszyć jej będą dodatkowe atrakcje.
Dzień wcześniej obejrzeć będzie
można film „Pruska miłość”, po-

święcony nieszczęśliwej miłości
w rodzinie Radziwiłłów, nakręcony
w roku 1938 w Pałacu w Ciszycy.
Tego samego dnia wystawiony zostanie również rękopis partytury
"Fausta" A. H. Radziwiłła i odbędzie
się wernisaż wystawy obrazów
Krystyny Radziwiłł-Milewskiej.
Organizator: Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej www.festivaldellarte.eu

18. Bolesławieckie Święto Ceramiki
22 - 26 sierpnia, Bolesławiec

Tegoroczna edycja Bolesławieckiego Święta Ceramiki startuje w środę, 22 sierpnia - właśnie
wtedy na bolesławieckim Rynku
rozpocznie się bowiem kiermasz
ceramiki. Po raz kolejny centrum

miasta stanie się miejscem, gdzie
swoje wyroby zaprezentują producenci ceramiki z Bolesławca i
nie tylko. Już w piątek, 24 sierpnia,
pierwsze występy muzyczne. Ten
dzień upłynie pod znakiem reggae
- na początek wystąpi grupa Leniwiec oraz NAAMAN. Natomiast po
przejściu parady otwierającej 18.
Bolesławieckie Święto Ceramiki na
scenie głównej zaprezentuje się
Pako Sarr - pochodzący z Senegalu
muzyk i kompozytor. Po nim usłyszymy polską legendę reggae - ze-

spół DAAB. W sobotę, 25 sierpnia,
koncert „Genesis Classik” Raya Wilsona & The Berlin Symphony Ensemble - byłego wokalisty zespołu
Genesis. Projekt Genesis Klassik
to najnowszy projekt koncertowy
Raya Wilsona. Przedstawia zarówno kultowe utwory z czasów "progresywnej" twórczości Genesis, jak
i największe przeboje z lat 80-tych
i 90-tych. Niedziela, 26 sierpnia,
należeć będzie do Sonique - brytyjskiej DJ-ki i piosenkarki, znanej
choćby z przeboju "It Feels So

Good” oraz „Sky". Poza występami
muzycznymi sierpniowy weekend
upłynie pod znakiem wspaniałej
zabawy przygotowanej dla najmłodszych, widowiskowego Pieca
Ceramicznego, kina pod gwiazdami czy teatralnej uczty rodem z
gorącej Hiszpanii.
Organizator: Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe
Centrum Ceramiki www.swietoceramiki.pl

50. FESTIWAL MONIUSZKOWSKI
20 - 25 sierpnia, Kudowa Zdrój

Tego lata Festiwal Moniuszkowski w Kudowie-Zdroju obchodzi jubileusz 50-lecia. Wyjątkowe

święto Stanisława Moniuszki, ojca
polskiej opery narodowej, to zakrojony z rozmachem program
koncertów i spotkań, które będą
miały miejsce między 20 a 25 sierpnia w malowniczym krajobrazie
dolnośląskiego uzdrowiska.
W jubileuszowej edycji Festiwalu
króluje „Straszny dwór” w wykonaniu Opery Krakowskiej. Podczas
Koncertu Inauguracyjnego wystąpią Małgorzata Walewska, soliści
Opery Lwowskiej oraz Orkiestra

Symfoniczna Filharmonii w Hradec Kralove pod batutą Andreasa
Sebastiana Weisera. W spektaklu
teatralnym„Moniuszkowo" w reżyserii Zbigniewa Lesienia wystąpią
m.in. Danuta Błażejczyk, Janusz
Szrom i Lesław Żurek. Nowością
jubileuszowej edycji będzie zainicjowany w tym roku I Międzynarodowy Konkurs Wokalny im.
Andrzeja Hiolskiego w KudowieZdroju współorganizowany przez
Akademię Muzyczną im. Karola

Lipińskiego we Wrocławiu. Laureaci Konkursu w towarzystwie
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu pod
batutą Warcisława Kunca wystąpią na czwartkowym Koncercie
Finałowym w kudowskim Teatrze
Zdrojowym.
Organizator: Moniuszkowskie
Towarzystwo Kulturalne www.
festiwalmoniuszkowski.pl
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KONCERT OPEROWO - OPERETKOWY W PSTRĄŻNEJ
26 sierpnia, Kudowa-Zdrój-Pstrążna

Na jednej z najwyżej położonych w Sudetach scen muzycz-

nych zaprezentuje się Orkiestra
Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu pod batutą maestro
Stanisława Rybarczyka z towarzyszeniem utalentowanych solistów. Usłyszymy znane i lubiane
szlagiery operowe i operetkowe.
Ten niezwykły koncert będzie
swoistym nawiązaniem do kończącego się dzień wcześniej
Festiwalu Moniuszkowskiego,

którego dyrektorem artystycznym od tego roku jest maestro
Rybarczyk. Koncerty w Pstrążnej
to okazja nie tylko do odkrycia
innego oblicza muzyki klasycznej, ale też do zobaczenia pstrążańskiego skansenu zaczarowanego iluminacjami świetlnymi
i ekspozycją świetlną obiektów
muzealnych. Ci, którym nie uda
się dotrzeć do Pstrążnej 26 sierp-

nia będą mogli poczuć magię
muzycznego spotkania w skansenie w retransmisji koncertu na
antenie Telewizji Polskiej SA oddział we Wrocławiu.
Organizator: Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego www.
okis.pl

9. Festiwal Podróżników TRZY ŻYWIOŁY
7 - 9 września, Zamek Bolków

We wrześniu rusza dolnośląska edycja 9. Festiwalu Podróżników Trzy Żywioły 2012. Himalaista Piotr Pustelnik, uczestnicy
polsko - belgijskiej wyprawy
wzdłuż Wisły „Poland Trek”, prześmiewczy film „Kumare. Guru dla
każdego” i niesamowite dokumenty „I believe I Can Fly”, „Ostatni
z Wielkich Nieodkrytych” będzie

można zobaczyć na największym,
dolnośląskim festiwalu podróżników.W dniach 7-9 września na
zamku w Bolkowie podróżnicy
z całej polski zobaczą 15 prezentacji z podróży, 11 filmów
dokumentalnych i wezmą udział
w warsztatach „Akademii Podróżowania Trzy Żywioły”. Impreza
odbywa się na Dolnym Śląsku już
od 2008. Tegoroczna edycja została przeniesiona z Srebrnej Góry
w nowe miejsce – na malowniczy
zamek w Bolkowie. Jak co roku
podróżników czekają te same
emocje, które kryją się pod nazwą
„Trzy Żywioły” – nietuzinkowe
opowieści z podróży, świetne filmy dokumentalne, warsztaty Aka-

demii Podróżowania Trzy Żywioły
i przede wszystkim rewelacyjna,
rodzinna podróżnicza atmosfera,
z której od lat słynie ten festiwal.
Gościem specjalnym imprezy będzie Piotr Pustelnik, trzeci Polak
z kompletem ośmiotysięczników.
Tomek Grzywaczewski zrelacjonuje Poland Trek, wyprawę od Rysów po Bałtyk, zainicjowaną przez
belgijskiego podróżnika i łowcę
przygód Louis-Philippe’a Loncke’go. Zajrzymy w Oczy Etiopii
– będzie to poruszająca do łez
historia humanitarnej akcji medycznej „otwierania oczu” jednym z najbiedniejszych ludzi
świata, którą zainicjowali Bożena
i Staszek Kotlarczykowie, zwykli,

niezwykli podróżnicy.
A od północy do białego rana –
Trzy Żywioły – Festiwal Filmów
Świata, czyli porywające i poruszające dokumenty z najdzikszych tras i najbardziej nieokiełznanych wyzwań. Zobaczymy
m.in. nagradzany na wszystkich
festiwalach filmów górskich
dokument „Cold” – o męskich
zmaganiach w najwyższych górach świata, „I believe I can fly!” –
o swobodnym spadaniu w przepaść, czy „El Sueño” – polski dokument o zmaganiu na desce
z wielką falą.
Organizator: Klub Podróżników
Trzy Żywioły www.3zywioly.pl

ŚWIĘTO MUZYKI DAWNEJ WE WROCŁAWIU: FORUM MUSICUM
23 - 26 sierpnia, Wrocław
Organizowany od 2003 roku
wrocławski festiwal Forum Musicum poświęcony jest muzyce dawnej wykonywanej na historycznych
instrumentach i z zastosowaniem
historycznych praktyk wykonawczych. Forum - festiwal - święto muzyki - miejsce spotkania publiczności z doborowym gronem artystów
z Polski i ze świata. Jest to warsztat

kulturotwórczej pracy - czas wymiany doświadczeń - właściwe
proporcje między formą i treścią
- naturalne relacje pomiędzy muzyką a słuchaczem. Goście festiwalu
przedstawiają niezwykle zróżnicowany program obejmujący utwory
kompozytorów wielu epok w dziejach sztuki - od średniowiecza aż po
współczesność. Program FORUM

MUSICUM dedykowany jest muzyce dawnej, zwłaszcza XVII i XVIII
stulecia, choć znajdzie się w nim
miejsce również dla wieków wcześniejszych (Średniowiecze, Renesans), a niekiedy także dla czasów
bliższych współczesności.
Organizator:
www.forummusicum.eu
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SILESIA ART BIENNALE/ OUTSIDE INSIDE OUT
I EDYCJA MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE SZTUKI
6 - 15 września,
Wałbrzych/Sokołowsko, Legnica, Jelenia Góra, Bystrzyca Kłodzka, Wrocław

Silesia Art Biennale jest inicjatywą stworzenia ponadregionalnej sieci komunikacji i wymiany artystyczno-kulturalnej.
W swoim założeniu działaniem
obejmować będzie ośrodki
Dolnego Śląska, realizując tam
program wychodzący ponad
wymiar regionalności. Do działań w ramach Biennale, co dwa
lata zapraszani będą najważniejsi polscy i międzynarodowi
krytycy oraz artyści sztuk wizualnych, wypowiadający się

poprzez działania efemeryczne
(performance, akcja, panele
dyskusyjne), stałe - obiekty, murale, instalacje wpisane w przestrzenie miejskie oraz społeczne
(ankietowanie, działania ze
społecznościami, inne). W tym
roku Biennale odbywa się w Bystrzycy Kłodzkiej, Wałbrzychu,
Sokołowsku, Legnicy, Jeleniej
Górze i we Wrocławiu, który będzie finalizował całość przedsięwzięcia (sympozjum teoretyczne
i wystawa dokumentująca akcje
/ realizacje oraz prezentująca
prace zaproszonych do projektu artystów). Projekt w swoim
założeniu składać się będzie
z działań efemerycznych (performance, akcja, panele dyskusyjne), stałych - obiekty, murale,
instalacje wpisane w przestrze-

nie miejskie oraz społecznych
(ankietowanie, działania ze społecznościami, inne).
Program działań Silesia Art
Biennale 2012:
- 6 - 12 września 2012:
Bystrzyca Kł.
- 7 - 13 września 2012:
Legnica
- 8 - 14 września 2012:
Jelenia Góra
- 9 - 15 września 2012:
`Wałbrzych / Sokołowsko
- 8 listopada 2012:
Uniwersytet Wrocławski, Sympozjum „Stałe-efemerycznespołeczne”
- 9 -30 listopada 2012:
Muzeum Współczesne Wrocław, wystawa dokumentująca
działania Biennale

Poszukujemy wolontariuszy!
Wałbrzych/Sokołowsko, Legnica,
Jelenia Góra, Bystrzyca Kłodzka
– to miasta objęte projektem
i to właśnie tam poszukiwane
są energiczne, otwarte, komunikatywne osoby, które chcą
współtworzyć to artystyczne
wydarzenie. Czas, w którym potrzebna będzie Wasza pomoc to
okres od ostatnich dni sierpnia
do połowy września.
Kontakt: Agnieszka Chodysz koordynator programu Biennale:
+48 71 3442864,
a.chodysz@okis.pl
Organizator: Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
www.okis.pl

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2012:
TAJEMNICE CODZIENNOŚCI
8 - 16 września, Wrocław i Dolny Śląsk
W tym roku Polska już po raz
20. weźmie udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa – największym w Europie wydarzeniu
promującym materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe.
Muzeum Narodowemu we Wrocławiu po raz kolejny powierzono
zadanie koordynacji dolnośląskich obchodów EDD. Celem obchodów jest zatem odkrywanie
niezauważalnych, jednak stale
wokół obecnych, ale też i tych już
odchodzących w zapomnienie,
przemijających tradycji i przedmiotów. Zarówno tych niezwy-

kłych jak i codziennego użytku.
Zdaniem badaczy kultury, rzeczy
mogą wiele opowiedzieć o swoich właścicielach. Przechowują
historię zdarzeń i osób, którym
towarzyszyły. To co pospolite w
szczególnych okolicznościach i
w odpowiednim przekazie staje się nadzwyczajne. „Tajemnice
codzienności” mają zatem przywołać spojrzenie nie tylko na
dziedzictwo materialne, ale także
niematerialne, które jest niejako
kwintesencją bycia tu i teraz. Pokazać kreatywność ludzi, wspólnotę kulturową i historyczną,

będącą podstawą do określenia
własnej tożsamości. Zachęcać do
ciekawego rozglądania się wokół,
odkrywania nieznanego, przywoływania zapomnianego. Za
ich sprawą stajemy oko w oko z
ludzkimi życiorysami, dramatami,
wojennymi wyborami. Dzisiejsza
codzienność zabytków może być
zaskakująca i – zwłaszcza na tle
tej dawnej – zupełnie niecodzienna, ponieważ codzienność także
może fascynować.
Organizator: Narodowy Instytut
Dziedzictwa www.edd2012.pl
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2. Festiwal Teatru Nie-Złego: Teatr ZAR z Wrocławia
15 - 16 września, Legnica
W tej edycji postanowiliśmy zmienić formułę Festiwalu z
4-dniowego wydarzenia na cykl
czterech weekendów festiwalowych w roku. Idea festiwalu „kroczącego” wynika głównie z chęci
podtrzymywania zainteresowania teatrem w mieście, stworzenia
większej ilości spotkań i wydarzeń
w ramach projektu, które pozwolą
sukcesywnie integrować widzów,
wolontariuszy i wszystkie inne

osoby zaangażowane w powstawanie Festiwalu. Dodatkowym
argumentem za taką formą czasową Festiwalu jest jego zamysł
programowy – wybranie czterech
weekendów pozwoli nam na zaprezentowanie czterech teatrów
w szerszej niż pojedyncza, odsłonie. Każdy z zaproszonych gości
pokaże dwa lub trzy przedstawienia, a jego przyjazd połączymy
z rozmowami z widownią, wy-

kładami i wystawami. Taki profil
wydarzenia pozwala na dokładne
zapoznanie się z przyjeżdżającym
teatrem, spełnia więc funkcję nie
tylko artystyczną, ale i edukacyjną. /Organizatorzy/
Organizator: Teatr im. Heleny
Modrzejewskiej w Legnicy www.
niezly-festiwal.pl

47. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL WRATISLAVIA CANTANS
1 – 9 września, Wrocław, Dolny Śląsk

Tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans,
będzie prawdziwą muzyczną
ucztą. 47. edycja Festiwalu, której
program stworzył Paul McCreesh, poświęcona będzie w dużej

mierze muzyce pasyjnej powstałej w różnych okresach historii –
zabrzmią utwory renesansowe,
barokowe, z epoki romantyzmu,
a także te napisane w XX wieku.
Po raz kolejny do Wrocławia zaproszeni zostaną najznakomitsi
polscy i światowi artyści – wśród
wykonawców znajdą się m.in.
Trevor Pinnock, Jonathan Manson, Stephen Layton oraz zespoły: Gabrieli Consort & Players, Narodowa Orkiestra Symfoniczna
Polskiego Radia w Katowicach,
Taverner Consort i wiele innych.
Zaplanowano wykonanie najważniejszych światowych dzieł
oratoryjnych o tematyce związanej z męką i śmiercią Chrystusa, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości jednego
z największych kompozytorów
baroku – Johanna Sebastiana
Bacha. Usłyszeć będzie można
obie pasje Lipskiego Kantora:

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

Paul McCreesh wraz z solistami
i swym zespołem Gabrieli Players
zaprezentuje Pasję wg św. Mateusza, Andrew Parrott poprowadzi
Pasję wg św. Jana, która zabrzmi
w wykonaniu Taverner Consort
i Wrocławskiej Orkiestry Barokowej. Oba dzieła usłyszymy w solowej obsadzie wokalnej. Obok
utworów pasyjnych Bacha zaprezentowane zostaną również jego
koncerty skrzypcowe, klawesynowe i obojowe, a usłyszymy je
w wykonaniu zespołu Brecon
Baroque pod dyrekcją skrzypaczki Rachel Podger. Oprócz
Bachowskich pasji wysłuchamy
także wiele innych znakomitych
przykładów muzyki przeznaczonej na ten szczególny okres roku
liturgicznego, jakim jest Wielki
Tydzień. Zespół La Risonanza
pod dyrekcją Fabia Bonizzoniego
wykona oratorium La Passione
di Gesù Cristo Antonia Caldary,

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

a męski zespół wokalny Gallicantus z Wielkiej Brytanii – dzieło
Lagrime di San Pietro Orlanda
di Lasso. Podczas tej niezwykłej
edycji Festiwalu usłyszymy także
należące do najbardziej wzruszających dzieł pasyjnych Leçons
de ténèbres François Couperina
oraz Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu Josepha Haydna
w wersji na kwartet smyczkowy.
W wykonaniu solistów oraz Orkiestry i Chóru Filharmonii Wrocławskiej pod dyrekcją Stephena
Laytona zabrzmi Via Crucis Pawła Łukaszewskiego, a podczas
koncertu finałowego wykonane
zostanie Stabat Mater Antonína
Dvořáka.
Organizator:
Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans www.wratislaviacantans.pl

Materiały prasowe
pochodzą od
organizatorów.
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MĚSTO BROUMOV

Kulturní program
srpen 2012

3. 8. 19:00

EWA
FARNA

TIP!
Náš

Doprovodné kapely: Bags, Kofe-in

Areál Dětského hřiště.
Pořádá: Město Broumov.
Vstupné: předprodej 170,-Kč v IC Broumovska, na místě 200,-Kč

16.8. 19:00

25. 8. 20:00

HUDEBNÍ VEČER

OSTAŠ - Trutnovská jazzbarocková kapela
JAN HOLEK A ZUZANA RAINOVÁ - koncert při svíčkách
Areál Dětského hřiště.
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,-Kč

26.8. 15:00

ČERTOVA KNIHA

Loutkový soubor BRUM - Broumov
Loutková zahrada 2012
Kašpárek s Honzou najdou opuštěnou chalupu ve které je čertovská kniha,
která plní přání. Komu ale přání splní, tak ten propadá peklu.
A kdo vyhraje? To se uvidí.
Klášterní zahrada v Broumově - pod dubem.
V případě nepříznivého počasí pak v Divadle Zahrada*.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: 40,- Kč

VLADIMÍR MERTA
Koncert pod dubem
Klášterní Zahrada* Broumov

Vladimír Merta, hudebník, publicista, esejista a spisovatel se narodil v Praze
20.1.1946. Doprovází soubor Mišpacha, Janu Levitovou, píše scénáře
a realizuje dokumentární pořady, většinou s hudebním a humanistickým
zaměřením. Kromě folkové a lidové hudby se zajímá i o jejich přesah do
soudobých experimentálních žánrů.
Multietnickou kulturu a její otázky reflektuje formou rozhovorů a esejů.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: 80,-Kč

Každý pátek 21:30

NOČNÍ PROHLÍDKY KLÁŠTERA
V průběhu prohlídky se všichni účastníci dozvědí informace
o největším rozkvětu kláštera a celého regionu v době baroka.
Těšit se můžou na hudbu linoucí se z kostelních varhan.
Prohlídku je nutné předem objednat a to na
mailové adrese: prohlidky@broumovsko.cz nebo
na telefonních číslech +420 724 210 335, +420 733 739 726.

18. 8. 19:30

31. 8. 14:00

ROCKSTOCK

Park Alejka.

Náš

Pořádá: Město Broumov ve spolupráci s Notička o. s.
při ZUŠ Broumov a ZUŠ Police nad Metují.
Při nepříznivém počasí se koncert uskuteční ve Výstavní síni
Staré radnice na Mírovém náměstí.

Koncert rockových kapel z Broumovska a Noworudska.
Tato akce se uskuteční v rámci mikroprojektu „Kultura bez hranic“,
reg. č.: CZ.3.22/3.3.02/11.02833. Spolufinancováno z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

18. 8. – 30. 9. 17:00

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ

VLADIMÍRA VÉLY

PŘIPRAVUJEME:

Galerie Dům v Broumově, klášterní zahrada.
Autor je absolvent pražské Akademie výtvarných umění
(prof. Zdeněk Beran, prof. Milan Knížák). Vystavuje od r. 2001.
Kurátor výstavy: Petr Vaňous
Galerie Dům v Broumově, klášterní zahrada.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: 40,- Kč

TIP!

28. 9.

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI

Vystoupí hudební skupiny Irish Dew, Robert Křesťan a Druhá tráva,
Černošská pohádka pro děti, svatováclavský průvod, jarmark.

Předprodej a rezervace vstupenek: Infocentrum Broumov, t: 491 524 168, e-mail: kultura@broumov.net
Vstupenky, které si u nás rezervujete, je nutné vyzvednout do týdne od jejich rezervace. Po tomto datu všechny rezervace rušíme a lístky nabízíme k dalšímu prodeji. Děkujeme za pochopení.

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

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz

ZÁVĚREČNÝ KONCERT
1. ROČNÍKU LETNÍHO TÁBORA
ŽESŤOVÝCH NÁSTROJŮ
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NOVĚ

SRPEN 2012

www.neratov.cz

V

NERATOVĚ

Měsíční zpravodaj Sdružení Neratov, o. s.

PROGRAM

POUTNÍCH
SLAVNOSTÍ

POUTNÍ

SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

Srpen je v Neratově dobou
největší radosti a očekávání,
ale zároveň i největších starostí. Obojí má tentýž důvod –
neratovské poutní slavnosti,
které nás letos budou těšit i trápit od 10. do 15. srpna.
Datum našich slavností se řídí svátkem Panny Marie Nanebevzaté, jíž je náš kostel zasvěcen, tedy 15. srpnem. Hlavní
kulturní program vám ale
nabídneme už o víkendu před
tímto svátkem.
Na co se můžete těšit? Dvojkoncerty obstarají Karel Diepold s Oldřichem Janotou
a Dagmar Andrtová-Voňková
s Jiřím Smržem, v altánu pod
kostelem vystoupí Sbor z hor
(který znáte z letošního Velikonočního jarmarku na Kopečku).
Hudebním vrcholem bude
společný koncert skupiny Oboroh, Filharmonie Hradec Králové a sboru Carmina Alta. To
je zároveň jediná poutní akce
s pevným vstupným. Lístky
v ceně 150 Kč jsou v předprodeji v neratovském obchodě,

k mání budou také před koncertem u vstupu do kostela.
Na zbytek programu je vstupné dobrovolné.
Nezapomněli jsme ani na divadlo. Nabídneme vám představení "Oskar a růžová paní"
o nemocném chlapci a jeho
originální ošetřovatelce s Janem Sklenářem a Martinou Eliášovou v hlavních rolích, svůj
kus vám sehrají také členové
sdružení Jiné jeviště spolu
s obyvateli našeho chráněného
bydlení.
Téma i přesný čas jejich
představení budou výsledkem
čtrnáctidenního workshopu,
a jsou tedy překvapením – podrobnosti se dozvíte z plakátů
vyvěšených během pouti po
Neratově.
Nepochybujeme
o tom, že "divadelníci" si kromě samotného hraní připraví
i další doprovodné akce, jakými loni byly třeba cedule s názvy neratovských ulic.
Duchovní aktivity zahrnou
modlitby růžence, adorace
a mše svaté, pro velký ohlas zo-

pakujeme také sobotní pěší
procesí z Rokytnice v O.h. do
Neratova, které mělo premiéru
loni. Chybět v něm nebude
koňský povoz pro unavené
děti. A pokud jste zvědaví, kdo
bude koncelebrantem nedělní
mše svaté, vězte, že účast přislíbil Mons. Martin Holík,
spoluzakladatel rádia Proglas
a TV Noe.
Těšit se můžete i na Běh
naděje. Účastí v něm si nejen
užijete přírodu a výhledy na
Neratov, ale podpoříte i výzkum léčby rakoviny.
K sobotě už tradičně patří
jarmark výrobků chráněných
dílen (kromě těch našich jsme
přizvali i stánek žamberské
"Medodílny") a řemeslníků
z okolí, i atrakce pro děti.
Během celého víkendu se
budete moci seznámit s ekologickým stavitelstvím. V Neratově bude vznikat hliněná pec,
zapojit se bude moci každý.
Chystáme toho pro vás
zkrátka hodně. Co říkáte –
necháte se nalákat?

Pátek 10. srpna
--17:30 Růženec
18:00 Mše svatá
20:00 Koncert – Karel Diepold
a Oldřich Janota
22:00 Adorace
--Sobota 11. srpna
--Po celý den jarmark
a dětské atrakce
9:00 Pěší procesí z Rokytnice
v O.h. do Neratova, začíná mší
svatou v Rokytnici, po příchodu
v Neratově mariánská pobožnost
14:00 Charitativní Běh naděje
15:00 Koncert – Sbor z hor
(v altánu pod kostelem)
20:00 Koncert "Dotyky starého
zákona" – Oboroh, Filharmonie
Hradec Králové, Carmina Alta,
dirigent Andreas S.Weiser
22:00 Adorace
--Ned le 12. srpna
--10:00 Mše svatá
14:00 Koncert – Dagmar
Andrtová-Voňková a Jiří Smrž
17:00 Divadlo – Oskar a růžová
paní (Jan Sklenář, Martina Eliášová)
19:00 Růženec
20:00 Adorace
--Pond lí a Úterý
13. a 14. srpna
--17:30 Růženec
18:00 Mše svatá
20:00 Adorace
--St eda 15. srpna
--10:00 Mše svatá a závěrečné
požehnání
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Už potřetí (a doufáme, že nikoli naposled) u nás v červenci
vystoupil dětský pěvecký sbor

ŠAPITÓ
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ZNOVU V

NERATOVĚ

Radost-Praha, vedený sbormistrem Vladislavem Součkem a doprovázený varhanicí

SE VRÁTILO DO

O poslední červencové neděli
se za neratovský kostel na čtrnáct dní vrátilo šapitó.
Přivezli ho "divadelníci" ze
sdružení Jiné jeviště, aby se

NERATOVSKÁ

Jak asi víte, máme v Neratově
kromě řemeslných a jiných
chráněných dílen také Naději,
která pečuje o místní zeleň, seká trávu, a na starost má i náš
zahradnický areál a sad. A ačkoli je Naděje jednou z našich
nejmladších dílen, její práce už
přináší ovoce – a kromě něj
i zeleninu a květiny!
Všimnout si toho musí každý, kdo přijede do Neratova
a zaparkuje u našeho obchůdku. Hemží se to tu sazenicemi
nejrůznějších květin a bylinek,
a také zeleninou z naší zahrádky (aktuálně si pochutnáváme
na okurkách, patizonech, cuketách, salátech a rajčatech).
Na konci července jsme ale
mohli sbírat i první ovoce –
voňavý rybíz z keříčků okolo

v něm věnovali obyvatelům našeho chráněného bydlení. Pořádají pro ně workshopy a cvičení, plánují i společné divadelní
představení.

Jitkou Nešverovou. Přivezl si
s sebou repertoár duchovních
a lidových písní i spirituálů.
Sbor se představil hned ve
trojím složení – na některé písně se ke stálým členkám přidaly i nejmladší zpěvačky, jiné
skladby přednesly jen nejstarší
dívky, jimž podle slov pana
Součka "nestačilo celodenní
zpívání na soustředění, a chtěly
cvičit i ve volných chvílích".
Nadšení a zápal sboru
ocenilo všech 150 posluchačů
bouřlivým potleskem, vyžádali
si i přídavek. A my se těšíme,
že se k nám Radost za rok
znovu ráda vrátí!

NERATOVA

NOVĚ

V

ZVEME VÁS

V sobotu 4. srpna se do Neratova můžete vypravit na koncert
do
šapitó
nad
kostelem.
Od 20 hodin v něm vystoupí duo
"27" a Jana Štromská.
--Zveme vás také do sousedního
Orlického Záhoří, kde se v sobotu 18. srpna uskuteční soutěž
Kunštátský drvoštěp. Vítáni jsou
diváci i soutěžící, přichystán je
doprovodný program včetně
výstavy a taneční zábavy.

CO

SE U NÁS
DĚLO
V ČERVENCI?

Chystají se rozproudit i život v Neratově – první akci,
koncert, přichystali na 4. srp- Neratovem na své cestě kolem
na, o jejich dalších "vylomeni- ČR projel handbiker Radomír
nách" vás budeme informovat! Krupa. Zastavil se u nás na krátké popovídání, obyvatelé Domova ho dokonce pomohli vytlačit
Produkty naší Naděje si ale ke kostelu.
--nechceme nechat jen pro sebe. K mání jsou u neratovské- Hned tři poutní mše ke svátku
ho obchodu – zaplatit můžete sv. Anny se konaly v naší farnosti
do kasičky na dveřích – a přes – v kapličkách sv. Anny na Nové
den vám rádi ukážeme a na- Vsi a na Hadinci, ale také na
bídneme i to, co máme přímo Anenském vrchu u rozhledny!
--na zahrádce!
Po delším čekání jsme konečně
vydali výroční zprávu za rok
2011. Ke stažení bude i na našich
internetových stránkách.
--V pátek 27. července jsme si
v Neratovské hospodě užili taneční zábavu se skupinou Letrando.
Dorazili místní i přespolní, zatančit si přišli i všichni obyvatelé
našeho Domova, nevyslyšena nezůstala ani hudební přání z publika. Letrandu za skvělou hudbu
i náladu srdečně děkujeme!

SKLIZEŇ JE STÁLE BOHATŠÍ
fary. A ochotných trhačů nejen z Naděje bylo díky krásnému počasí dost.
Tím ovšem naše ovocnářská sklizeň nekončí, na podzim se těšíme na úrodu sadu
pod kostelem, který nám loni
dal první jablíčka.

CHYSTÁME,
PLÁNUJEME,

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.
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Atrakcje turystyczno-kulturowe
Beschreibung der touristischen Attraktionen
Popisy turistických zajímavostí
9

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

14

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

16

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

11

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

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

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

15

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

Kurort Polanica Zdrój (Bad
Altheide). Hier gibt es fünf Heilquellen, und der Ruhm des Kurortes
ist die Heilquelle„Staropolanka“, die
mit dem Emblem „TERAZ POLSKA /
JETZT POLEN“ geehrt wurde.
Polanica Zdrój - lázně. Ve
městě a okolí vyvěrá pět minerálních pramenů. Chloubou lázní je
stáčená minerální voda Staropolanka, která získala ocenění v soutěži
Teraz Polska.
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Uzdrowisko Duszniki Zdrój.
Uzdrowisko, które swym pobytem
uświetnił F. Chopin oraz siedziba
zabytkowej fabryki papieru.
Kurort Duszniki Zdrój (Bad Reinerz). Ein Kurort, in dem F. Chopin
ein Konzert gab und wo sich der
Sitz der historischen Papiermühle
befindet.
Duszniki Zdrój - lázně. V Dusznikách se svého času léčil hudební
skladatel F. Chopin, podle něhož je
pojmenován klavírní festival, který
zde každoročně probíhá. Zajímavým objektem ve městě je historická papírna z počátku 17. století.
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Uzdrowisko Lądek Zdrój. Leczenie w Lądku Zdroju (najstarszym
uzdrowisku w Polsce) oparte jest
na 7 źródłach termalnych wód
leczniczych. Jego główną atrakcję
stanowi wybudowany w roku 1678
zabytkowy Zakład Przyrodoleczniczy „Wojciech”, w którym obecnie
mieści się basen leczniczy i pijalnia
wód mineralnych.

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

21
Kurort Lądek Zdrój (Bad Landek). Die Behandlung in Lądek Zdrój
(Bad Landek) - dem ältesten Kurort
in Polen - basiert auf 7 Termalheilquellen. Seine Hauptattraktion bildet
die 1678 erbaute Naturheilanstalt
„Wojciech“(früher „Marienbad“), in
der sich heute ein Heilbad und eine
Trinkhalle befinden.
Lądek Zdrój - lázně. Léčba v
Lądku Zdroji (nejstarších lázních v
Polsku) je založena na využití sedmi
termálních pramenů léčivých vod.
Nejznámějším objektem ve městě
je historická budova léčebného
zařízení Wojciech, ve kterém se nachází bazén s termální vodou a hala
k pití léčivých vod.
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Bazylika Nawiedzenia NMP
w Wambierzycach. Wambierzyce
zwane „Śląską Jerozolimą” to znany
ośrodek pielgrzymkowy, związany
z kultem cudownej figurki Matki
Bożej z Dzieciątkiem z II połowy XIV
w. Nad wsią wznosi się bazylika, do
której wejścia prowadzą monumentalne schody.
Mariä Heimsuchung - Basilika in Wambierzyce (Albendorf).
Wamb ierzyce (Albendorf ) - das
„Schlesische Jerusalem“ genannt
- ist ein bekannter Wallfahrtsort,
der mit der Verehrung der Gnadenfigur der Muttergottes mit
dem Jesuskind aus der 2. Hälfte
des 14. Jh. verbunden ist. Das Dorf
überragt die Basilika, zu deren
Eingang monumentale Stufen
hinaufführen.
Wambierzyce - bazilika Navští
vení Panny Marie. Wambierzyce,
často nazývané slezským Jeruzalémem, jsou známé poutní místo
spojené s kultem zázračné sošky
Panny Marie s dítětem, pocházející
z 2. poloviny 14. století. Nad vesnicí
se tyčí mohutná bazilika, k níž vede
široké schodiště.

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

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

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

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

Szczeliniec Wielki. Wspinając się
po kamiennych schodach z Karłowa
zdobyć można wierzchowinę najwyższego szczytu Gór Stołowych (919 m
n.p.m.). Trasa zwiedzania prowadzi
między piaskowcowymi formami
skalnymi i głębokimi szczelinami,
dochodzącymi do 17 m. Z punktów
widokowych podziwiać można rozległą panoramę Sudetów.
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Große Heuscheuer. Indem man
von Karłów (Karlsberg) aus die Stufen hinaufsteigt, gelangt man zum
höchsten Gipfel der Heuscheuer
(919 m ü.d.M.). Der Besichtigungsrundweg führt zwischen Sandsteinfelsenformen und tiefen Klüften
(bis 17 m). Von den Aussichtspunkten kann man das Panorama der
Sudeten bewundern.
Velká Hejšovina. Stezkou vedoucí po kamenných schodech
z vesnice Karłów lze vystoupit na
nejvyšší vrchol Stolových hor - Velkou Hejšovinu (Szczeliniec Wielki,
919 m n. m.). Nachází se zde skalní
labyrint tvořený pískovcovými útvary a rozsedlinami, jejichž hloubka
dosahuje 17 metrů. Z několika vyhlídek můžeme obdivovat rozlehlé
sudetské pohoří.
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Befestigungen in Srebrna
Góra (Silberberg). Die gewaltige
Festung, die den Ort und das Tal
überragt, ist eins der interessantesten Bauwerke der Militärarchitektur in Polen. Sie wurde als strenges
Gefängnis genutzt. Während des
letzten Krieges wurde hier das
Gefangenenstraflager „Oflag VIII B“
Eingerichtet.
Srebrna Góra - pevnost.
Mohutná pevnost, tyčící se nad
městečkem Srebrna Góra a stejnojmenným horským sedlem,
patří k nejzajímavějším objektům
vojenské architektury na území
Polska. Později sloužila jako těžké
vězení a během druhé světové války
byl v jednom z jejích fortů zřízen
zajatecký tábor pro důstojníky
Oflag VIII B.
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Ratusz w Nowej Rudzie. Na
środku rynku już w XV w. wzniesiono pierwszy ratusz. Zbudowany
w XIX w. posiada rozczłonkowaną
bryłę. W płn. narożniku nad misą
fontanny umieszczona jest kamienna figura św. Floriana.
Rathaus in Nowa Ruda (Neurode). In der Mitte des Rings wurde
schon im 15. Jh. das erste Rathaus
errichtet. Das aus dem 19. Jh. besitzt einen zergliederten Körper. In
der Nordecke des Rings befindet
sich ein Brunnen mit der Figur des
Johannes des Täufers.
Nowa Ruda - radnice. Původní
radnice byla uprostřed náměstí
v Nowé Rudě postavena již v 15.
století. Dnešní radnice, pocházející
z 19. století, má členitý prostorový
tvar. Do severního nároží budovy je
zasazena kašna s kamennou sochou
sv. Floriána.
Fortyfikacje w Srebrnej Górze.
Potężna twierdza wznosząca się
nad miejscowością i przełęczą jest
jednym z najciekawszych obiektów
architektury militarnej w Polsce.
Wykorzystywano ją jako ciężkie
więzienie. Podczas ostatniej wojny
urządzono tu jeniecki obóz karny
„Oflag VIII B”.

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

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

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

Dom Muzeum prof. Josepha Wittiga

wybitnego niemieckiego teologa, filozofa i pisarza,
autora Kronik Nowej Rudy i Słupca.
„Jako pisarz wszedł ze swoją teologiczno-poetycką twórczością do historii niemieckiej literatury.
Jako teolog wyprzedził w swych poglądach epokę.
Jako człowiek zaliczany bywa do wielkich postaci
religijnych XX wieku” (ks. prof. Alojzy Marcol).
Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Szlak kulturowo-przyrodniczy im. prof. Josepha Wittiga na ziemi
kłodzkiej.
Dom prowadzi Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej w Nowej Rudzie.
Do dyspozycji pracownia, mieszkanie oraz dodatkowo 7 miejsc noclegowych.

Dom Pracy Twórczej. Ośrodek Edukacji
Ekologicznej im. prof. Josepha Wittiga
ul. Słupiecka 42, 57-402 Nowa Ruda
tel./fax. +4874 872 5308
www.domwittiga.ng.pl

Wittig-Museum, Haus des bedeutenden deutschen Theologen, Philosophen und Schriftstellers, Verfassers der Chronik von Neurode / Nowa Ruda und Schlegel / Słupiec.
„Als Schriftsteller hat Wittig mit seinem theologisch-dichterischen Schaffen einen festen Platz in der
Geschichte der deutschen Literatur. Als Theologe war er seiner Zeit weit voraus. Als Mensch ist er zu den
großen Gestalten des Glaubens im. XX. Jahrhundert zu zählen“ (Prof. Alojzy Marcol).
Das Haus der kreativen Arbeit nach Joseph Wittig benannt. Zur Verfügung steht eine Wohnung und
zusätzlich 7 Übernachtungsplätze.
Das Hass wird von der Stiftung zur Erneuerung der Region Nowa Ruda geleitet.

prof. Joseph Wittig (1879-1949) – pisarz, teolog, filozof

Urodził się w Słupcu koło Nowej Rudy. Po ukończeniu w 1899 r. Gimnazjum Św. Macieja we Wrocławiu studiował teologię – najpierw we Wrocławiu, a następnie w Berlinie i Rzymie. W 1903 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1915 roku został profesorem
zwyczajnym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozkwit jego
twórczości pisarskiej przypadł na lata 1922-1924 i 1928-1932. Oprócz dzieł czysto naukowych opublikował wiele opowiadań – historii o Panu Bogu. Głośny artykuł Wittiga
„Zbawieni”, krytykujący oficjalną wykładnię kościelną grzechu i spowiedzi, w konsekwencji doprowadził do jego ekskomuniki w 1925 roku.
W 1927 r. powrócił na Ziemię Kłodzką i wraz z żoną zamieszkał w wybudowanym przez siebie domu
w Słupcu-Dolinie. W marcu 1946 roku został powtórnie przyjęty do wspólnoty kościelnej. Zmarł trzy lata
po opuszczeniu Ziemi Kłodzkiej, pochowany został w Meschede w Niemczech.
Prof. Joseph Wittig jest autorem „Kroniki Nowej Rudy”, którą napisał na jubileusz 600-lecia miasta.
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