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Dom Muzeum prof. Josepha Wittiga 
wybitnego niemieckiego teologa, filozofa i pisarza, 
autora Kronik Nowej Rudy i Słupca. 

„Jako pisarz wszedł ze swoją teologiczno-po-
etycką 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 kulturo-
wo-przyrodniczy im. prof. Josepha Wittiga na ziemi 
kłodzkiej.

Dom prowadzi Fundacja Odnowy Ziemi Nowo-
rudzkiej w Nowej Rudzie.

Do dyspozycji pracownia, mieszkanie oraz do-
datkowo 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, Ver-
fassers 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. Ma-

cieja we Wrocławiu studiował teologię – najpierw we Wrocławiu, a następnie w Ber-
linie 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 na-
ukowych opublikował wiele opowiadań – historii o Panu Bogu. Głośny artykuł Wittiga 
„Zbawieni”, krytykujący oficjalną wykładnię kościelną grzechu i spowiedzi, w konse-
kwencji 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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Strażniczki Wiary w Bardzie

Regionalny miesiêcznik transgraniczny

Regionalny Miesięcznik TRansgRaniczny. Ukazuje się od 1989 r.
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29 września 2012 roku 
w Ząbkowicach Śląskich uroczy-
ście zainaugurowano XXIII Pol-
sko-Czeskie Dni Kultury Chrze-
ścijańskiej. Idea organizowania 
tych Dni  i wypełniania hasła 
przewodniego „Bądźmy rodziną”, 
z każdą edycją uświadamia, jak 
bardzo narody czeski i polski są 
sobie bliskie, a zarazem pokazu-
je, że wciąż wiele możemy się od 
siebie nauczyć.

Tegoroczna inauguracja Dni 
miała miejsce w Ząbkowicach 
Śląskich, które są miastem part-
nerskim czeskiego miasteczka 
Červeny Kostelec. Červeny Ko-
stelec jest miastem, które od 
wielu lat aktywnie bierze udział 
w Polsko-Czeskich Dniach Kultu-
ry Chrześcijańskiej. W tym roku 
odbędzie się tu zakończenie te-
gorocznej edycji Dni.

Uroczystość inauguracji przy-
gotowały władze samorządowe 
miasta Ząbkowice Śląskie. Mszę 
świętą w kościele pw. św. Jadwigi 
koncelebrował ks. bp prof. Igna-
cy Dec – biskup świdnicki. Go-
ście wysłuchali koncertu zespołu 
muzycznego „Santo” z Ząbkowic 
Śląskich. W miejscowym Ośrod-
ku Kultury miał miejsce pektakl 
w wykonaniu Teatru J. K. Tyla 
z Červenego Kostelca.

W uroczystościach udział 
wzięli m.in.: Marcin Orzeszek – 
burmistrz Ząbkowic Śląskich, 
Ewa Figzał – zastępca burmistrza 
Ząbkowic Śląskich,  Petr Mědilek 
– burmistrz Červenego Kostelca, 

ks. bp prof. Ignacy Dec – biskup 
Świdnicki, Ks. Bogdan Wolnie-
wicz – dziekan i proboszcz parafii 
pw św. Jadwigi w Ząbkowicach 
Śląskich, Roman Fester – starosta 
powiatu ząbkowickiego. 

W trakcie uroczystości od-
czytano adresowany do Prze-
wodniczącego Komitetu Orga-
nizacyjnego Polsko-Czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej 
Juliana Golaka list gratulacyj-
ny wystosowany na tę okazję 
przez Jerzego Łużniaka – wice-
marszałka Województwa Dol-
nośląskiego. W liście podkre-
ślił ważną rolę, jaką pełnią Dni 
i fakt, że już na stałe wpisały się 
w program wydarzeń społecz-
no-kulturalnych jakie jesienią 
mają miejsce po obu stronach 
granicy.

Trwająca XXIII edycja tej 
imprezy społeczno-kulturalnej 
podobnie jak i w minionych 
latach, ma bardzo bogaty pro-
gram. Po obu stronach granicy 
polsko-czeskiej mają miejsce 
wystawy, koncerty, konferen-
cje i inne imprezy zbliżające 
do siebie Polaków i Czechów, 
pokazujące nowe sfery życia 
na pograniczu, a także w Polsce 
i Republice Czeskiej.

Joanna Golak

Inauguracja XXIII POlSkO-czeSkIch DnI kultury 
chrześcIjańSkIej – ząbkOwIce śląSkIe 2012
 

Mszy św. inauguracyjnej w kościele pw. Św. Jadwigi przewodniczył ks. bp ignacy Dec ordynariusz Diecezji Świdnickiej

koncertu zespołu "santo" wysłuchali goście i mieszkańcy ząbkowic Śląskich w kościele Św. Jadwigi
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29. října 2012 v Ząbkowi-
cach Śląskich byly slavnostně 
zahajeny XXIII Polsko – české 
dny křesťanské kultury. Myšlen-
ka pořádání těchto Dnů s he-
slem „Buďme rodinou“ ukazuje 
jednak, jak blízké jsou si polské 
a české národy a zároveň kolik 
se toho od sebe mohou stále 
naučit. 

Letošní zahájení Dní se ko-
nalo v Ząbkowicach Śląskich, 
který je partnerským městem 
českého městečka Červený 
Kostelec. Červený Kostelec je 
město, které se už po mnoho let 
aktivně podílí na Polsko-českých 
dnech křesťanské kultury. Právě 
letos v tomto městě bude pro-
bíhat slavnostní zakončení těch-
to Dnů, v rámci kterých se bude 
konat několik desítek různých 
socialně – kulturních akcí ve 20 
městech.

Slavnostní zahájení připravi-
lo město Ząbkowice Śląskie. Sva-
tou mši v kostele pw. św. Jadwi-
gi sloužil ks. bp prof. Ignacy Dec 
ze Świdnicy. Hosté viděli kon-
cert pěveckého souboru „Santo” 
z Ząbkowic Śląskich. V místním 
Kulturním středisku se konalo 
divadelní představení Divadla 
K. Tyla z Červeného Kostelce.   
Ve slavnostech se učástnili mimo 
jiné Marcin Orzeszek – starosta 
Ząbkowic Śląskich, Ewa Figzał 
– místostarostka Ząbkowic Ślą-
skich, Petr Mědílek – starosta 
Červeného Kostelce, ks. bp prof. 

Ignacy Dec – biskup Świdnic-
ký, ks. mgr Bogdan Wolniewicz 
– děkan fary pw. św. Jadwigi w 
Ząbkowicach Śląskich, Roman 
Fester – hejtman Ząbkowic 
Śląskich a také členové Orga-
nizačního výboru, kteří přijeli 
z různých měst česko – polského 
pohraničí.

Během slavností byl vedo-
ucímu organizačního výboru 

polsko – českých dnů křesťanské 
kultury Julianovi Golakovi pře-
čten blahopřejný dopis zaslaný 
k této přiležítosti Jerzym Łuż-
niakiem – vicemaršálem Dolno-
slezského vojvodství. V dopisu 
zdůraznil důležitou roli těch dnů 
a také skutečnost, že se zapsa-
ly v programu společenských 
a kulturních akcí, které se konají 
na obou stranách hranice. 

Letošní probíhající XXIII spo-
lečensko – kulturní řočník má, 
jako v minulých letech, velmi 
bohatý program. Mimo jiné se 
po obou stranách polsko – české 
hranice konají výstavy, koncerty, 
konference a jiné akce, přiblížu-
jící k sobě Poláky a Čechy, a také 
ukazující život na pohraničí 
v Polsku i v České republice.

Překlad: Grzegorz Ferenz

Joanna Golak

zahájení XXIII POlSkO – čeSkých 
Dnů křeSťanSké kultury ząbkOwIce śląSkIe 2012
 

stanisław grochociński oprowadził gosci po ząbkowickim rynku i przedstawił historię miasta

Teatr J.k. Tyla z Červenego kostelca przedstawił sztukę pt. "Jak się leczy straszydła?"

Julian golak w swoim wystąpieniu przedstawił bogaty program XXiii Polsko-
czeskich Dni kultury chrześcijańskiej w 2012 r. i zapowiedział nowe akcje, między 
innymi międzynarodowy festiwal rodzin muzykujących
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W ramach XXIII Polsko – Cze-
skich Dni Kultury Chrześcijańskiej 
odbył się XXI Międzynarodowy 
Interdyscyplinarny Plener Arty-
styczny. W tym roku patronował 
mu bł. ks. Gerhard Hirschfelder. 
Jego życie i droga były tematem 
prac. Jak się okazało, nie jest to te-
mat łatwy, wymaga przemyśleń, 
transpozycji myśli błogosławio-
nego na treść uniwersalną, a tak-
że na czas y współczesne. 

Od 9 do 19 września arty-
ści  zmagali się z odważną myślą 
Błogosławionego i jego trudną 
drogą życia. Pracujący najpierw 
w Kudowie – Zdroju Czermnej, 
potem w Bystrzycy Kłodzkiej Po-
lacy i Czesi umieli nadać temato-
wi artystyczną formę. Wystawa 
poplenerowa, która otwarta zo-
stała w Bystrzycy Kł. 23 września 
w obecmości znakomitych gości 
ks. biskupa pomocniczego Diece-

zji Świdnickiej Adama Bałabucha 
oraz gości z Niemiec, pokazała 
prace bardzo udane. Szczególne 
wzruszenie ogarnęło Niemców, 
których rodak – ksiądz Hirschfel-
der pracujący w Czermnej, aresz-
towany przez nazistów w Bystrzy-
cy Kł., przetrzymywany jakiś czas 
w więzieniu w Kłodzku, zginął 
w obozie koncentracyjnym w Da-
chau. Dziś jest pierwszym błogo-
sławionym Diecezji Świdnickiej, 
a na ołtarze wyniesiono go w nie-
mieckim Münster.

Program pleneru jak co roku 
był bogaty. Grupa zwiedziła oko-
lice Kudowy, odwiedziła kolegę, 
czeskiego rzeźbiarza Karela Hur-
dalka w pobliskim Hronovie. Był 
on uczestnikiem wspólnej pra-
cy w ubiegłym roku w Rzeczce. 
Spotkała się z malarzem Ivanem 
Malińskym, Ukraińcem mieszka-
jącym i tworzącym w Czermnej. 

Poeci i fotograficy przeszli masyw 
Śnieżnika, wspięli się na Igliczną, 
by obejrzeć sanktuarium Marii 
Śnieżnej. Plastyczka Maria Go-
stylla – Pachucka i autorka ręko-
dzieła artystycznego Ewa Glura 
odjechały na chwilę do Bielawy, 
by uczestniczyć w wernisażu wy-
stawy gobelinów Marii, którą zor-
ganizowała jako prezes Towarzy-
stwa Przyjaciół Bielawy. Krystyna 
Leśniewska – Pasionek na chwilę 
odjechała do Lądka - Zdroju, by 
uczestniczyć w wernisażu wysta-
wy zbiorowej o tematyce religij-
nej, gdzie pokazane były też jej 
prace. Wszyscy pojechaliśmy do 
Starej Morawy, gdzie artyści gra-
ficy Erna i Jacek Rybczyńscy stary 
zabytkowy wapiennik adaptowali 
na miejsce pracy twórczej, miej-
sce wystaw i spotkań autorskich. 
Tym razem odbył się w ich po-
siadłości festyn Hildegardy z Bin-
gen. Można było podyskutować 
o sztuce średniowiecznej i współ-
czesnej, spróbować potraw eko-
logicznych, a przede wszystkim 
przyjrzeć się rękodziełu – tym ra-
zem warsztat koronki klockowej 
prezentowała nasza koleżanka 
Czeszka - Věra Kopecká. Na za-

kończenie festynu odbył się wie-
czór autorski wałbrzyskiej poetki 
Danuty Góralskiej – Nowak, który 
prowadziła Iwona Matuszkiewicz. 

Plener daje co roku kilkadzie-
siąt prac artystycznych w kilku 
dziedzinach sztuki. Wystawa 
poplenerowa pokazywana jest 
kolejno w miastach pogranicza 
polsko – czeskiego. Plener jest 
jednym z głównych punktów 
Polsko – Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej, które łączą na-
sze sąsiadujące narody. Malarze 
przysiadają co chwila, by naszki-
cować zatrzymany wzrokiem 
obraz, fotograficy nie rozstają 
się z aparatami, przemierzając 
dziesiątki kilometrów, rzeźbiarze 
pieszczą dłutami lipowe klocki, 
poeci co chwila wpadają w za-
dumę. To czas wspólnej pracy 
artystycznej, czas wyłączony 
z codzienności, by powstał owoc 
niecodzienny.

Organizatorzy dziękują za 
wsparcie Jerzemu Gadowiczowi 
z firmy Friedlander i Januszowi 
Kicie, radnemu z Boguszowa – 
Gorc, Fundacji Odnowy ZIemi 
Noworudzkiej, Funduszowi Re-
gionu Wałbrzyskiego.    

Elżbieta Gargała

Myśl twórcza Przekracza granIce  
 

uczestnicy
Czesi: Petr Kysela, Miloš Gerstner, Jarmila Smetana, Jan Smeta-
na, Věra Kopecká, Jiři Kollert; Polacy: Henryk Hnatiuk – kierow-
nik artystyczny plenereu, Edward Kostka, Lucyna Wierzbicka, 
Ewa Glura, Zbigniew Gott, Krystyna Leśniewska – Pasionek, 
Antoni Matuszkiewicz (Polak mieszkający na stałe w Cze-
chach), Zbigniew Prorok, Dana Orska, Maria Gostylla - Pa-
chucka, Barbara Mucha - Brodzińska, Marek Kopczyk, Elżbieta 
Gargała, Andrzej Niżewski, Jerzy Mach. 

grupa twórcza w odwiedzinach u karela Hurdalka w Hronovie

fo
t. 

e. 
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Prace powstałe na plenerze: rzeźby Petra kyseli i obrazy Marka kopczyka Uczestnicy pleneru w drodze do starej Morawy na Przełęczy Puchaczówka
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opiekunowie uczniów ze szkół polskich i czeskich prezentują puchary, które pojechały do Broumova i ząbkowic Śląskich. 
W środku pani Marzena królak - nowy polski konsul generalny w Pradze i arkadiusz ignasiak - konsul honorowy Republiki czeskiej we Wrocławiu (pierwszy z lewej)

(press) 9 października 2012 
roku w Ząbkowicach Śląskich 
odbył się konkurs dla młodzie-
ży szkół ponadgimnazjalnych 
z pogranicza polsko-czeskie-
go, zorganizowany w ramach 
XXIII Polsko-Czeskich Dni Kul-
tury Chrześcijańskiej. Tematem 
głównym w 2012 roku była 

„Charakterystyka geograficz-
na Sudetów Środkowych i 
Wschodnich na obszarze Czech 
i Śląska”. 

W konkursie wzięło udział 
39 uczniów z 14 szkół. Do finału 
zakwalifikowało się 10 uczniów 
z Polski i 3 z Czech. Wśród pol-
skich uczniów najlepszy okazał 

się Sebastian Sandecki z Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich, 
spośród uczniów czeskich Voj-
těch Strand z Broumova. 

Nagrody i dyplomy (trzy-
nastu laureatom) wręczyli go-
ście specjalni: Marzena Królak 
– nowy polski konsul generalny 

w Pradze, Arkadiusz Ignasiak 
– konsul honorowy Republiki 
Czeskiej we Wrocławiu, Marcin 
Orzeszek – Burmistrz Ząbkowic 
Śląskich oraz Julian Golak – 
radny Sejmiku Wojewódzkiego 
i przewodniczący Komitetu Or-
ganizacyjnego Polsko-Czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej.

kOnkurS wIeDzy O POlSce I czechach 

Tegoroczni zwycięzcy z Burmistrzem ząbkowic Marcinem orzeszkiem Helena Wolnik-kliber Dyrektor Biblioteki w ząbkowicach ogłasza werdykt jury
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wstęp
Cieszę się ogromnie, że mo-

żemy być razem. Cenimy so-
bie zawsze nasze przebywanie 
przed Bogiem, zwłaszcza pod-
czas celebracji Eucharystii, ale 
dobrze nam jest także ze sobą 
na spotkaniach o charakterze 
naukowym czy popularno-nau-
kowym, podczas których dzieli-
my się naszymi przemyśleniami. 

W moim wystąpieniu, któ-
rego temat brzmi: „Wiara i ro-
zum drogą do poznania praw-
dy”, będą cztery krótkie części: 
W pierwszej, wstępnej nakreślę 
ogólnie dwie drogi prowadzące 
do poznania prawdy, w drugiej 
części przedstawię specyfikę 
poznania przez wiarę,  w trzeciej 
specyfikę poznania rozumowe-
go, zaś w czwartej – wskażę na 
komplementarność tych dwóch 
dróg.  

Dwie drogi ludzkiego 
poznawania prawdy 

W dziejach kultury europej-
skiej odnajdujemy dwie drogi, 
którymi podążano do pozna-
nia prawdy: prawdy  o świecie, 
prawdy o człowieku i prawdy 
o Bogu. Jest to droga wiary i dro-
ga rozumu. Obydwie te drogi się 
zazwyczaj przenikały i dopeł-
niały. Drogą rozumu, wspartego 
na doświadczeniu, na poznaniu 
zmysłowym, odkrywano głów-
nie prawdę o świecie, o czło-
wieku i w jakiejś mierze także 
o Bogu, zaś na drodze wiary, 
odwołującej się do Bożego ob-
jawienia, dochodzono przede 
wszystkim do pełniejszej praw-

dy  o Bogu, a także dopełniano 
naukową prawdę  o człowieku 
i po części o świecie.  

Fakt obecności tych dwóch 
dróg w dochodzeniu do praw-
dy wyraził w ostatnim czasie 
bardzo dobitnie bł Jan Paweł II,   
już w pierwszym zdaniu swojej 
encykliki „Fides et ratio” . Zdanie 
to brzmi: „Wiara i rozum (Fides 
et ratio) są jak dwa skrzydła, na 
których duch ludzki unosi się ku 
kontemplacji prawdy”. 

Wiemy z historii i z obserwa-
cji dzisiejszego życia, że drogą 
rozumu kroczy do prawdy głów-
nie świat nauki, a więc ludzie,  
którzy w sposób zorganizowa-
ny, metodyczny, systematycz-
ny i krytyczny uprawiają różne 
dyscypliny naukowe . Dokonuje 
się to na terenie filozofii i tzw. 
nauk szczegółowych: realnych 
i formalnych, humanistycznych, 
przyrodniczych i technicznych. 
Ważną rolę poznawczą na tym 
terenie odgrywa doświadcze-
nie, eksperyment oraz zdolno-
ści, dociekliwość  ludzkiego in-
telektu.

Drogą wiary podążają 
przede wszystkim ci, którzy 
uprawiają teologię, zwłaszcza 
teologię chrześcijańską, która 
odwołuje się do Bożego Obja-
wienia. Poznanie przez wiarę 
staje się narzędziem uprawiania 
teologii.  Mówiąc o tym, od razu 
trzeba zaznaczyć, że poznawa-
nie prawdy przez wiarę jest też  
związane z rozumem, gdyż taki 
typ poznania uprawiają tylko 
rozumni  ludzie, a nie zwierzęta, 
ryby, czy ptaki.

Obserwując życie kulturo-
we, obejmujące dziedzinę nauki, 
etyki (moralności), sztuki i religii, 
trzeba zauważyć, że najczęściej 
teologowie i duszpasterze  byli 
i są tymi, którzy w swojej działal-
ności poznawczej, dydaktycznej, 
ewangelizacyjnej łączą te dwie 
wspomniane drogi : drogę rozu-
mu i drogę wiary. 

Na naszym dzisiejszym spo-
tkaniu sympozjalnym, które jest 
poświęcone upamiętnieniu 70-
tej rocznicy śmierci bł. ks. Gerhar-
da Hirschfeldera, możemy po-
wiedzieć, że takim człowiekiem, 
który podążał w życiu do praw-
dy tymi dwoma drogami: drogą 
wiary i rozumu, był właśnie nasz 
błogosławiony Gerhard Hirsch-
felder. W swojej posłudze ka-
płańskiej  przekazywał ludziom, 
zwłaszcza młodzieży, nie tylko  
wiedzę teologiczną, ale także 
wiarę, którą żył, która go łączyła 
z Bogiem, był jej stróżem w ludz-
kich sercach, zwłaszcza w sercach 
młodzieży. Świadczą o tym jego 
słowa wypowiedziane z ambo-
ny w kościele parafialnym w By-
strzycy Kłodzkiej w niedzielę 27 
lipca 1941 r. . Słowa te brzmią: 
„Wer der Jugend den Glauben an 
Christus aus dem Herzen reißt, 
ist ein Verbrecher” – „Kto wyrywa 
wiarę w Chrystusa z serca mło-
dzieży, jest przestępcą”. Słowa 
te przyczyniły się do osadzenia 
go w więzieniu  w Kłodzku, a po-
średnio do jego śmierci w obo-
zie koncentracyjnym w Dachau. 
Z pewnością ks. Hirschfelder na 
spotkaniach z młodzieżą starał 
się dochodzić do poznania Pana 
Boga zarówno  drogą poznania 
naturalnego, rozumowego jak 
i drogą wiary poprzez lekturę  
Starego i Nowego Testamentu. 

O drodze naturalnego po-
znania Boga wspomina już Księ-
ga Mądrości. Czytamy tam: „Bo 
z wielkości i piękna stworzeń 
poznaje się przez podobieństwo 
ich sprawcę” (Mdr 13,5). Także św. 
Paweł Apostoł w Liście do Rzy-
mian pisał o możliwości poznania 
Boga ze stworzeń:  „Albowiem od 
stworzenia świata niewidzialne 
Jego przymioty – wiekuista Jego 
potęga oraz bóstwo – stają się 
widzialne dla umysłu przez Jego 
dzieła…” (Rz 1,20). 

Możemy zatem powiedzieć, 
że Pana Boga poznajemy z dwóch 
ksiąg: z księgi świata i z księgi ży-
cia, z księgi Pisma Świętego. 

Przypatrzmy się teraz po-
znawaniu przez wiarę, jakie są 
tu mechanizmy, jaki jest udział 
rozumu i woli, czyli zarysujmy jak 
wygląda akt wiary, poprzez który 
afirmujemy  prawdę nadprzyro-
dzoną. 

Specyfika poznania  
przez wiarę

Poznanie przez wiarę jest 
poznaniem religijnym. Ma ono 
miejsce jedynie u ludzi wierzą-
cych. Przypomnijmy najpierw, 
że religia nie sprowadza się do 
czystych emocji, ale ma swoją 
stronę poznawczą (intelektual-
ną, teologiczną) i to bardzo sze-
roko rozbudowaną. Ową stronę 
poznawczą religii stanowi wiara, 
która podlega dalszemu wyja-
śnianiu rozumnemu, zwanemu  
teologią. Tzw. prawdy wiary, czyli 
zdania wyrażające przekonania 
wierzeniowe, są gramatycznie 
podobne do innych zdań ludz-
kiej mowy. Jednakże w swojej 
strukturze są wielostronnie uwa-
runkowane.

Przede wszystkim samo za-
istnienie aktu wiary i jego trwa-
nie czy też jego pogłębianie, jest 
uwarunkowane kontaktem oso-
bowym, pośrednictwem ludzkiej 
osoby, ludzkiego ducha mó-
wiącego, że tak a tak się sprawy 
mają1. Zwraca na to uwagę św. 
Paweł, który używa sformułowa-
nia: „fides ex auditu" – „wiara ze 
słuchania" oraz „jakże uwierzą ci, 
którzy nie słyszeli".  Prawdę wiary 
przyjmuje się od kogoś, nie ze 
świata przyrody. Przyjmuje się ją  
za pośrednictwem osoby, która 
nam tę prawdę przekazuje i któ-
ra uznana jest za wiarygodną. 
Ostatecznym źródłem, skąd po-
chodzą informacje religijne, jest 
Bóg. Przedmiot wiary - to w co,  
czy  w kogo, czy komu wierzymy, 
jest niewidzialny. Afirmujemy go 
jednak w sądzie wiary  pod wpły-
wem przynaglenia woli. Przed-
miot wiary jest nie tylko niewi-
dzialny, ale i niesprawdzalny. Nie 
można go zweryfikować żadnymi 
metodami znanymi  metodologii 
nauk. Np. takiego zdania wiary: 

Bp Ignacy Dec

wIara I rOzuM DrOgą DO POznanIa PrawDy
 

ks. Bp ignacy Dec podczas wykładu
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„Jezus jest Chrystusem, czyli Je-
zus z Nazaretu jest Bogiem" nie 
można zweryfikować żadną me-
todą naukową. Dlaczego więc 
umysł ludzki przyjmuje to za 
prawdę, że tak jest w rzeczywi-
stości? Otóż, motyw przyjęcia ta-
kiego zdania za prawdę w takim 
akcie wiary nie płynie z  rzeczy-
wistości, z obiektywnego, spraw-
dzonego stanu rzeczy, ale afir-
macja w  sądzie wierzeniowym 
dokonuje się pod wpływem woli, 
„wzmocnionej łaską". Inaczej 
mówiąc, rozum sam ze siebie nie 
dokonuje afirmacji aktu wiary, 
czyli nie uznaje czegoś za praw-
dę w wierze  bez udziału woli. 
Moment wolitywny wraz z łaską  
jest czymś istotnym dla aktu wia-
ry.  Ta afirmacja prawdy w akcie 
wiary, dokonująca się pod wpły-
wem woli, nie niweczy racjonal-
ności samej wiary. Rozum może 
wnikać, wgłębiać się w treść 
wiary, w sens zdań objawionych 
i odkrywać, wyszukiwać sobie 
racje za wiarygodnością tych 
zdań objawionych. Mówi o tym 
wielokrotnie Jan Paweł II w en-
cyklice "Fides et ratio". Wszelako 
jednak - raz jeszcze powtórzmy 
- sama afirmacja prawdy zawarta 
w zdaniu wiary dokonuje się pod 
wpływem nacisku, apelu woli. 
Sam przedmiot wiary, treść sądu 
wierzeniowego nie determinuje 
umysłu do uznania tego sądu za 
prawdziwy. Akceptacja prawdy 
w akcie  wiary jest wolnym wy-
borem ludzkiej woli. Wiara jest 
więc aktem czy postawą  doko-
naną wskutek wolnego wyboru 
woli, który jest jednak niesiony 
łaską Bożą, czego potwierdzenie 
znajdujemy w Objawieniu („Nikt 
nie może przyjść do Mnie - mówi 
Chrystus - jeśli go nie pociągnie 
Ojciec mój"  (  ) ; „Bez pomocy 
Ducha nikt nie może powiedzieć: 
Panem jest Jezus" (..) W akcie 
wiary splata się wolność człowie-

ka z łaską Bożą. Dzięki wolnemu 
wyborowi, dokonywującemu się 
w akcie wiary, wiara staje się za-
sługująca.

Specyfika aktu wiedzy  
– poznania przez rozum

Zupełnie inaczej  ma się spra-
wa w poznaniu naukowym. Otóż, 
uznanie treści przedstawionych 
w zdaniu nauki dokonuje się  
na mocy poznawczej wizji czy-
sto przedmiotowej.  Po prostu, 
przedmiot wiedzy determinuje 
mnie do przyjęcia tego czegoś 
za prawdę. To przymuszenie pły-
nie z obiektywnego stanu rzeczy.  
Ów obiektywny stan rzeczy nie 
zawsze jest oczywisty i trzeba 
niekiedy zastosować cały proces 
rozumowań, prowadzących do 
uznania, że tak właśnie jest jak 
nam przedstawiono do uznania 
poznawczego w zdaniu nauko-
wym. Np. prawdę zdania: „całość 
jest większa od swojej części", czy 
2+2=4, afirmujemy bezpośrednio, 
natomiast bardziej skomplikowa-
ne twierdzenia matematyki, pra-
wa fizyki, biologii, czy astronomii, 
afirmujemy po ujrzeniu procesu 
dowodowego.   Zatem , w nauce, 
inaczej niż w wierze - obiektywny 
stan rzeczy ujrzany czy to zmysła-
mi, czy intelektualnie, jest jedy-
nym motywem afirmacji, asercji 
danego zdania, uznania sądu za 
prawdziwy.

Prawdy przyjmowane wiarą 
i prawdy przyjmowane w nauce 
są więc afirmowane, przyjmowa-
ne w oparciu o swoiste, odmien-
ne kryteria. Dotyczą one różnych 
dziedzin. Pierwsze - religijne 
dotyczą spraw osobowych, eg-
zystencjalnych, aksjologicznych, 
naukowe na ogół świata rzeczy, 
przedmiotów.  Z tego też względu 
zasadniczo nie ma kolizji zdań na-
ukowych w sensie ścisłym i zdań 
zawartych w objawieniu, które 
stają się dla wielu przedmiotem 

wiary. Jeśli jednak naukowcom 
zdarza się niekiedy wypowia-
dać twierdzenia, które uznają za 
sprzeczne ze zdaniami wiary lub 
teologii, ich wypowiedzi nie są 
konsekwencją prowadzonego 
przez nich  naukowego procesu 
badawczego, ale są przejawem ich 
pozanaukowych, ludzkich prze-
konań. Wszelkie bowiem zdania 
naukowe, w naukach ścisłych są 
sprawdzalne pozytywnie lub ne-
gatywnie, wprost lub nie wprost.. 
Tymczasem  ewentualne zdania 
sprzeczne ze zdaniami wiary lub 
teologii musiałyby być zdaniami 
niesprawdzalnymi metodami na-
ukowymi.  Zatem nie mogłyby 
być uznane za zdania należące do 
nauki, ale powinny być traktowa-
ne jako wyraz osobistych przeko-
nań jakiegoś naukowca. 

Gdy mówimy o niesprzecz-
ności między zdaniami wierze-
niowymi a naukowymi, musimy 
jeszcze zauważyć, że możliwa 
jest kolizja, a nawet wyraźna 
sprzeczność między  zdaniami 
wierzeniowymi, między artyku-
łami wiary a zdaniami  formuło-
wanymi przez niektóre kierunki 
filozoficzne. Były i są systemy 
filozoficzne, w ramach których 
wypowiadane są  np. takie zda-
nia: „Bóg jest światem", „Bóg nie 
istnieje", „Istnienie Boga to pro-
jekcja ludzkiej myśli", itd.  Tego 
rodzaju zdania są na pewno 
sprzeczne ze zdaniami teologicz-
nymi, z artykułami wiary. Jak roz-
wiązywać takie konflikty?. W cza-
sach średniowiecza, gdy Kościół 
jako organizacja społeczna był 
w dużej mierze gwarantem 
ładu społecznego, wystąpienie  
przeciw doktrynie Kościoła było 
uznawane za próbę  niweczenia 
całego ustroju społecznego. Stąd  
też karano tych, którzy głosili 
tezy niezgodne z objawieniem 
chrześcijańskim. Palono ich dzie-
ła, wsadzano do więzień, a na-

wet skazywano na śmierć. Dzisiaj  
stosuje się inne metody. Podej-
muje się przede wszystkim me-
todę dialogu. Prowadzi się dia-
log nie tylko  między religiami, 
ale także z agnostykami, a nawet 
z ateistami. Postawa dialogu nie 
jest jednak postawą akceptacji 
błędów, rezygnacji z prawdy, 
ani też postawą osobistej nie-
niepewności, ale jest to postawa  
ludzkiej tolerancji i zaproszenia 
intelektualnego opozycjonisty 
do weryfikacji swego  stanowi-
ska. Taką postawę reprezentował  
Jan Paweł II, a dziś stosuje ją Oj-
ciec Święty Benedykt XVI, który 
nie potępia inaczej mówiących 
czy wierzących, ale zaprasza do 
dialogu, do wspólnego poszuki-
wania prawdy.

Mamy tego przykład z angli-
kanami oraz lefebrystami. Papież 
skierował do nich zaproszenie do 
dialogu. Pierwszy wyciągnął ku 
nim ręce i zaproszenie do dialogu, 
do wspólnej refleksji i modlitwy. 

 
konflikt czy współpraca?  
W czwartej, ostatniej części 

stawiamy pytanie czy możliwa 
jest sprzeczność między prawda-
mi wiary i prawdami , do których 
dochodzi nauka. Historia nauki 
jak i historia religii odnotowują 
konflikty, jakie zdarzały się  mię-
dzy prawdami wiary i prawdami 
naukowymi  Jawiły się one zwy-
kle w wyniku przekraczania kom-
petencji którejś ze stron. Między  
tymi dziedzinami mogą pojawiać 
się niekiedy konflikty pozorne, 
gdy dotyczą zdań o różnych po-
ziomach pewności. Żeby to zilu-
strować trzebaby przypomnieć 
stopnie pewności w nauce i w re-
ligii.  W nauce wyróżniamy: twier-
dzenia o faktach, prawa nauko-
we, teorie naukowe i hipotezy. 
Najwyższy stopień pewności jest 
w tych pierwszych, czyli w twier-
dzeniach o faktach, najmniejszy 

ks. dr krzysztof ora wygłasza referat "list apostolski Porta Fidei Benedykta XVi"

ks. dr krzysztof ora wygłasza referat "list apostolski Porta Fidei Benedykta XVi"
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- w tych ostatnich, w hipotezach. 
W religii, w dziedzinie wiary,  jest 
pewna odpowiedniość do powyż-
szych stopni pewności. Wyróżnia 
się w niej, a dokładniej w jej sekto-
rze poznawczym, czyli w teologii: 
twierdzenia o faktach Objawienia, 
dogmaty - twierdzenia objawione 
przez Boga, teorie teologiczne i hi-
potezy teologiczne.  Największy 
stopień pewności jest także w tych 
pierwszych, najniższy w tych 
ostatnich. Otóż możliwe jest za-
chodzenie rozbieżności, a nawet 
sprzeczności na różnych pozio-
mach owych stopni, np. między 
prawem nauki a hipotezą teolo-
giczną czy między  prawdą wiary, 
a teorią, czy hipotezą naukową. 
Nigdy jednak nie jest możliwa 
faktyczna, prawdziwa sprzeczność  
między twierdzeniami o faktach 
w nauce i twierdzeniami o faktach 
objawionych, między prawem na-
uki a dogmatami. Ilekroć zachodzi 
jakaś rozbieżność między nauką 
a religią, faktyczna czy pozorna, 
tylekroć obydwie strony winny 
rewidować swoje stanowisko i po-
dejmować spolegliwą dyskusję, by 
ową rozbieżność wyjaśnić 

Mówiąc o współpracy, warto 
się zastanowić, jakie korzyści z niej 
płyną - inaczej: co daje religia na-
uce, a co nauka religii?  Religia daje 
nauce dyrektywy etyczne. Prze-
strzeganie tych dyrektyw czyni 
z nauki dziedzinę służącą dobru 
wspólnemu ludzkości. W ostatnim 
czasie były opracowywane różne 
kodeksy etyczne, np: kodeks etyki 
pracownika nauki czy kodeks etyki 
lekarskiej:

Religia demaskuje pozorną 
wiedzę, która jest sprzeczna z na-
uką objawioną.  Wiedza tego typu 
zwykle jest konsekwencją prze-
kraczania przez naukę jej kompe-
tencji;

Religia daje nauce integralną 

wizję człowieka. Zabezpiecza to, 
co się nazywa transcendentnym 
wymiarem osoby ludzkiej. Uka-
zuje źródło i sens życia człowieka, 
jego godność, i ostateczne prze-
znaczenie.

Nauka natomiast bywa dla re-
ligii czynnikiem oczyszczającym. 
Chroni religię przed zabobonem, 
fideizmem, irracjonalizmem, su-
biektywizmem, formalizmem itd.;

Nauka dostarcza religii  infor-
macji szczegółowych o człowie-
ku, poszerza bazę doświadczenia 
antropologicznego. Wystarczy 
tu wspomnieć o pomocy, jaką 
stanowi dla religii dobra psycho-
logia, psychiatria, pedagogika, 
socjologia, itd.

Skonkludujmy więc, że na-
uka i religia to dziedziny odrębne 
i autonomiczne. Mają odmienne 
przedmioty badań, różne źródła  
zdobywania informacji, odmien-
ne metody, różne motywy afir-
macji prawdy, uznawania  zdań za 
prawdziwe. Posiadają także różny 
stopień weryfikalności swoich 
zdań, tez. W nauce spotykamy się 
z uzasadnianiem bezpośrednim 
czy pośrednim, dowodowym. 
W religii można też  mówić o ja-
kiejś formie weryfikacji, którą 
można by nazwać egzystencjal-
ną. Owa weryfikacja następuje  
po jakimś czasie i może mieć taki 
oto model: uwierz w to, przyjmij 
taką prawdę o sobie, o swoim ży-
ciu, podejmij taką życiową drogę, 
takie postępowanie, a wygrasz 
życie, przekonasz się, że warto 
było, że zdobyłeś jakąś wartość, 
która cieszy i satysfakcjonuje. 
Wielu ludzi wyznaje potem, że 
się to „opłaciło", że warto było za-
wierzyć, podjąć ryzyko wiary i żyć 
według wiary. 

Powtórzmy raz jeszcze i to, że 
dziedzina religii, związana z wia-
rą,  dotyczy osobowo-życiowego 

wymiaru człowieka. Nauka zaś 
jest dziedziną uzasadnień tre-
ściowo-rzeczowych.  Kolizja mię-
dzy tymi dziedzinami właściwie 
uprawianymi i przeżywanymi nie 
jest w zasadzie możliwa. W skali 
globalnej są to dziedziny w kul-
turze dopełniające się. Powinny 
pozostawać względem siebie 
w przyjaźni. Najwłaściwszym 
miejscem owego przyjaznego 
łączenia się tych dwóch dzie-
dzin jest sam człowiek. To w nim, 
jako jednym podmiocie może 
współistnieć człowiek wiedzy  
z człowiekiem wiary, człowiek 
nauki z człowiekiem  religii. Tak 
jak pokój, sprawiedliwość i ład 
w świecie, w społeczeństwie 
zaczyna się w ludzkim sercu tak 
i wzajemna, przyjazna współpra-
ca między nauką i religią, wiarą 
i wiedzą w życiu społecznym,  we 
wspólnotach narodowych i mię-
dzynarodowych zaczyna się od 
przyjaznego współistnienia tych 
dziedzin we wnętrzu człowieka. 
Dlatego też Jan Paweł II mógł 
napisać już w pierwszym zdaniu 
w  Fides et ratio: „Wiara i rozum 
są jak dwa skrzydła, na których 
duch ludzki unosi się ku kontem-

placji prawdy" .
 zakończenie
Zamykając nasze rozważania, 

skonkludujmy, że wiedza i wiara, 
nauka i religia stanowią odrębne 
dziedziny  ludzkiego życia, mają 
różny charakter. Różnią się mię-
dzy sobą źródłem pochodzenia 
informacji, odrębnym przedmio-
tem zainteresowań, rodzajem 
afirmacji, asercji twierdzeń  i ce-
lem.. Jednakże nie powinno być 
między nimi ani sprzeczności, ani 
konkurencji.  Obydwie powinny 
strzec swojej autonomii, ale dla 
dobra kultury powinny ze sobą 
współpracować. Kultura wtedy  
rozwijała się, gdy te dziedziny 
ze sobą były w zgodzie, a stawa-
ła się chorą, gdy znajdowały się 
w konflikcie, gdy któraś z nich 
chciała sobie drugą podporząd-
kować. Dlatego też droga wiary 
i droga rozumu, droga religii 
i nauki powinny się wzajemnie 
wspomagać i uzupełniać. 

Wykład wygłoszony na kon-
ferencji "Odnaleźć drogi wiary". 70 

rocznica śmierci Bł. Ks. Gerharda 
Hirschfeldera 21 września 2012 r. 

w Nowej Rudzie

w odpowiedzi na

Z ogromnym bólem i oburzeniem przeczytałam w „Euroregio Glacensis” nr 29/2012 fałszywą informację jakoby byli niemieccy miesz-
kańcy par. św. Bartłomieja Ap. w Kudowie Zdroju – Czermnej i ich potomkowie zabiegali o wywóz do Niemiec starych oryginalnych ksiąg 
metrykalnych. Jeszcze większe zdziwienie wywołało podanie nawet ewentualnego terminu przestępstwa: początek sierpnia 2012 r. 

Jestem byłą mieszkanką Czermnej. Tu się urodziłam i tu się wychowałam. Tu jest moje serce. Według serca tu jest moja Ojczyzna i tu chcę 
być kiedyś pochowana.

Od połowy lat 60-tych, gdy przyszło mi przesiedlić się w głąb Niemiec, przyjeżdżam regularnie do Czermnej. Sama, albo w większych 
grupach. Nigdy nam, Niemcom, nawet do głowy nie przyszło, by cokolwiek z archiwum parafialnego wywozić do Niemiec. Gdzie niby mie-
libyśmy te księgi umieścić i gdzie potem szukać swoich metryk? Zawsze uważaliśmy, że wszystkie dokumenty powinny być tam, gdzie 
powstały! I ja i my - Niemcy, którzy tu się urodziliśmy i wychowaliśmy, nie możemy wyjść z szoku po tej szkalującej informacji. Uważamy, że 
zrobił to ktoś celowo, aby nas poróżnić z Polakami, aktualnymi mieszkańcami Czermnej.

Ks. Proboszczowi z Czermnej jesteśmy bardzo wdzięczni za pieczołowite przechowywanie i strzeżenie tych niezwykłych dokumentów. 
Kudowa Zdrój, 27.09.2012

Elizabeth Kynast, Neuenrade

ks. prałat Franz Jung i elizabeth kynast - goście z niemiec
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kOMItet OrganIzacyjny POlSkO-czeSkIch DnI kultury chrześcIjańSkIej "bąDŻMy rODzIną"
POlSkIe StOwarzySzenIe eStraDOwe  „POleSt”, ul. hauke bOSaka 11/16, 50 - 447 wrOcŁaw  

z a P r O S z e n I e :
Uprzejmie informujemy, że w dniach 9 - 11 listopada 2012 r. we Wrocławiu oraz na terenie Dolnego Śląska i Województwa 

Lubuskiego odbędą się Międzynarodowe Spotkania Muzykujących Rodzin.
Pomysłodawcą i zarazem głównym organizatorem dziesięciu z trzynastu Spotkań, które odbywały się począwszy od roku 1976r. 

był Marek Rostecki. W roku 2012 kierownictwo Polskiego Stowarzyszenia Estradowego „POLEST” działającego we Wrocławiu od 
1989 r. postanowiło reaktywować to cenne przedsięwzięcie artystyczne i integracyjne. Współpracujemy w tym zakresie zarówno 
z Markiem Rosteckim jak i z organizatorkami poprzednich edycji tych Spotkań Ireną Wolniak i Barbarą Perczyńską. Obecny stan 
zaawansowania prac organizacyjnych pozwala nam na przesłanie Państwu zaproszenia do udziału w tej imprezie.

Przewidujemy dwukrotny występ Państwa rodziny we Wrocławiu oraz co najmniej jeden koncert w innych miastach. 
Czas trwania występu we Wrocławiu 2 x 20 min, a w innych miastach – do uzgodnienia z miejscowymi organizatorami. Ponieważ 

tegoroczne Spotkania zbiegają się ze Świętem Odzyskania Niepodległości prosimy o uwzględnienie w swoim repertuarze 
utworów patriotycznych, choć nie jest to obowiązkowe.

Przewidujemy zwrot kosztów podróży samochodem lub pociągiem . Zapewniamy wszystkim dwa noclegi; w uzasadnionych 
przypadkach ich ilość może ulec zmianie. Być może uda się jeszcze zapewnić upominki lub dodatkowe korzyści dla muzyków 
indywidualnych, ale jest to uzależnione od środków finansowych, które staramy się pozyskać od różnych mecenasów tego 
przedsięwzięcia.

Zgłoszenia przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2012 r. Należy je przesyłać drogą pocztową: 
Polskie Stowarzyszenie Estradowe  „POLEST”, 50-447 Wrocław, ul. Hauke Bosaka 11/16, tel 71 344 78 66, tel/fax 71 341 79 73 lub 
e-mail pse.polest@wp.pl 

Jednak w związku z koniecznością wcześniejszego zamawiania miejsc noclegowych i podejmowania innych działań 
organizacyjnych prosimy o możliwie szybkie przesłanie swojego zgłoszenia. Powinno ono zawierać; krótką historię zespołu, ilość 
uczestników z podaniem wieku i na jakim instrumencie grają czy ma wykształcenie muzyczne lub je aktualnie zdobywa , repertuar 
i jego charakterystykę oraz krótką informację na temat dotychczasowej działalności zespołu, sukcesów, nagród i wyróżnień. 
Prosimy także o dołączenie do zgłoszenia zdjęć i jeśli jest to możliwe- materiałów filmowych, płytowych.

 liczymy na Państwa niezawodny udział w tej imprezie!
Serdecznie Pozdrawiamy !

wiceprezes zg PSe „POleSt”
wrocław dnia 7 września 2012 roku.  brOnISŁaw PaŁyS

kOMItet OrganIzacyjny POlSkO-czeSkIch DnI kultury chrześcIjańSkIej "bąDŻMy rODzIną"
POlSkIe tOwarzyStwO eStraDOwe(POlSké huDební SDruŽení) „POleSt“ul. hauke bOSaka 11/16, 50 - 447 wrOcŁaw

P O z V á n í  :
Oznamujeme, že se ve dnech od 9. do 11. listopadu 2012 bude ve Wrocławi a také na území Dolního Slezska i Lubušského 

vojevodství konat Mezinárodní setkání hudebních rodin.      
Zakladatelem a zároveň hlavním pořadatelem deseti ze třinácti Setkání, které se konaly od roku 1976, byl Marek Rostecki. V roce 

2012 ředitelství Polského hudebního sdružení „POLEST“ působícího ve Wrocławi od roku 1989 rozhodlo oživit tento vzácný, umělecký 
a integrační projekt. V rámci tohoto projektu spolupracujeme s Markem Rosteckim i s pořadatelkami předchozích Setkání Irenou 
Wolniak i Barbarou Perczyńskou. Současný stav organizačních prací pokročil natolik, že Vás nyní můžeme pozvat k účasti na této 
akci.

Předpokládáme dvě vystoupení Vaší rodiny ve Wrocławi a nejméně jeden koncert v jiných městech. 
Délka vystoupení ve Wrocławi 2 x 20 min a v jiných městech na základě dohody s místními pořadateli. Vzhledem k tomu, že 

Setkání jsou ve stejné době jako Den nezávislosti, můžete si připravit ve svém repertoáru vlastenecké skladby, ačkoli to není nutné.   
Předpokládáme proplacení cestovného. Samozřejmostí je i poskytnutí 2 noclehů, v případě potřeby se jejich počet může po 

dohodě změnit. V závislosti na výši finančních prostředků od sponzorů projektu dostanou jednotliví hudebníci propagační  nebo 
upomínkové předměty

Přihlášky přijímáme poštou do 15. října 2012 na adrese: Polskie Stowarzyszenie Estradowe „POLEST“, ul. Hauke Bosaka 11/16, 50-
447 Wrocław, Polsko, tel.: +48 713 447 866, tel./fax.: +48 713 417 973,  email: pse.polest@wp.pl

Vzhledem k tomu, že je nutno zajišťovat noclehy a další organzační činností dřívějšíhov předstihu, posílejte prosím své přihlášky 
co nejdříve. Přihlášky by měly obsahovat stručnou historii Vašeho souboru, počet účastníků, jejích věk a na jaký hudební nástroj 
hrají, jaké je hudební vzdělání účastníků nebo jak se v současnosti hudebně vzdělávají, repertoár a jeho popis, krátkou informaci o 
dosavadním působení souboru, úspěších, získaných ocenění a vyznamenáních. Prosíme o přiložení snímků a pokud je to možné i 
filmových materiálů a nahrávek. 

Počítáme s Vaší účastí na této akci!
Se srdečným pozdravem

Místopředseda  zg PSe „ POleSt”
                                                                                                                        brOnISŁaw  PaŁyS
wrocław 7. září 2012                                        

Překlad: Grzegorz Frenz
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Lasówka to malowniczo po-
łożona wieś na terenie Kotliny 
Kłodzkiej. Najważniejszym obiek-
tem w tej miejscowości jest neo-
romański kościół filialny (parafia 
franciszkańska w Dusznikach) 
pw. św. Antoniego, wybudowa-
ny w latach 1910-1912. Z okazji 
100. rocznicy poświęcenia tego 
kościoła ukazał się na łamach 
„Ziemi Kłodzkiej” (nr 215, 216) in-
teresujący artykuł pióra ks. prof. 
Tadeusza Fitycha. Autor, opisując 
dzieje miejscowości i kościoła, 
wspomina także o organach. 
Warto w tym miejscu wzbogacić 
te informacje i przyjrzeć się nie-
co bliżej instrumentowi, stano-
wiącemu bardzo cenny element 
wyposażenia świątyni. 

Uroczystego poświęcenia 
kościoła w Lasówce w dniu 17 
września 1912 roku dokonał, 
przy licznym udziale duchowień-
stwa i wiernych, ks. prałat Hugo 
Geyer z Ołdrzychowic Kłodzkich. 
Celebrowano wówczas pierwszą 
Eucharystię. Uroczystość uświet-
nił chór kościelny, który wykonał 
mszę krosnowickiego kompo-
zytora Ignaza Reimanna (1820-
1885). Ponadto zabrzmiały gra-
duał i ofertorium Josefa Güttlera 
(1841-1912) – emerytowanego 
nauczyciela i dyrygenta chóru 
z Mostowic. Msza św. zakończy-

ła się hymnem Te Deum i bło-
gosławieństwem Najświętszym 
Sakramentem. W zamieszczonej 
z tej okazji relacji prasowej („Der 
Gebirgsbote”, 1912, nr 76) nie 
ma wzmianki o organach ani 
o fisharmonii. Autor podkreśla 
zresztą, że wnętrze kościółka 
nie zostało jeszcze ukończone. 
Potrzeba zainstalowania orga-
nów była tym bardziej nagląca, 
że świątynia stała się miejscem 
licznych wycieczek. Ponadto na 
nabożeństwa uczęszczali do niej 
mieszkańcy okolicznych wiosek. 
Już na początku 1913 roku in-
formowano („Der Gebirgsbote”, 
1913, nr 22), że kaplica jest zbyt 
mała, by pomieścić wszystkich, 
pomimo, że wewnątrz znajduje 
się 200 miejsc siedzących i po-
nad 100 stojących.

Plany zakupienia organów 
podjęte zostały wraz z rozpoczę-
ciem budowy kościoła. Na wio-
snę 1911 roku ks. proboszcz Karl 
Götz z Mostowic informował na 
łamach prasy („Der Gebirgsbote”, 
1911, nr 24) o postępach budo-
wy i koniecznych wydatkach na 
wyposażenie świątyni. Żalił się 
jednocześnie, że przy ciągle ro-
snących cenach koszt samych 
tylko małych organów wynosi 
ponad 3 tysiące marek. Ze wzglę-
du na panujące w górskiej miej-

scowości warunki pogodowe nie 
brano pod uwagę możliwości 
zakupienia modnej wówczas fis-
harmonii.

Organy w Lasówce są dziełem 
renomowanego zakładu organ-
mistrzowskiego Schlag & Söhne 
ze Świdnicy. Jest to typowy dla 
tej firmy niewielki instrument. 
Pamiętać trzeba jednak, że każde 
organy stanowią niepowtarzalny 
egzemplarz. Nie ma dwóch jedna-
kowych instrumentów na świecie. 
Nawet tak duża firma, jak Schlag 
& Söhne, operująca utartymi sza-
blonami, musiała swoje typowe 
egzemplarze dostosowywać do 
kubatury, akustyki oraz wystroju 
wnętrza, w którym dzieło miało 
zostać umieszczone. 

Nie znamy dokładnej daty 
zainstalowania instrumentu, 
oznaczonego jako opus 1006 
firmy. Liczba ta wskazuje, że or-
gany powstały najprawdopo-
dobniej w 1914 roku. W lutym 
tego roku świdnicki zakład wy-
budował bowiem instrument dla 

Frauenkirche w Görlitz sygnowa-
ny numerem 1000. Odnotować 
jednak można wiele przypadków 
niekonsekwencji firmy Schlag & 
Söhne w oznaczaniu dzieł. Poza 
tym informacja o budowie ty-
sięcznych organów pojawiła się 
w fachowej prasie już pod ko-
niec 1913 roku („Zeitschrift für 
Instrumentenbau”, 34, 1913, nr 
8). W zbiorach Archiwum Parafii 
Wniebowzięcia NMP w Kłodzku 
(dawne Das Dekanatsarchiv des 
Erzbischöflichen Generalvikariats 
der Grafschaft Glatz) znajduje się, 
pochodząca z 31 maja 1944 roku, 
karta organów z Lasówki. Instru-
ment datowany jest w niej na 
1913 rok. Z dokumentu wyczytać 
też można, że przed wojną orga-
ny wykorzystywane były 2-3 razy 
w tygodniu. Autorowi nie udało 
się niestety odnaleźć wzmianki 
o budowie organów na łamach 
lokalnej prasy (co rozwiałoby 
wszelkie wątpliwości), pomimo 
że kwerendą objęto czasopisma 
z lat 1912-1915.

Andrzej Prasał

Organy w kOścIele pw. św. antOnIegO w laSówce
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Organy w Lasówce posiadają 
10 głosów rozłożonych na dwa 
manuały i pedał. Liczba metalo-
wych i drewnianych piszczałek 
wynosi 486. Dla porównania 
główne organy w Oliwie mają 
94 głosy, posiadają 6300 piszcza-
łek, a w samym tylko prospekcie 
(froncie) jest ich aż 480. Mimo to, 
nawet tak niewielki instrument 
jak w Lasówce posiada ogromne 
możliwości kolorystyczne. 

Piszczałki ustawione są na 
trzech wiatrownicach typu stoż-
kowego w układzie całotono-
wym, z podziałem na stronę C 
i Cis, z największymi piszczałkami 
pośrodku. Traktura rejestrów i gry 
jest pneumatyczna. Sprężone 
powietrze dostarcza miech ma-
gazynowy z podwójnym poda-
waczem o napędzie nożnym. Stół 
gry wbudowany został centralnie 
w obudowę organów (organista 
siedzi tyłem do ołtarza). Organy 
w Lasówce posiadają typową 
dla tamtego okresu dyspozycję 
głosową. Ich brzmienie nadaje 
się dobrze do gry liturgicznej 
(akompaniamentu). Brakuje 
w nim jednak głosu, który nie 

tylko rozjaśniłby brzmienie, ale 
także je spotęgował. Można to 
było osiągnąć także poprzez po-
łączenie Super, które transpono-
wałoby dźwięki górnej klawiatury 
do dolnej o oktawę wyżej. Brak 
wspomnianych rozwiązań naj-
prawdopodobniej spowodowany 
był możliwościami finansowymi 
inwestora. Dyspozycja przedsta-
wia się następująco:

Organy są w dobrym stanie 
techniczno-muzycznym. Grun-
towny remont przeprowadzony 
został na przełomie 2008 i 2009 
roku. Prace przeprowadził czeski 
organmistrz Petr Strakoš z Fryčo-
vic (k/Frýdek-Místek). W dniu 28 
marca 2009 roku inż. Petr Bernat 
z Ostrawy zamontował w orga-
nach cichobieżną i energoosz-
czędną dmuchawę elektryczną 
węgierskiej firmy Könyves és Fia 
KFT. Fundusze na remont pocho-
dziły z kasy parafialnej oraz ze zor-
ganizowanej wśród mieszkańców 
Lasówki zbiórki pieniężnej. Po za-
kończeniu prac odbył się koncert 
w wykonaniu Petra Strakoša (orga-
ny) i Veroniki Střálkovej (skrzypce).

i manuał (c-f³) ii manuał (c-f³) Pedał (c-d¹)
Prinzipal 8’ 
(częściowo w prospekcie)
Gambe 8’ 
Bordun 8’
Oktave 4’ 

Salicional 8’
Portunal 8’
Aeoline 8‘
Fl. travers 4‘ 

Subbass 16‘
Cello 8‘

Połączenia: Manual-Koppel, Pedal-Koppel I, Pedal-Koppel II,
Urządzenia dodatkowe: Windprobe, Kalkant
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Katolickie Stowarzyszenie 
„Civitas Christiana” Oddział Okrę-
gowy we Wrocławiu patronuje 
wielu inicjatywom międzyna-
rodowym. Dotyczą one przede 
wszystkim dwóch sąsiadujących 
krajów. Na południu Czech i Sło-
wacji, a na zachodzie Niemiec. Od 
wielu lat uczestniczy ono w Pol-
sko-Czeskich Dniach Kultury 
Chrześcijańskiej, które pogłębiły 
wzajemne zrozumienie historii 
obu narodów i stały się dobrym 
forum do debaty o wspólnej 
przyszłości Czech, Polski i Słowa-
cji. Od roku rozwija się nowy kie-
runek zainteresowań związanych 
z sytuacją Łużyczan zamieszka-
łych na przygranicznym terenie 
Niemiec. Jego początkiem była 
w dniu 13 czerwca 2011 roku 
uroczystość beatyfikacji ks. Aloj-
za Andrickiego w katedrze drez-
deńskiej. Niezwykle życzliwe 
przyjęcie polskiej pielgrzymki 
zapoczątkowało dalsze kontakty. 
Ich tegorocznym finałem było 
przyznanie nagrody im. ks. Bole-
sława Domańskiego historycznej 
organizacji Serbołużyczan – Do-
mowina.

Patron życia kulturalnego 
i społecznego

Celem tej nagrody jest sze-
rokie popularyzowanie postaci 
tego gorliwego kapłana, wiel-
kiego patrioty, przywódcy ludu 
polskiego w Niemczech, organi-
zatora polskiej oświaty i wycho-
wania, patrona życia kulturalne-

go i gospodarczego. Działacza 
budzącego dumę narodową, 
mobilizującego chłopów do 
utrzymania ziemi w rękach pol-
skich dzięki dążeniu do postępu 
gospodarczego przez szerzenie 
oświaty rolniczej, rozwijanie 
spółdzielczości oraz wytrwałej 
pracy. Kandydatami do nagrody 
im. ks. dr Bolesława Domańskie-
go mogą być osoby i zespoły 
ludzkie, instytucje, które w swo-
im życiu, pracy i działalności 
zbliżają się do ideałów wyrażo-
nych w Pięciu Prawdach Polaków 
przyjętych na kongresie Polaków 
6 marca 1938 roku w Berlinie; 1. 
Jesteśmy Polakami! 2. Wiara Oj-
ców naszych jest wiarą naszych 
dzieci! 3. Polak Polakowi bratem! 
4. Co dzień Polak narodowi słu-
ży! 5. Polska jest naszą Matką, 
nie wolno mówić o Matce źle! Od 
1932 roku znakiem graficznym 
Związku Polaków w Niemczech 
jest Rodło narysowane przez ar-
tystkę-grafika Janinę Kłopocką. 
Pięć Prawd Polaków i Znak Rodła 
były symbolami i honorowymi 
ozdobami brzeskiej uroczystości. 
Tym razem nagrody im. ks. Bole-
sława Domańskiego przyznano 
zasłużonym ludziom i organiza-
cjom z kraju i z zagranicy.

Domowina
Kapituła Nagrody im. ks. dra 

Bolesława Domańskiego i Ka-
tolickie Stowarzyszenie „Civitas 
Christiana” Oddział Okręgowy 
w Opolu oraz Muzeum Piastów 

Śląskich w Brzegu w sobotę dnia 
15 września 2012 r. zorganizowa-
ły XXVIII uroczystość wręczenia 
tych wyróżnień. Szczególne zain-
teresowanie wzbudziły dwie na-
grody, które odebrali obywatele 
Niemiec. Pierwszą z nich przy-
znano serbołużyckiej organizacji 
społeczno-kulturalnej „Domo-
wina – Związek Łużyckich Ser-
bów” za umacnianie tożsamości 
narodowej i kulturowej Serbów 
Łużyckich w Niemczech. Nagro-
dę odebrał Pětš Petrik wiceprze-
wodniczący tej organizacji. Po-
wiedział on: „Często zawdzięcza 
się pojedynczym osobom czy 
grupom, że nas Serbołużyczan, 
najmniejszy Słowiański naród 
można usłyszeć. Wzajemne kon-
takty są jednym z największych 
kapitałów dzisiejszej Europy, 
czego żywym przykładem jest 
dzisiejsze spotkanie – za co pra-
gnę teraz, w tym miejscu ser-
decznie Panu Piotrowi Sutowi-
czowi podziękować”. Równo sto 
lat temu reprezentanci Serbów 
łużyckich utworzyli związek or-
ganizacji „Domowina”, który stał 
się rzecznikiem ich interesów 
narodowych. Dzięki przełomo-
wi 1989 roku Serbołużyczanie 
w Niemczech mogą swobodnie 
spotykać się ze swoimi sąsiada-
mi w Polsce. Jeden z obecnych 
na uroczystościach historyczny 
przywódca tej organizacji dr Pětr 
Brězan, gratulując swoim kole-
gom wyróżnienia powiedział, że 
niezmiernie się cieszy z przesu-
nięcia polskiej granicy na zachód, 
gdyż w ten sposób staliśmy się 
bliskimi sąsiadami.

naród wielkanocny
Dwa dni później Rafael Ledź-

bor redaktor tygodnika „Katolski 
Posoł” we wrocławskim „Civi-
tas Christiana” wygłosił odczyt: 
„Obecna sytuacja Serbów Katoli-
ków”. Rozpoczął on od stwierdze-
nia, że Łużyczanie czerpią radość 
życiową z wiary w Boga. Jest to 
mały naród, pełen radości życia, 
który chętnie okazuje swą wiarę 
publicznie, nie chcąc jednocze-
śnie nikogo do niej przymuszać. 
Najdobitniej owa wiara wyraża 
się w okresie wielkanocnym. 
Wówczas zjeżdżają się na Górne 
Łużyce tysiące ludzi przybyłych 

z bliska i z daleka, by zobaczyć 
dostojnych jeźdźców wielkanoc-
nych. Oni bowiem, w Niedzielę 
Wielkanocną jadąc godzinami na 
koniach w procesji, oznajmiają – 
głośnym śpiewem – wszem i wo-
bec, że Chrystus Pan Prawdzi-
wie zmartwychwstał. Wzmianki 
o tym pobożnym zwyczaju 
sięgają już piętnastego wieku. 
Obok Wielkanocy praktykowa-
na jest również tradycja Bożego 
Ciała, która na zasadzie symbiozy 
dobrze zespala elementy religij-
ne i narodowe Łużyczan. Tu bo-
wiem kultura łużycka doskonale 
splata się z wiarą chrześcijańską, 
choćby już na przykładzie stro-
jów ludowych kobiet.

kraj tysiąca krzyży
Na Górnych Łużycach istnie-

je bez mała około tysiąca krzyży 
i słupów modlitewnych w ogro-
dach, przed domostwami, a tak-
że na polach i przy drogach, poza 
wsią i miastem. Zadbane piękne 
stylizowane, wysokie, złocone, 
metalowe krzyże przydrożne 
ustawione na piaskowcowych 
cokołach świadczą o przywiąza-
niu do wiary i tradycji przodków. 
Krzyż jest tu znakiem miłości i na-
dziei na życie wieczne. W szcze-
gólny sposób prawda ta ujawnia 
się na cmentarzu w Rablicach. 
Przyciąga on regularnie osoby 
spoza regionu, chociaż nikt nie 
jest tam pochowany z ich rodzin. 
Jego prostota fascynuje, ponie-
waż w Rablicach istnieje zwyczaj 
grzebania zmarłych pojedynczo 
w szeregu, według ostatniej daty 
śmierci. Na każdym grobie sta-
wia się taki sam drewniany biały 
krzyż w formie przyjętej dwieście 
lat temu. Cmentarz ten wyraża 
przekonanie, że przed Bogiem 
nie liczy się chwała tego świata, 
i że wszyscy wobec śmierci są 
równi.

Łużycki orędownik w niebie
Współczesna historia tego 

narodu przypomniana została 
przy okazji wyniesienia do chwa-
ły ołtarzy Sługi Bożego ks. Aloj-
zego Andrickiego (1914-1943), 
przeciwnika reżimu hitlerowskie-
go. Uroczystość beatyfikacyjna 
odbyła się rok temu 13 czerwca 
w Dreźnie. Przy tej okazji przypo-

Adam Maksymowicz

ŁuŻycka nagrODa
 

Rafael ledźbor podczas wykładu „obecna sytuacja serbów katolików”
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mniano jego heroiczną postawę 
w czasie panowania reżimu hi-
tlerowskiego w Niemczech. Alojs 
Andricki urodził się 2 lipca 1914 
roku w Radworze (niem. Radi-
bor) na Górnych Łużycach koło 
Budziszyna w rodzinie dyrektora 
szkoły średniej. Jego trzech bra-
ci było również kapłanami. W la-
tach 1934-38 studiował filozofię 
i teologię w diecezjalnym semi-
narium w Paderborn (Nadrenia 
Północna – Westfalia). Święce-
nia kapłańskie przyjął 30 lipca 
1939 roku w Budziszynie. Praco-
wał jako duszpasterz w kościele 
dworskim w Dreźnie. Wkrótce 
zaczęło go prześladować gesta-
po. Powodem było jego niezwy-
kłe oddziaływanie na młodzież. 
Był on wszechstronnym spor-
towcem. Świetnie pływał. Mio-
tał kulą i uprawiał akrobatykę. 
W styczniu 1941 r. skazano go na 
sześć miesięcy więzienia. Po od-
siedzeniu wyroku nie odzyskał 
jednak wolności. Wywieziono 
go do obozu koncentracyjnego 
w Dachau. Był tam bardzo źle 
traktowany za pomoc starszym 
i słabszym więźniom. Kiedy za-
chorował na tyfus 3 lutego 1943 
roku wstrzyknięto mu truciznę. 
Żył 29 lat. Jako „męczennik naro-
du łużyckiego” był on od dawna 
czczony przez swoich rodaków. 
Jego prochy wraz z dwoma in-

nymi kapłanami zamordowany-
mi w Dachau zostały wcześniej 
uroczyście przeniesione z kato-
lickiego cmentarza do katedry 
drezdeńskiej. Do wydarzenia 
tego przygotowywano się już 
od wielu lat w jego rodzinnej 
miejscowości, dzisiaj liczącej 
700 mieszkańców. Pamięta go 
jeden z najstarszych mieszkań-
ców 95-letni Joachim Nawka. 
Powiedział on dla agencji KNA, 
że w szkole byli oni przyjaciółmi 
i siedzieli w jednej ławce. Razem 
grali w piłkę i mieszkali w tym 
samym domu, który stoi przy 
ulicy Droha Alojza Andrickeho. 
Od 2005 roku ks. Alojs Andricki 
jest patronem szkoły podstawo-
wej w Rząsinach koło Gryfowa 
w diecezji legnickiej. Od 1995 
roku jego imię nosi drużyna 
skautów łużyckich w Budziszy-
nie. Wyjątkową postacią na uro-
czystościach beatyfikacyjnych 
był 97 letni ks. prałat Hermann 
Scheipers. Był on również więź-
niem Dachau, gdzie spotkał się 
z ks. Andrickim.

beatyfikacja
Po raz pierwszy Łużyczanin 

został wyniesiony do chwały 
ołtarzy. Jego znaczenie dla Łu-
życzan było takie same, jak dla 
Polaków wybór kardynała Karo-
la Wojtyły na papieża. Do drez-

deńskiej katedry przybyły ty-
siące jego rodaków, dla których 
było to zarówno święto kościel-
ne, jak i narodowe. Była to jed-
nocześnie pierwsza od przeszło 
pięciuset lat beatyfikacja miesz-
kańca Saksonii. Mszy św. be-
atyfikacyjnej przewodniczył ks. 
kardynał Angelo Amato, prefekt 
watykańskiej Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych. Koncelebran-
tami byli nuncjusz apostolski 
w Niemczech abp. Jean – Clau-
de Perisset i biskup drezdeńsko 
– miśnieński Joachim Reinelt, 
kard. Miroslav Vlk z Pragi oraz ks. 
bp Stefan Cichy z Legnicy i ks. 
kanonik Marian Kopko – kustosz 
sanktuarium w Krzeszowie. 
„W całej historii naszego Kościo-
ła męczennicy byli sygnałem dla 
nowego początku” – powiedział 
w kazaniu bp Reinelt. Podkreślił, 
że bł. Alojzy Andricki z entuzja-
zmem pragnął być siewcą Słowa 
Bożego na całym świecie. Jed-
nak w hitlerowskim więzieniu 
policyjnym w Dreźnie szybko 
zrozumiał, że Jezus Chrystus 
pragnął go uczynić nie siewcą, 
lecz nasieniem”. Biskup przypo-
mniał, że Kościół męczenników 
zawsze przynosi owoce, gdyż 
świadkowie wiary nie umierają 
dla idei, lecz dla Chrystusa, który 
„jako pierwszy stracił życie, aby 
wielu życie otrzymało”. W uro-

czystościach uczestniczył też 
premier rządu Saksonii Stani-
sław Tillich, który jest łużyczani-
nem i katolikiem. Podkreślił on, 
że beatyfikacja ks. Andrickiego 
jest wielkim wyróżnieniem dla 
społeczności łużyckiej. Obala 
ona stereotyp, że Łużyczanie to 
pomalowana pisanka, śpiewa-
jąca i tańcząca mniejszość. Uka-
zuje ona bardziej realne cechy 
tej grupy etnicznej. Zauważył 
on, że niejeden Niemiec po raz 
pierwszy usłyszy o istnieniu sta-
rej, liczącej 1 600 lat mniejszości 
słowiańskiej w niemieckim śro-
dowisku.

wzajemne odwiedziny
Coraz częściej „Zespół Łu-

życki” Dolnośląskiego Oddziału 
Civitas Christiana zaprasza do 
siebie gości z Łużyc. Chętnie do 
nas przybywają. Ich opowieści 
o małym i dzielnym narodzie, 
który dzięki wierze zachował 
swoją tożsamość narodową są 
bardzo budujące. Stanowią dla 
nas też przykład i naukę, jaka 
potrzebna jest mobilizacja, aby 
wobec tylu przeciwności loso-
wych, historycznych i wszelkich 
innych tak wspaniale przetrwać. 
Coraz częściej też wyruszają 
polskie pielgrzymki do znanych 
sanktuariów, kościołów i histo-
rycznych miejsc Łużyczan.

Výstava obrazů zachycujících 
krajinu charakteristickou pro 
západní Sudety, setkání tvůr-
ců z pohraničí a plány na další 
léta spolupráce proběhly v Kul-
turním centru v Mieroszowie. 
V pátek 7. září se konalo měst-
ské zahájení Polsko – českých 
dnů křesťanské kultury v Miero-
szowie. V Kulturním centru byla 
otevřena výstava „Jan, který měl 
rád krajinomalby,“ představující 
obrazy českého autora Jana Ko-

usala. Už nežijící malíř z Police n. 
Metují byl aktivním účastníkem 
polsko – české pohraniční spo-
lupráce, spoluiniciátorem výstav 
a prvním pomocníkem Henryka 
Hnatiuka. Henryk Hnatiuk, ve-
doucí polsko – českého klubu 
ART. STUDIO v Mieroszowie a 
pořadatel 21. ročníku malování 
v plenéru v rámci Polsko – če-
ských dní, zavzpomínal na Jana 
Kousala, na kterého se vždycky 
mohl spolehnout při pořádání 

pohraničních kulturních událo-
stí – Jan Kousal rád maloval. Ma-
loval hodně, rychle, obzvláště 
ve volné přírodě, dokonce i 
během zimy. Když bylo k pade-
sátému výročí jeho tvorby ukra-
deno 26 obrazů, řekl:

Jane, tvoje práce jsou mi-
strovským dílem, jestliže byly 
ukradeny ve spěchu a vyříznuty 
z rámu,“ podotkl během ver-
nisáže vedoucí organizačního 
výboru Polsko – českých dní 

křesťanské kultury Julian Golak. 
Výstava, na které byli přítomni 
zástupci samospráv, hejtman-
ka Police n. Metují a také uměl-
ci z obou zemí, byla impulsem 
k zahájení tvůrčí spolupráce 
během již 21. ročníku malo-
vání ve volné přírodě. Účastníci 
setkání v Mieroszowie rovněž 
zhlédli dokumentární film týka-
jící se prací Jana Kousala.        

Překlad: Grzegorz Ferenz

Elżbieta Gargała

VýStaVa krajInáře jana kOuSala 
byla IMPulSeM k tVOrbě
andrzej laszkiewicz, starosta Mieroszowa, srdečně uvítal hejtmanku města Police n. Metují, Idu Seydmanovou.  

na jana kousala vzpomínali jeho příznivci: henryk hnatiuk z Mieroszowa a julian golak z nové rudy.
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„Pisarz Pana boga”
Joseph Wittig, ze względu na 

swoją bogatą twórczość, otrzy-
mał wiele zaszczytnych i znaczą-
cych tytułów, takich jak teolog, 
nauczyciel ludu, pedagog, profe-
sor, regionalista, folklorysta, wy-
chowawca ludu, śląski myśliciel 
i pisarz, kronikarz itp.

Wierzenia ludowe mieszkań-
ców Hrabstwa Kłodzkiego, nace-
chowane silnymi emocjami, ce-
nią sobie przede wszystkim swo-
ją własną sztukę poetycką, żeby 
w narracyjnej formie rozświetlić 
ludziom naukę Boga (teologię), 
prawdy wiary. Wittig siebie jako 
"pisarza Pana Boga" w roli "Gło-
siciela Dobrej Nowiny".

To jego udana próba "roz-
świetlenia irracjonalności w ca-
łym życiu", aby w ten sposób stać 
się "pocieszycielem strapionych", 
"u siebie na Śląsku, w Hrabstwie 
Kłodzkim, w krainie cudów, 
w krainie Pana Boga". „W moim 
domu i wokół mojego domu 
wszystko było pełne prawdy 
i miłości”. „Pan Bóg dał mi do ręki 
pióro, abym ogłosił światu Jego 
chwałę i  przekonanie o Jego mi-
łości".

zakorzenienie 
 w hrabstwie kłodzkim

Zakorzenienie Wittiga 
w swych rodzinnych stronach, 
w Hrabstwie Kłodzkim, w „Zakąt-
ku Pana Boga“ było tak silne, że 
wiele swoich opowiadań umiej-
scowił na tym obszarze. Chętnie 
wybierał w miejscowości bliż-
szej okolicy, gdzie rozgrywały 
się wydarzenia, np. „Mieszkańcy 
Słupca-Doliny“, „Słupiec-Dolina 
i jego świętości”, „W słupieckim 
szpitalu“, „Góra św. Anny koło 
Nowej Rudy“ itd. Do tego do-
chodzą jeszcze wioski położone 
w  górnej części doliny Białki Lą-
deckiej, skąd ja pochodzę, gdzie 
spędziłem lata dzieciństwa, 
tkwią korzenie moich przodków. 
Tak powstały np.: „Nowogierał-
towski wiatrowskaz“, „Historia 
nowogierałtowkich skrzypiec 
kościelnych“, „Furman z Bielic“, 
„Chrystus urodził sie na drodze 
do Lądka“, „Kościół w leśnym za-
kątku“ itp. 

Niekiedy Wittig wplata w te 
wydarzenia osoby znane z imie-
nia i nazwiska. Tak więc opowia-
da o swojej rodzinie i jej otocze-
niu, gdy pisze takie opowiadania 
jak: „Wiara rodziców”, „Pamięt-
na opinia babki”, „Wiara tkacza 
i kolatora Augusta Strangfelda”, 
„Rachunek sumienia Antoniego 
Gottschlicha”, „Toll-Annele chce 
do Wambierzyc”, „Dr med. Martin 
Wendler i śmierć“, „Franz -Pocze-
kaj-no”, a także „Nauczyciel ze 
Starego Gierałtowa”. 

„nauczyciel ze Starego 
gierałtowa”

Kim jest ten nauczyciel i co 
łączy z nim Josepha Wittiga? 
Chodzi o nauczyciela Szkoły Po-
wszechnej Paula Rosenberga, 
który – jak sam to zapisał w kro-
nice, zaczętej „zgodnie z prze-
pisami Królewskiego Rządu we 
Wrocławiu dnia 1 kwietnia 1880 
r.” – od 1871 r. do 1911r. uczył 
w szkole w Starym Gierałtowie. 
Uczył m.in. rodzeństwo mojego 
ojca: Franza (*1899), Augusta 
(*1900), Paula (*1901), Wilhelma 
(*1902) i Marię (*1904). Josefa 
(*1905), Annę (*1906), Marthę 
(*1908). Mój ojciec (*1910) i jego 
najmłodszy brat Alfons (*1913) 
byli jeszcze za młodzi, aby cho-
dzić do szkoły za jego czasów.

W 1892 r. Joseph Wittig 
przygotowywał się w Nowym 
Gierałtowie u księdza Heinricha 
Maya, przyjaciela swojego ojca, 
do egzaminów wstępnych do 
gimnazjum św. Macieja we Wro-
cławiu. Do Nowego Gierałtowa 
Joseph Wittig dotarł z Lądka 
Zdroju pieszo. Szedł przez Karp-
no, Stary Gierałtów, a więc drogą 
przez pola i las, którą i ja wielo-
krotnie chodziłem. Znał więc do-
brze moją rodzinną wieś, może 
robił nawet zakupy w sklepie 
moich dziadków. Także w póź-
niejszym czasie utrzymywał kon-
takt z księdzem Mayem. Podczas 
jednej z wizyt rozmowa z sołty-
sem, z którym przemierzał pola 
i rozmawiał „o pięknie wsi oraz 
o duchowej i moralnej postawie 
jej mieszkańców”, skierowała się 
na wiejskiego nauczyciela. Soł-
tys rzekł: „To wszystko sprawił 

nauczyciel swoim dobrym sło-
wem!” „Wtedy jeszcze nie znałem 
wiejskiego nauczyciela. Jednak 
gdy jakieś słowo przemieszcza 
się między ludźmi tam i z powro-
tem, to znajdzie też drogę, żeby 
ich połączyć.”

Osobiste spotkanie  
doprowadziło do rozprawy 
teologicznej

„Syn wiejskiego nauczyciela 
był wikarym w mojej rodzinnej 
wsi i podczas ferii zaprzyjaźniłem 
się z nim. Niedługo potem gości-
łem w jego rodzinnym domu. 
Opowiadałem tam o aktywnym 
życiu intelektualnym miasta uni-
wersyteckiego. Wtedy nauczy-
ciel słuchający z dużym zainte-
resowaniem rzekł: „Ach, a my tu 
mamy tylko marne, powszednie 
słowo!”

Wtedy Joseph Wittig odpo-
wiedział: „Tak, ale wpływ Pańskie-
go słowa odczuwa się w całej 
wsi!” „To jest bezdyskusyjne!”, „To 
jest nieodwołalne! … Słowo jest 
twórcze,  ale może także - być 
destrukcyjne!” - odpowiedział 
nauczyciel. „Od lat wiedziałem 
o bezsilności swojego słowa, 
a w ostatnich latach jestem zde-
sperowany swoim zawodem”.

Joseph Wittig przypomniał 
sobie wypowiedź uczonego: „Na 
początku słowo jest całkiem neu-
tralne i nieszkodliwe, któremu 
dopiero poprzez ludzką fantazję 
przypisuje się pewną potęgę … 
Codzienne słowo postrzegane 
jest prawie tylko w bezpośred-
niej służbie swojemu zamiarowi. 
Jest ono, w odróżnieniu od każ-
dego innego rodzaju słowa, bar-
dzo skuteczne.”

Może się zdarzyć, że słowo 
„zdaniem mówcy przyjęło od-
wrotny sens lub ku jego zdziwie-
niu nabrało większego znacze-
nia. Mówca nie ma już nad nim 
władzy; musi pozwolić mu dzia-
łać. … Słowo dostało się we wła-
danie dobrych lub złych duchów 
lub też powróciło pod kontrolę 
Boga; pod władanie dobrych du-
chów, jeżeli byli w pobliżu, pod 
władanie złych – biada mówcy, 
jeżeli dostanie się pod władanie 
złych duchów!” … Moje słowa 

oddziaływały zazwyczaj dalej, 
niż je kierowałem i w tej oddali 
działały inaczej W miejsce zamia-
ru pojawiała się wdzięczność wo-
bec tego, kto pozwolił na dalsze 
działanie moich słów; czasami 
był to dobry człowiek, czasami 
może sam Pan Bóg; … Proszę 
przyznać codziennemu słowu, 
że należy do nas tylko na małym 
odcinku drogi i że potem musimy 
je uwolnić do - z bliska małego, 
z daleka wielkiego - dzieła życia, 
lub mówiąc językiem religijnym  
musimy polecić je Bogu.”

na początku było słowo 
Joseph Wittig przyznaje naj-

większą siłę wyrazu Ewangelii św. 
Jana (1, 1-3) pisząc: „Na początku 
było Słowo, a Słowo było u Boga 
i Bogiem było Słowo.  Wszystko 
przez Nie się stało, a bez Niego 
nic się nie stało, co się stało”. 

I tak modlimy się ciągle jesz-
cze trzy razy dziennie na Anioł 
Pański: „A Słowo Ciałem się sta-
ło i zamieszkało między nami.” 
W końcu podkreślamy moc i wła-
dzę Słowa w modlitwie przed 
przyjęciem Komunii Świętej, gdy 
analogicznie do sformułowania 
rzymskiego wodza (Mt 8,8) prosi-
my o odpuszczenie naszej winy: 
„Powiedz tylko słowo, a będzie 
uzdrowiona dusza moja!” i jak 
urzędnik królewski (J. 4,46) – za-
wierzyć Słowu Jezusa.

Ojciec i syn rosenberg
Jak już na początku wspo-

mniałem, nauczyciel Paul Rosen-
berg uczył dzieci w Starym Gie-
rałtowie ponad czterdzieści lat. 
Jego hasłem przewodnim było: 
„Gdy szkoła i dom idą w parze, 
młodzież rozkwita na chwałę 
księcia i kraju.” I dalej: „Gdy na-
uczyciel i ojciec będą stanowić 
dla dzieci właściwy wzorzec, to 
zachowają cnoty i stronić będą 
od wszelakich grzechów”.

Liczba uczniów wynosiła 
około 100, raz trochę więcej, 
raz mniej. Materiał nauczania 
był ściśle określony, o charak-
terze politycznym i patriotycz-
nym i nie tolerowano żadnego 
odstępstwa. W kronice z dnia 
22. marca 1888 czytamy: Dzi-

Günther Gröger

nauczycIel ze StaregO gIeraŁtOwa
teologia narratywna josepha wittiga w stosunkach międzyludzkich.
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siejszego dnia, który zawsze 
poświęcony był obchodom 
urodzin bohaterskiego cesarza 
Wilhelma I. odprawiono mszę 
św. za zmarłego Jego Wysokość 
cesarza i króla Wilhelma, na po-
lecenie Rządu Królewskiego i  na 
mocy szczególnego rozporzą-
dzenia Królewskiego Inspektora 
Szkół Powiatowych w Bystrzycy 
Kłodzkiej. Nauczyciel wygło-
sił dzieciom wykład, w którym 
podkreślił, jak to czcigodni Ho-
henzollernowie zdobyli koronę 
królewską, a świętej pamięci ce-
sarz Niemiec Wilhelm I chlubnie 
zdobył niemiecką koronę cesar-
ską oraz o tym, jak świętej pa-
mięci cesarz Niemiec swoją po-
tęgą zapanował nad całą Europą 
i poza jej granicami i że Jemu, 
czcigodnemu, uwiecznionemu 
monarsze potomni zobowiązani 
są do stałej, wdzięcznej pamię-
ci, a każdy Niemiec będzie ten 
obowiązek wypełniał w honoro-
wy sposób, jeśli miłość, oddanie 
i lojalność, które nosił w sercu 
wobec czcigodnego, będzie 
okazywał w ten sam sposób do-
stojnemu synowi, nowemu ce-
sarzowi Fryderykowi III i zacho-
wa to jako święty obowiązek."

Tę euforię można wyjaśnić 
entuzjazmem wynikającym 
z faktu, że w 1871 r. pruski król 
został koronowany na cesarza, 
a Śląsk stał się od połowy XVIII 
wieku krajem pruskim, po tym, 
jak król Fryderyk Wielki nabył go 
od cesarzowej Marii Teresy, kró-
lowej Czech. 

Księżniczka Marianna, którą 
także polskie społeczeństwo da-
rzy wielkim szacunkiem, miesz-
kała czasowo w swoim zamku 
w Stroniu Śląskim. Była żoną 
księcia Albrechta, najmłodszego 
syna Fryderyka Wilhelma III i an-
gażowała się w rozwój szkolnic-
twa. I tak np. wpis z 2 lipca 1880 
brzmi: „Podczas swego pobytu 
na zamku w Stroniu Śląskim Jej 
Królewska Wysokość księżniczka 
Marianna Niderlandzka raczy-
ła odwiedzić dzisiejszego dnia 
miejscową szkołę i uczestniczyła 
w dwóch lekcjach. Jej Królewska 
Wysokość raczyła też łaskawie 
podarować szkole 6 sztuk okien 
Roleaux.

Ten krótki wgląd w życie za-
wodowe nauczyciela wyjaśnia 
nam sposób, w jaki odszedł on 
na  emeryturę. Pod datą 2 marca 
1911 czytamy: „Z okazji przej-

ścia na emeryturę nauczyciela 
Rosenberga z dniem 1 kwietnia 
tego roku, gmina zorganizowa-
ła ustępującemu nauczycielowi 
i jego rodzinie 28 lutego uroczy-
stość pożegnalną w miejscowej 
gospodzie Grögerów …” Podczas 
oficjalnej uroczystości dnia 30 
marca 1911 r. obecni byli także 
notariusz arcybiskupi i proboszcz 
Exner ze Strachocina i ksiądz wi-
kary Schröfel“

„Wspomniany proboszcz 
i królewski inspektor miejsco-
wych szkół ks. Exner, w chwyta-
jącym za serce przemówieniu, 
opisał działalność i zasługi na-
uczyciela Rosenberga podczas 
jego 40- letniej pracy i wręczył 
mu list pochwalny nadesłany 
z biura dekanalnego Hrabstwa 
Kłodzkiego.

Inspektor szkolny Vogt, 
po wstępnym przemówieniu 
wręczył nauczycielowi Rosen-
bergowi Orła królewskiego Or-
der Domu Hohenzollernów, za 
co nauczyciel Rosenberg wyraził 
głęboką wdzięczność (…)”.

Nauczyciel Rosenberg żył na 
emeryturze jeszcze 18 lat. Zmarł 
27 stycznia 1929.

Jego syn Alfred, urodzony 5 

listopada 1872 r. – a więc był sie-
dem lat starszy od Josepha Wit-
tiga – przyjął 23. czerwca 1899 r. 
we Wrocławiu święcenia kapłań-
skie. Najpierw był, jak już wspo-
mniałem, wikarym w Słupcu, ale 
pomagał też w Krosnowicach. 
Od 1908 do 1946 r. był probosz-
czem w Szalejowie Dolnym. Po 
wysiedleniu dnia 22 październi-
ka 1946 znalazł sobie nowe zaję-
cie jako kapelan w Domu Opieki 
St.-Marienheim w Hasselweiler 
w okręgu Jülich.

Podczas jego złotego jubi-
leuszu kapłaństwa mówiono 
o jego świętym i ascetycznym 
życiu, „począwszy od skromno-
ści, uczynności i wyrzeczenia się 
wszystkiego jak św. Franciszek, 
przez ascetyczny tryb życia, pro-
stotę i pokorę proboszcza z Ars, 
po życzliwość Philippa Neri.“ 
Zmarł 16. lutego 1953 r. W Ka-
talogu Zmarłych uhonorowano 
go słowami „sanctus benefactor 
multorum“! Tłumaczenie tych ła-
cińskich słów mogłoby brzmieć 
„Święty dobroczyńca wielu”

[tłumaczyła Irena Rogowska]

wernISaŻ I wyStawa leOkaDII MakarSkIej-čerMák

Leokadia Makarska-Čermák to artystyczny pseudonim Leokadii Čermákovej, z domu Makarskiej. Z wykształcenia architektki i malarki, 
która swoje projekty i obrazy wystawia zarówno w Europie jak i Stanach Zjednoczonych. Leokadia po ukończeniu szkoły średniej w Polsce 
otrzymuje stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na studia za granicą. Po studiach ukończonych w byłej Czechosłowacji 
wychodzi za mąż za obywatela Czechosłowacji i pracuje jako architekt, a następnie wykłada architekturę wnętrz. W tym czasie jest również 
certyfikowanym ekspertem do spraw mebli i specjalizuje się w artystycznej konserwacji zabytkowych wnętrz. Dodatkowo, zdobywa liczne 
nagrody na wystawach sztuk pięknych i Art Expo Projektowanie Wnętrz.

W Stanach Zjednoczonych Makarska-Čermák pracuje od 1998 roku jako kurator sztuki i doradca w sprawach architektury wnętrz i an-
tyków.  Jako artystka, przywraca dawną świetność amerykańskiego historycznego obiektu: The Grand Prospect Hall – Opery zbudowanej 
w 1892 roku w Brooklynie.  Artystka posiada tytuł magistra w dziedzinie architektury z Politechniki Zvolen w byłej Czechosłowacji oraz tytuł 
magistra w dziedzinie edukacji z Thomas G. Masaryk czeskiego Uniwersytetu Technicznego (CVUT) w Pradze. Następnie, Leokadia przez 
pięć lat zgłębia swoją wiedzę artystyczną w dziedzinie rysunku, malarstwa i rzeźbiarstwa w Czechosłowacji, we Włoszech i w Stanach Zjed-
noczonych. W czasie pobytu we Włoszech, w latach 1995-1996, studiuje malarstwo w Bolonii pod opieką wybitnych profesorów: Francesco 
Brunetti, Demetrio Casile i Nino Noce. W 2009 roku Leokadia Makarska-Čermák kończy studia na 
Uniwersytecie Nowojorskim w Weissman School of Arts & Sciences, Bernard M. Baruch College w City 
University of New York i otrzymuje tytuł Bachelor of Arts na kierunkach Administracja Sztuki i Historia 
Sztuki.

Lista zaszczytów Leokadii Makarskiej-Čermák obejmuje prezentacje oryginalnych portretów 
olejnych takich osobistości, jak: Burmistrz Nowego Jorku Rudolph W. Giuliani (1998), amerykański 
Senator Charles E. Schumer (2001), oraz Burmistrz Nowego Jorku Michael R. Bloomberg (2009).

Wśród ogólnie znanych wybitnych osobistości, których portrety Makarska-Čermák wykonała, 
znaleźli się również: Prezydent Republiki Czeskiej Václav Havel, Matka Teresa z Kalkuty, Papież Jan 
Paweł II i wielu innych.

Dorobek twórczy Leokadii Makarskiej-Čermák jest wyróżniony przez media w Polsce i Stanach 
Zjednoczonych. Jest zapraszana do programów TVP Wrocław "Fakty" i "Weekend Z", a także Polsat 
News WNYE i Studio3 polsko-amerykańskiej telewizji. Jako gość specjalny brała udział w audycjach Ra-
dia ZET we Wrocławiu oraz polskiego Radia Rytm w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w nagraniach do 
programu "Sztukomania". Audycje z niektórych tych programów są umieszczone na YouTube.

Leokadia Makarska-Čermák jest członkiem Stowarzyszenia Amerykańskich Portrecistów i Kon-
gresu Włosko-Amerykańskich Organizacji, Inc. Československo 
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Ks. prof. ndzw. dr hab. Tadeusz FITYCH

Maryja a wySOka MIara ŻycIa
bŁOgOSŁawIOnegO kSIęDza gerharDa hIrSchfelDera

„Świętość to dążenie do wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego”
 (Jan Paweł II, „Novo millennio ineunte” nr 31)

W bieżącym roku przypada 
70. rocznica śmierci księdza Ger-
harda Hirschfeldera, którego Be-
nedykt XVI przed dwoma laty wy-
niósł do chwały ołtarzy (dokonał 
tego w osobie ks. kard. Joachima 
Meisnera w katedrze św. Pawła 
w Münster). Mamy więc nadzieję, 
że wszyscy w podstawowym za-
kresie znamy już jego ogólny bio-
gram. Wobec tego w niniejszym 
przyczynku naszą uwagę skupimy 
na jednym z najważniejszych wy-
miarów duchowej charakterystyki 
Drugiego Kapłana Męczennika 
Ziemi Kłodzkiej. Mając na uwadze 
fundamentalną prawdę, że tożsa-
mość chrześcijanina jest relacjo-
nalna, to znaczy tyle jest w nas 
dojrzałego człowieczeństwa, na 
ile jesteśmy otwarci i użyteczni 
dla drugich oraz ile osobowych 
relacji pielęgnujemy wiernie i od-
powiedzialnie. Innymi słowy, tak 
jak każdemu człowiekowi może-
my powiedzieć: „Ukaż mi swych 
przyjaciół, a powiem ci kim jesteś” 
oraz „kto z kim przystaje takim się 
staje”, tak z analogicznie formuło-
wanym pytaniem pochylamy się 
nad postacią błogosławionego 
kapłana.

Podstawową przyjaźnią każ-
dego ochrzczonego jest więź 
z Trójjedynym Bogiem Miłością, 
a następnie ze świętymi (z Maryją 
na czele), Kościołem oraz ze swoim 
otoczeniem. Umożliwia to w każ-
dym nowym i wymagającym 
dzisiaj i teraz samoobjawienie się 
Boga Trójjedynego: jedności żyją-
cej w komunii Ojca, Syna i Ducha 
Świętego. „Jeśli widzisz miłość, wi-
dzisz Trójcę - pisał św. Augustyn. 
W tym kontekście oczywistym 
staje się priorytet posoborowego 
paradygmatu chrześcijańskiej toż-
samości: tajemnica – komunia – 
misja (misterio, communio, missio 
- według tego teologicznego klu-
cza Jan Paweł II opisał w posyno-
dalnych adhortacjach tożsamość 

osób konsekrowanych, prezbite-
rów i chrześcijan świeckich).

Zatrzymując się, nad charak-
terystyką krótkich 35 lat życia, 
a w tym zaledwie 10-ciu lat życia 
dorosłego mężczyzny i tyluż lat 
świetlanej kapłańskiej posługi ks. 
Gerharda Hirschfeldera mieszkań-
ca Ziemi Kłodzkiej - „Krainy Pana 
Boga i Maryi”, kilka rysów jego sty-
lu życia uderza, zastanawia, rodzi 
pytania i spontanicznie wyzwala 
wdzięczność za wyjątkowy dar 
dojrzałego świadectwa na wyma-
gające i trudne czasy. Tą wyjątko-
wość przybliża nam pojęcie świę-
tości wyrażonej przez Jana Pawła 
II jako dążenie do wysokiej miary 
zwyczajnego życia chrześcijań-
skiego (NMI nr 31).

Po pierwsze fakt, że będąc 
panieńskim dzieckiem, w konse-
kwencji wychowywał się bez ojca 
(z tego tytułu nawet w Kościele 
był traktowany ze swego rodzaju 
„rezerwą”; dopiero za szczególne-
go typu dyspensą umożliwiono 
mu studium teologii, na wydziale 
teologicznym we Wrocławiu), sta-
nowiło dla niego codzienny krzyż 
i wyzwanie, ale nie dostrzegamy 
w nim piętna duchowego i psy-
chicznego zranienia, ani też oznak 
zniewieściałej osobowości.

Po drugie, wręcz przeciwnie, 
dostrzegamy u niego wiele w peł-
ni dojrzałych i zrealizowanych 
rysów męskiej osobowości, m.in.: 
świadomość chrześcijańskiej 
godności, wolności i odpowie-
dzialności, roztropność, zdecy-
dowanie, odwaga i wytrwałość, 
zdrowa ambicja i takież aspiracje, 
poszukiwanie prawdy i wiedzy, 
czujne obserwowanie przemian 
polityczno-kulturowych, znaków 
czasu oraz sztukę niezależnego 
i krytycznego myślenia, zwieńczo-
ną bezkompromisowym podąża-
niem, nawet w pojedynkę – pod 
prąd (w duchu ignacjańskiego 
agere contra).

Po trzecie, jeśli idzie o jego 
kulturę duszy, to uderza nas szla-
chetne poszukiwanie inspiracji, 

kontaktów, wzorów apostolstwa 
i więzi z osobami które płonęły 
duchem ewangelicznym (Maryja, 
św. Paweł, patronowie nadani mu 
podczas chrztu św. i bierzmowa-
nia, itd.) oraz ówczesnych środo-
wisk, w których w radykalny spo-
sób pielęgnowano apostolskiego 
ducha i miłość pasterską (quasi 
niemiecka akcja katolicka, stowa-
rzyszenia młodzieżowe, kapłań-
skie i robotnicze, itd.…), a wresz-
cie i samej świętości. Przypomnij-
my w tym miejscu wypowiedź św. 
Augustyna: każdy kto szuka pięk-
na, prawdy i dobra, szuka Boga”.

Po czwarte, w odpowiedzialny 
i pozbawiony przeciętności oraz 
rutyny sposób nie tylko, realizo-
wał powołanie kapłańskie, które 
postrzegane jest jako śmiertelne 
zagrożenie każdego ustroju to-
talitarnego – także niemieckiego 
narodowego socjalizmu, ale co 
więcej z pasją, pełnym zaanga-
żowaniem i oddaniem, wręcz 
z heroiczną miłością pasterską 
pracował wśród młodzieży (na 
pielgrzymkach w liturgii uczest-
niczyło ok. 2-3 tysięcy dzieci 
i młodzieży!), a więc z „wyjątkowo 
niebezpieczną” grupą społeczną, 
o którą z wielkim determinizmem, 
bez skrupułów i nie przebierając 
w środkach walczyła i nadal wal-
czy – zabiegając o władzę nad 
duszą przyszłości narodu- każda 
totalitarna i ateistyczna władza 
oraz partia polityczna. 

Po piąte, nawet w trakcie 
8-miesięcznego okresu uwięzie-
nia i systemowego wyniszczania 
elit wielu narodów w KL Dachau 
(Bawaria), nie zauważamy u nie-
go, ani lęku o samego siebie, 
przed utratą życia, czy jakiegokol-
wiek zranienia ze strony aparatu 
ucisku i oprawców, on nadal jest 
w tej fabryce cywilizacji śmierci 
kapłanem, który bez lęku modli 
się i z dziecięcą ufnością wierzy 
w opiekę Trójjedynego Boga Mi-
łości (Jezus Ukrzyżowany medy-
towany m.in. w autorskich rozwa-
żaniach ‘Drogi Krzyżowej’ staje się 

jego mocą i „Twierdzą Wewnętrz-
ną”) oraz jako pierwszy kocha 
każdą osobę w swoim otoczeniu, 
także nieprzyjaciół, co udowadnia 
jego korespondencja do swoich 
dawnych parafian, duchownych, 
krewnych i przyjaciół. Jest więc 
oczywistym, że Księdzu Gerhar-
dowi nikt życia nie zabrał, to on 
w dojrzałej postaci i w pełnej wol-
ności uczynił z niego wspaniały 
dar dla wszystkich. Podarował się 
innym jako osoba w pełni zreali-
zowana – święta.

Po szóste, jest faktem oczywi-
stym, że był on przedstawicielem 
nie tylko niezbyt licznego grona 
Niemców, którzy stawiali czyn-
ny opór (nb. Adolf Hitler został 
wybrany przeważającą ilością 
głosów, w tym w dużej mierze 
przez katolików), i bezkompromi-
sowo przeciwstawili się niszczącej 
sile narodowego socjalizmu, ale 
także nielicznego grona ducho-
wieństwa wolnego od rutyny 
i zasiedziałego stylu duszpasterzy 
„pasących samych siebie” (por. św. 
Augustyn), którzy w pełni, tzn. 
nawet z narażeniem swego życia 
zrealizowali misję kapłańską.

Po siódme, przygotowany ob-
serwator jego życia jest świadom, 
że to nieślubne dziecko, młody 
w pełni zrealizowany kapłan aż 
o ponad pół wieku uprzedził 
swym duchem, heroiczną miło-
ścią pasterską i stylem życia publi-
kację soborowego dekretu o ży-
ciu i posłudze kapłanów „Presbite-
rorum Ordinis” (por. PO, 8; LG, 28; 
KPK, 278 § 2); oraz posoborową 
adhortację Jana Pawła II „Pastores 
Dabo Vobis” – „Dam Wam Pasterzy 
Według Serca Bożego” (por. PDV, 
81). Zalecają one współczesnym 
kapłanom życie według jednej z  
zaaprobowanej przez Kościół du-
chowości i pielęgnowanie życia 
wspólnotowego księży, w czynnej 
współpracy i dialogu z chrześci-
janami świeckimi. Współcześnie 
Benedykt XVI, w swym naucza-
niu skierowanym do prezbiterów 
powtarza z mocą: nie można być 
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kapłanem, nie mając mistycznej 
relacji z Jezusem Ukrzyżowanym, 
czyli nie będąc charyzmatykiem.

Po ósme, ksiądz Gerhard Hir-
schfelder jest moralnym zwycięz-
cą nad ideologią narodowego 
socjalizmu niemieckiego oraz 
represyjnymi strukturami wła-
dzy hitlerowskiej utworzonymi 
w systemowy sposób, a przezna-
czonymi do walki z człowiekiem, 
narodem i Kościołem. Bowiem 
„świat należy do tego kto kocha” 
– wyznaje współczesnemu świa-
tu wielki świadek wiary i nadziei 
- wietnamski ks. kard. François-
Xavier Van Thuan (+ 2002 Rzym), 
który w 1975 r. został uwięziony 
przez władze komunistyczne. 
W konsekwencji bez procesu i wy-
roku przebywał w więzieniu 13 lat, 
w tym 9 lat w odosobnieniu.

Na koniec tej szkicowej reflek-
sji rodzi się podstawowe pytanie, 
kto pomógł księdzu Hirschfelde-
rowi w tak krótkim czasie osiągnąć 
dojrzałość, mądrość i świętość? 
Skąd czerpał on siły do ustawicz-
nego bycia miłością? Jakie środo-
wiska wywarły pozytywny wpływ 
czy wręcz zadecydowały o tak 
heroicznym kształcie jego miłości 
pasterskiej? Na powyższe pytanie 
spróbujemy dać jedynie bardzo 
syntetyczną odpowiedź. Pełne 
rozwiązanie tego zagadnienia wy-
maga jeszcze długotrwałych stu-
diów, bowiem nie uporali się z tą 
kwestią dotychczasowi biografo-
wie ks. Gerharda Hirschfeldera.

Profil maryjny życia księdza 
hirschfeldera

O powołaniu księdza Gerhar-
da, na zasadzie analogii i odpo-
wiedniości, możemy powiedzieć 
jedynie to, co wyznał Jan Paweł II: 
„Jest ono tajemnicą szczególnej 
wymiany – admirabile commer-
cium – pomiędzy Bogiem a czło-
wiekiem. Człowiek oddaje Chry-
stusowi swoje człowieczeństwo, 
by mógł się On nim posłużyć jako 
narzędziem zbawienia. Chrystus 
zaś przyjmując ten dar, czyni owe-
go człowieka swoim alter ego. Je-
śli się nie wniknie w tajemnicę tej 
wymiany, nie można zrozumieć, 
jak się to dzieje, że człowiek sły-
sząc słowa: Pójdź za mną!, wyrze-
ka się wszystkiego dla Chrystusa 
w przekonaniu, że na tej drodze 
jego ludzka osobowość osiągnie 
całą ludzką pełnię”.

Ponadto w swej książce - 
świadectwie Papież napisał: „Ka-
płan wraz z całym Kościołem żyje 

w swojej epoce i jest uważnym 
i życzliwym, ale także krytycznym 
i czujnym obserwatorem tego, 
co dokonuje się w historii”. Co 
więcej, wyznał on: „ tylko z gleby 
kapłańskiej świętości może wy-
rastać skuteczne duszpasterstwo 
- cura animarum. Najgłębszym 
sekretem prawdziwych sukcesów 
duszpasterskich nie są bowiem 
środki materialne, zwłaszcza środ-
ki bogate. Trwałe owoce dusz-
pasterskich trudów rodzą się na 
podłożu świętości kapłańskich 
serc”. (…)świętość kapłańskiego 
życia, wyrażająca się w modli-
twie i medytacji, w duchu ofiary 
i gorliwości misyjnej (…). Kapłan 
może być przewodnikiem i na-
uczycielem, o tyle, o ile stanie się 
autentycznym świadkiem. (…) 
Powinien być człowiekiem wiedzy 
w sensie najbardziej wzniosłym 
i duchowym. Winien posiadać tę 
wiedzę Bożą, która nie jest jedynie 
zbiorem prawd doktrynalnych, 
ale osobistym i żywym doświad-
czeniem Tajemnicy, jak to ukazuje 
modlitwa arcykapłańska z Ewan-
gelii św. Jana (17,3)”. 

Innymi słowy jak „drzewo 
poznaje się po owocach”, tak 
tożsamość, dojrzałość i wartość 
człowieka rozpoznaje się po jego 
czynach (Mt 7, 16 - 18). W konse-
kwencji droga do świętości, to 
konkretna i wytrwała odpowiedź 
na Boże powołanie, która wy-
maga życia w prawdzie (według 
wartości) i rozwoju sprawności 
moralnych (czyli ćwiczenia się 
w cnotach). To zrzucenie z siebie 
dawnego egoistycznego człowie-
ka (zniewolonego kulturą śmier-
ci), a przyoblekanie się w nowego 
(por. Kol 3,9). Ten nowy człowiek 
ma się stać „małą Maryją” i „małym 
Jezusem” - światłością świata, solą 
ziemi. Tak jak Chrystus był i jest 
światłem świata. Każdy kto żyje 
z Nim w przyjaźni i kształtuje swoje 
wnętrze na Jego wzór, ma stawać 
się światłem. Chrześcijanin nie 
świeci własnym światłem, ale po-
winno płonąć w nim światło Chry-
stusa i miłość Trójjedynego Boga. 
A to wymaga czujności i troski 
o to, by płonąć, by nie „kopcić”, tlić 
się jedynie, lecz pozwalać w spo-
sób wolny i świadomy, aby nasze 
człowieczeństwo było „światłowo-
dem” tej Światłości, która oświeca 
każdego człowieka, gdy na świat 

przychodzi (por. J 1,9). Konse-
kwentne bycie bezinteresownym 
darem dla innych, miłością oraz 
świadectwem „Prawdziwej Świa-
tłości” w codzienności naszych 
obowiązków, zawsze i wszędzie: 
w pracy, w szkole, w rodzinie. Na 
tym właśnie polega świadome 
i autentycznie przeżywane chrze-
ścijaństwo, „nie uwięzione” w mu-
rach świątyń.

Św. Jan Apostoł do dzisiaj 
zdumiewa i uderza nas swoją 
niezwykle dojrzałą osobowością 
(geniuszem mężczyzny i aposto-
ła). Pod wieloma względami wy-
różnia się on od innych. Sprawia 
to m.in. odmienność języka, me-
tafor biblijnych, skoncentrowanie 
uwagi na tak ważnych zagadnie-
niach jak miłość wzajemna, jed-
ność obecność Jezusa w każdym 
człowieku i w Kościele, zmagania 
Kościoła pielgrzymującego przez 
wieki, a także jego mądrość i świę-
tość, to tylko niektóre jego dary 
i chryzmaty, które stały się jego 
udziałem, kiedy to zrealizował 
testamentalne polecenie Jezusa, 
wypowiedziane na krzyżu: „Oto 
matka Twoja” (19, 27). Wziął do 
swego domu Maryję, która w uza-
sadniony sposób nosi miano Mat-
ki Jezusa, Matki Kościoła, Królowej 
Apostołów, Stolicy Mądrości… 
W efekcie pod wieloma aspektami 
przewyższa on pozostałych apo-
stołów i uczniów Chrystusa. Przez 
analogię możemy powiedzieć, że 
na niezwykle dojrzałym kształcie 
osobowości i miłości pasterskiej 
księdza Hirschfeldera również za-
decydowały liczne z nią spotkania 
i „wzięcie Maryi do swego domu”.

Uważnie śledząc jego co-
dzienność i życiowe drogi, może-
my mówić o jego świadomej oso-
bowej więzi z Maryją. Wysuwamy 
hipotezę, że ten wybór mógł się 
dokonać, a następni konkretyzo-
wać i umacniać, w kontakcie z co 
najmniej dziesięcioma kategoria-
mi jej „ikon” obecnych na Ziemi 
Kłodzkiej i Dolnym Śląsku. 
Były to kolejno: 
Piękna gotycka Madonna kłodz-
kiego kościoła parafialnego Wnie-
bowzięcia NMP, (wzm. 1199 r.; 
w którym został ochrzczony 19 
II 1907 r., otrzymując imię bło-
gosławionego Gerharda Madeji 
- redemptorysty) aktualnie jest to 
konkatedra diecezji świdnickiej. 

Centralny element wyposażenia 
rzeźbiarskiego głównego ołtarza 
stanowi piękna gotycka, drewnia-
na i polichromowana figura Ma-
donny z Dzieciątkiem, pochodzą-
ca prawdopodobnie z połowy XV 
w., zwana Madonną Kłodzką lub 
Matka Bożą Łaskawą. W tej świą-
tyni znajduje się także druga Ma-
donna z czyżykiem z XIV w. - rzeź-
ba wysokiej rangi, przypisywana 
Piotrowi Parlerowi - budownicze-
mu katedry Św. Wita w Pradze.
Madonna Bardzka, jest to najstar-
sza drewniana rzeźba romańska 
zachowana na Dolnym Śląsku 
(wykonana z drewna lipowego, 
mierzy zaledwie 43,3 cm, w po-
cysterskim kościele należącym 
do krzeszowskiego). Figura Matki 
Bożej Bardzkiej z początku XIII w. 
reprezentuje niezwykle rozpo-
wszechniony w XI i XII w. typ „Ma-
donny Tronującej”. Ze względu na 
charakterystyczny pełen dobroci 
uśmiech Maryi zwana jest też „Ma-
donną uśmiechniętą”. Od czasu jej 
koronacji nosi tytuł MBB Straż-
niczki Wiary. Do tego sanktuarium 
i przed jej oblicze często pielgrzy-
mował Gerhard jako chłopiec, naj-
pierw w towarzystwie swej mamy. 
Podobnie jak i do barokowej ma-
ryjnej kapliczki na skalistym wierz-
chołku Kalwarii (Góra Bardzka 582 
m n.p.m.). 
Madonna „redemptorystowska” 
– czyli „Matka Boża Nieustającej 
Pomocy”. Nie możemy wykluczyć, 
że ksiądz Gerhard pozostawał 
w kontakcie, albo nawet szukał 
duchowości oraz religijnych i apo-
stolskich wzorców jak też inspiracji 
u niezwykle gorliwych i dynamicz-
nych redemptorystów posługu-
jących od 1900 r. w sanktuarium 
maryjnym w Bardo Śl. na życzenie 
kard. Bertrama, który zachwycił się 
ich duszpasterstwem w Wiedniu. 
Nota bene w aktach personalnych 
ks. Hirschfeldera zachował się 
pośmiertny obrazek wybitnego 
czermnieńskiego redemptorysty 
Franza Xawerego Franza (*11 XII 
1864 Czermna k/ Kudowy-Zdroju 
+13 III 1926 Wrocław).
Madonna Wambierzycka koro-
nowana ”Królowa Rodzin” i „Pa-
tronka Ziemi Kłodzkiej” (od 05 
VIII 2009). Pomimo gęstej sieci 
sanktuariów maryjnych rozsia-
nych również w północnych Cze-
chach, to właśnie tu obecność 
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Maryi, od wieków gromadziła 
ogromne rzesze pielgrzymów 
z Czech, Niemiec i Śląska. Nie ule-
ga wątpliwości, że do głównego 
sanktuarium swej małej ojczyzny, 
chłopiec i młodzieniec Gerhard 
pielgrzymował ze swoimi krew-
nymi, przyjaciółmi i parafianami. 
Z kolei jako kapłan i duszpasterz 
młodzieży Ziemi Kłodzkiej, to 
tutaj u stóp Matki Bożej Wambie-
rzyckiej potrafił zgromadzić do 3 
tysięcy młodych serc.
Inne ważne cele maryjnych piel-
grzymek mieszkańców Ziemi 
Kłodzkiej to cudowne wizerunki 
Matki Bożej na Górze Iglicznej k/
Bystrzycy Kł. oraz w czeskie sank-
tuarium Králiký (gdzie również po-
sługiwali ojcowie redemptoryści). 
Możemy jedynie przypuszczać, 
ze zarówno krewni, przyjaciele, 
ale i sam Gerhard Hirschfelder 
nie tylko pielgrzymował do tych 
miejsc, ale miał osobiste nabo-
żeństwo do Matki Bożej czczonej 
w tych dwóch kolejnych typach 
ikonograficznych. Nb. huta szkła 
w Lasówce k/Zieleńca i Bystrzycy 
Kł. Do okresu międzywojennego 
była największym dolnośląskim 
centrum obrazów religijnych ma-
lowanych na szkle, którym czę-
stymi motywami były Madonny 
Śląskich, czeskich i austriackich 
sanktuariów.
Madonny Wrocławia; od kilku 
wieków były one w szczególny 
sposób czczone zwłaszcza w ko-
ściołach prowadzonych przez je-
zuitów kościele uniwersyteckim 
pw. Najświętszego Imienia Jezus 
- wizerunek Najświętszej Marii 
Panny z Dzieciątkiem noszącej ty-
tuł „Wspomożycielki Wrocławia”; 
w kościele św. Klemensa Dworza-
ka - obraz MB z XVII w. (korono-
wany w 1905 r.) oraz w wizerunku 
„Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy” w kościele pw. Najświętszej 
Maryi Panny Matki Pocieszenia 
u wrocławskich redemptorystów 
(Wrocław – Dąbie, ulica Wittiga 
10). Ksiądz Gerhard miał okazję 
się tu modlić w latach swojej for-
macji seminaryjnej (1927-1932). 

Madonna szensztadzka (łac.„Ma-
ter ter admirabilis”; niem. Dreimal 
wunderbare Muter –TMA; pol. 
„Po trzykroć przedziwna Matka”). 
Współcześnie, powszechnie zna-
ny szensztadzki międzynarodo-

wy ruch apostolski (eryg. 1914 r. 
Schönstatt - dzielnica miasta Val-
lendar, k/ Koblencji w Niemczech; 
określany jako „Rodzina Szensz-
tacka” lub „Dzieło Szensztackie”) 
aprobowany przez Kościół (po 
wielu próbach dopiero przez 
Pawła VI w 1965 r.), ale w latach 
20- tych przeżywał on znaczący 
rozwój. Po czym był prześladowa-
ny przez narodowy socjalizm. Ma 
on bardzo rozbudowane struktu-
ry (formę federacyjną) i gromadzi 
ludzi różnych powołań. Celem 
Ruchu jest aktywne apostolstwo 
i aktywizacja katolików świeckich 
w dziele głoszenia nauki Jezusa 
Chrystusa. Na duchowość ruchu 
znaczny wpływ ma praktyczna 
wiara w Opatrzność Bożą w życiu 
codziennym. Członkowie Ruchu 
nie są z nim związani żadnymi 
formalnymi ślubami, a jedynie 
przysięgą wobec Jezusa składaną 
przez Maryję, zwaną „przymie-
rzem miłości z Maryją”. Maryja od-
grywa w ich duchowości bardzo 
ważną rolę jako Matka Kościoła 
i jako wychowawczyni na rzecz 
głębokiego przeżywania każdej 
chwili obecnej, w miłości do Boga 
i ludzi.Ks. Gerhard Hirschfelder 
poprzez księdza pallotyna Józefa 
Fischera zainteresował się Wspól-
notą Szensztacką, jak również po-
znał i pokochał jej ikonę - Matkę 
Bożą Trzykroć Przedziwną. Do dzi-
siaj jednak nie znamy ani genezy, 
ani bliższych szczegółów uczest-
nictwa ks. Gerharda w tym ruchu. 
Z pewnością miał ku temu okazję 
w Kudowie- Zdroju, Zakrzu, gdzie 
siostry Szensztadzkie do wojny 
miały swój dom (później był on 
wykorzystywany jako ośrodek 
rehabilitacyjny dla chorych i ran-
nych żołnierzy SS).
Madonna ruchów młodzieżo-
wych (Federacji Niemieckiej Mło-
dzieży Katolickiej – „Quickborn”) 
i niemieckiego wydania Akcji Ka-
tolickiej. Młody Gerhard w trakcie 
pobytu w Kłodzku pozostawał 
z nimi w kontakcie.
Matka Boża Bolesna ze „Źródełka 
Maryi w Zielonej Dolinie” (Kudo-
wa-Zdrój). To nieformalne mikro-
sanktuarium maryjne powstało 
w okresie drugiej pandemii cho-
lery. Od ponad 120 lat w mu-
rowanej kapliczce domkowej 
wzniesionej przez architekta Jo-
sepfa Elsnera jest czczony obraz 

Matki Bożej Bolesnej, której serce 
przeszywają miecze boleści. Przez 
okres siedmiu lat ks. Gerhard peł-
nił posługę w tutejszej parafii św. 
Bartłomieja Ap. Z całą pewno-
ścią w tym „leśnym sanktuarium” 
wielokrotnie zatrzymywał się na 
modlitwie, w pojedynkę, a z ra-
cji pielgrzymek i odpustu także 
z młodzieżą i innymi wiernymi.
Matka Boża „Rodziny Kolpinga” 
- międzynarodowego stowarzy-
szenia robotników założonego 
w 1841 r., w wieku rewolucji prze-
mysłowej i tzw.. kwestii robotni-
czej, przez ks. Adolpha Kolpinga 
(*1813 + 1865), w trosce o god-
ne życie czeladników i robotni-
ków. Ks. Gerhard zetknął się tym 
stowarzyszeniem w Czermnej 
– pierwszym miejscu kapłańskie-
go posługiwania, a w Bystrzycy 
Kłodzkiej był już jego duchowym 
asystentem. 
Madonny kapliczek przydroż-
nych Ziemi Kłodzkiej (ok. 2000), 
były wznoszone i czczone od wie-
ków według zdrowej pobożności 
ludowej. Na podstawie zacho-
wanych relacji ustnych i opraco-
wań możemy stwierdzić, że małe 
sakralne obiekty w Czermnej 
i Bystrzycy Kłodzkiej stanowiły 
u księdza Gerharda ważną prze-
strzeń sakralną ludowych obrzę-
dów, spacerów, skupienia i mo-
dlitwy i to w życiu osobistym, 
jak i w pracy duszpasterskiej 
z młodzieżą czy też wiernymi. 
To w tym punkcie nazistowski 
aparat ucisku działający na Ziemi 
Kłodzkiej, organizował mu sze-
reg prowokacji, a ostatnia w By-
strzycy Kłodzkiej zakończyła się 
uwięzieniem i śmiercią w obozie 
koncentracyjnym.Osobową więź 
księdza Gerharda z Maryją po 
części odsłania nam chociażby 
tekst jego medytacji napisanej 
w kłodzkim więzieniu (01 VIII – 
15 XII 1941 r.). W tekście na temat 
stacja IV: Pan Jezus spotyka Mat-
kę swoją, duszpasterz młodzieży 
ziemi kłodzkiej napisał: „Jezu, Ty 
chciałeś, żeby Matka Twoja była 
świadkiem Twojego cierpienia. Nie 
Ty potrzebowałeś jej obecności, to 
my mamy, niosąc Krzyż, czuć się 
Jej obecnością pocieszeni. Ona 
pogrążona w smutku ma nas na-
uczyć. Matko Niebieska bądź przy 
mnie, kiedy włożą Krzyż na moje 
ramiona!”.

Profil misyjny życia 
ks. hirschfeldera 
Jak Ojciec Mnie posłał, tak i ja was 
posyłam (J 20,21)
„Dam wam pasterzy według mego 
serca” (Jr 3, 15)

Chrystus będąc posłanym 
przez Boga Ojca i namaszczo-
nym Duchem Miłości i Jedności, 
w trojaki sposób realizował misję 
zbawczą. Była ona sprawowana 
przez miłość pasterską w postaci: 
głoszenia prawdy - Dobrej Nowi-
ny, uzdrawiania chorych i uwal-
niania opętanych. W efekcie 
dokonywał się integralny i wspól-
notowy rozwój osoby i całkowite 
wyzwolenie człowieka z każ-
dego rodzaju uzależnienia czy 
to duchowego, czy cielesnego. 
Tę samą misję powierzył Jezus 
Apostołom praz ich następcom 
i współpracujących z nimi w jed-
ności - prezbiterom i wiernym re-
prezentujących wszystkie epoki 
historii rodziny ludzkiej.

Jest więc oczywistą prawdą, 
że trynitarną jedność Kościoła, 
jego wspólnotę i przyszłość bu-
duje się siłą tych, którzy mają 
głębokie korzenie bożej przyjaź-
ni i żyją czystą pełnią wiary (Kard. 
J. Ratzinger). Ksiądz Hirschfelder 
w duchu heroicznej wiary i mi-
łości pojmował kapłaństwo jako 
głęboki związek z Chrystusem. 
W następstwie czego bezgranicz-
nie wierzył w miłość kochające-
go Boga Ojca i stał się bojowni-
kiem Boga z bezbożną ideologią 
i obrońcą obrazu Boga w duszach 
młodzieży. Ksiądz Gerhard po-
dobnie jak wielcy herosi ducha 
narodu niemieckiego (Edith Ste-
in OCD, Alfred Delp SJ, Dietrich 
Bonhoeffer) siły do oporu i walki 
czerpał z głębokiej dziecięcej 
wiary. W konsekwencji, w swej 
posłudze, duchową moc czerpał 
zarówno z żywej, osobowej przy-
jaźni z Chrystusem jak i z Maryją.

Życie i działalność księdza 
Gerharda Hirschfeldera, w czasie 
której realizował heroiczną mi-
łość pasterską i kapłański spo-
sób bycia „drugą Maryją”, można 
podzielić na trzy etapy. Pierwszy 
etap jego kapłańskiej posługi to 
siedmioletnia praca w charakte-
rze wikariusza w parafii w Czerm-
nej (pod kierunkiem ks. prob. 
Augustina Hauffena 1920-1939). 
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Drugi etap to trzyletni okres pra-
cy w charakterze już starszego 
wikariusza w parafii św. Michała 
w Bystrzycy Kłodzkiej (u boku ks. 
proboszcza Piusa Junga w latach 
1910-1940 i jego następcy Adol-
fa Langera proboszcza do 1946). 
pełnienie obowiązków duszpa-
sterza młodzieży hrabstwa kłodz-
kiego. Trzecim etapem życia księ-
dza jest aresztowanie, pobyt 
w więzieniu kłodzkim i wiedeń-
skim, a wreszcie w obozie kon-
centracyjnym w KL Dachau.

 W perspektywie autentycz-
nej wiary i heroicznej miłości 
przybliżyliśmy fundamenty oraz 
genezę pasterskiej miłości i du-
chowego zwycięstwa ks. Gerhar-
da Hirschfeldera. W pełni obronił 
on swoją wolność i tożsamość, 
a siebie uczynił darem i znakiem 
nadziei dla innych. Jego wielką 
przyjaźń z Panem Jezusem, czyli 
dojrzałość chrześcijańską, może-
my opisać w czterech kategoriach 
będących zrealizowanymi (tak 
jak i w przypadku Maryi) słowami 
Pisma Świętego i Ojców Kościoła: 
a) - z wami jestem chrześcijani-
nem, dla was jestem kapłanem 
– ikoną Chrystusa (św. Augustyn); 
b) - „Błogosławiony mąż, który 
pokłada ufność w Panu, i Pan jest 
jego nadzieją. Jest on podobny do 
drzewa zasadzonego nad wodą, 
co swe korzenie puszcza ku stru-
mieniowi; nie obawia się, skoro 
przyjdzie upał, bo utrzyma zielone 
liście; także w roku posuchy nie 
doznaje niepokoju i nie przestaje 
wydawać owoców” (Jr 17,7-8); c) 
- „Cieszcie się, im bardziej jesteście 
uczestnikami cierpień Chrystuso-
wych, abyście się cieszyli i radowali 
przy objawieniu się Jego chwały. 
Błogosławieni [jesteście], jeżeli 
złorzeczą wam z powodu imienia 
Chrystusa, albowiem Duch chwa-
ły, Boży Duch na was spoczywa” 
(1P 4,13-14); d) „Dla mnie bowiem 
żyć - to Chrystus, a umrzeć - to 
zysk” (Flp 1,21).

aktualność przesłania 
i działalności ks. hirschfeldera

Każde pokolenie chrześcijan 
i każdy naród ma swoją wersję 
współczesności i potrzebuje doj-
rzałych wychowawców, pisarzy, 
dziennikarzy, duchowych prze-
wodników i pasterzy, aby zmie-
rzyć się z tym wezwaniem. Ko-

ściół, aby mógł w globalizującym 
się świecie, kontynuować misję 
budowania nowego świata – jaka 
jednej ludzkiej rodziny, będącej 
społeczną ikoną Trójjedynego 
Boga Miłości potrzebuje, świę-
tych kapłanów.

„Dziś, tak jak kiedyś, głosić 
Ewangelię oznacza przepowia-
dać i dawać świadectwo Jezuso-
wi Chrystusowi ukrzyżowanemu 
i zmartwychwstałemu, nowemu 
Człowiekowi, Zwycięzcy grzechu 
i śmierci. Pozwala On istotom 
ludzkim wejść w nowy wymiar, 
w którym miłosierdzie i miłość 
okazywane również nieprzyja-
ciołom są świadectwem zwycię-
stwa krzyża nad każdą ludzką 
słabością i biedą” ( Z listu Bene-
dykta do biskupów, kapłanów 
i wiernych Kościoła w Chinach 
z 27 maja 2007 r.).

Ksiądz Gerhard Hirschfelder 
podejmując na serio zadanie 
kapłańskiej posługi „umywa-
nia nóg” (zob. J 13,5): realizacji 
godności dziecka Bożego i po-
wszechnego braterstwa, umac-
niania komunii oraz ewangeliza-
cji, rzeczywiście w pełni rozpalił 
i wykorzystał miłość pasterską 
(por. PDV nr 70-81). Był on au-
tentycznym chrześcijaninem 
i człowiekiem charyzmatycznym, 
który w swej posłudze poruszał 
się z wielką prostotą i świadomo-
ścią bycia dzieckiem Boga, które 
powinno walczyć mocą życia 
i miłości, mocą Ducha Świętego. 
W jego przypadku więź z Maryją 
i „Communio sanctorum” było 
żywą, osobową komunią osób 
i dojrzałym urzeczywistnieniem 
trynitarnej dynamiki życia. I co 
najważniejsze zrealizowana po-
przez ciągle ożywiana komunię 
więź z Jezusem Ukrzyżowanym 
(„twierdza wewnętrzna” – św. Te-
resa Wielka), była z jednej strony 
niezwykle cennym świadectwem, 
a z drugiej sekretem w pełni zre-
alizowanego człowieczeństwa 
i osiągnięcia najwyższego stop-
nia mądrości, duchowej dojrza-
łości oraz efektywnej posługi 
jedności. Bowiem jak powie św. 
Augustyn – „siła chrześcijanina 
to nie tylko czynienie dobra, ale 
także znoszenie zła”.

Ksiądz Gerhard Hirschfelder 
– drugi w historii kapłan męczen-
nik Ziemi Kłodzkiej, najpraw-

dopodobniej w przeważającej 
mierze, umacniany maryjną du-
chowością rodzącego się ruchu 
szensztadzkiego i inspirowany 
jego apostolatem, stał się odważ-
nym i pokornym „artystą” niestru-
dzenie pielęgnującym w duszach 
młodzieży obraz i podobieństwo 
do Boga, dzięki czemu stał się 
on sługą komunii, niezłomnym 
obrońcą młodego pokolenia 
i obrońcą wolności oraz godności 
każdego człowieka. W godzinie 
ciemności duszy Europy i swe-
go narodu, w godzinie szerzenia 
się także na Ziemi Kłodzkiej nie-
ludzkiej i ateistycznej ideologii 
nie tylko „naprawiał” obraz Boga 
w duszach swych braci sióstr, ale 
sam się do Niego upodobnił i to 
w sposób doskonały. 

W młodym wieku 25 lat życia 
i zaledwie w okresie 10-letniej 
posługi kapłańskiej zdołał poda-
rować nie tylko sobie współcze-
snym, odważne i bezcenne świa-
dectwo chrześcijanina oraz snop 
Bożego światła. Stanowią o nim 
cztery ewangeliczne zdania wy-
powiedziane przez Jezusa i św. 
Jana Apostoła: „Myśmy poznali 
i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku 
nam. Bóg jest miłością: kto trwa 
w w miłości, trwa w Bogu, a Bóg 
trwa w nim”(1 J 4, 16); „potrze-
bują mnie ci, którzy się źle mają” 
(por. Mt 9,12) i „Nikt nie ma więk-
szej miłości od tej, gdy ktoś życie 
swoje oddaje za przyjaciół swo-
ich” (J 15,13) oraz „Umiłowawszy 
swoich na świecie, do końca ich 
umiłował” (por. J 13,1). 

Tak dosłownie stał się ksiądz 
Hirschfelder „małym” drugim Je-
zusem „umywającym nogi” swych 
braci (zob. J. 13,5) oraz „małą Ma-
ryją” odzianą w zrealizowane sło-
wa Ewangelii, że pozostaje on po-
dobnie jak i Ona – Patronka Ziemi 
Kłodzkiej - ciągle aktualnym ży-
ciowym drogowskazem przeka-
zującym współczesnym ważne 
przesłanie – „Zróbcie wszystko, 
cokolwiek wam powie” (por. J 2, 
5). Co więcej, powołaniem Maryi 
było przekazanie światu Jezusa 
zarówno w ludzkim ciele, jak też 
poprzez miłość wzajemną (zob. 
Rodzina nazaretańska oraz Mary-
ja w kręgu apostołów przyjmują-
cych w Wieczerniku ducha miło-
ści i jedności – Ducha Świętego). 

Ksiądz Hirschfelder podobnie 

jak św. Jan Apostoł zrealizował te-
stament Jezusa wypowiedziany 
na krzyżu: wziął Maryję do swe-
go domu, na drogi swego życia, 
stawał się miłością, rodził Jezusa 
w duszach młodzieży i ludzi do-
rosłych poprzez braterską miłość, 
świadectwo życia i charyzmatycz-
ną posługę kapłańską. Na końcu 
swego życia i on miałby uzasad-
nione prawo powtórzyć za Apo-
stołem Narodów fundamentalne 
wyznanie: „żyję już nie ja, lecz 
żyje we mnie Chrystus” (Galatów 
2,20). Te ważkie słowa zdają się 
być właściwą dewizą jego życia 
i są jak gdyby jego najbardziej 
trafnym podsumowaniem. 

Na koniec, każdy z nas współ-
czesnych mógłby, może i powi-
nien - z myślą o księdzu Hirsch-
felderze oraz z wdzięczności wo-
bec Boga Ojca, powtórzyć słowa 
poety: „Do moich drzwi zapukał/ 
ukryty w Tobie./ Uśmiech mi ze-
słał/ z twojej twarzy,/ twoją mi-
łością przywarł./ Tak dosłownie/ 
stał się człowiekiem,/ tak blisko, 
że/ jak uwierzyć w Niego./ Zdu-
miony,/ nie klękam nawet/”(zob. 
Zbigniew Jankowski, “Ukryty 
w Tobie” w tomiku wiązanie tra-
wy, 1976).

Po drugie, w związku z rokiem 
wiary i nową ewangelizacją pro-
ponowaną przez Benedykta XVI, 
przejmijmy się na serio słowami 
Jana Pawła II, który przed dziesię-
ciu laty przygotowując Kościół do 
Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 
przypomniał nam wszystkim, że 
„Kościół pierwszego tysiąclecia 
zrodził się z krwi męczenników” 
/…/U kresu drugiego tysiąclecia 
Kościół znowu stał się Kościołem 
męczenników. Prześladowania lu-
dzi wierzących - kapłanów, zakon-
ników i świeckich zaowocowały 
wielkim posiewem męczenników 
w różnych częściach świata./…/ 
To świadectwo nie może zostać 
zapomniane./…/ W naszym stu-
leciu wrócili męczennicy. A są to 
często męczennicy nieznani, jak 
gdyby „nieznani żołnierze” wielkiej 
sprawy Bożej. Jeśli to możliwe ich 
świadectwa nie powinny zostać 
zapomniane w Kościele. Zgodnie 
z sugestią Konsystorza trzeba, 
ażeby Kościoły lokalne, zbierając 
konieczną dokumentację, uczyniły 
wszystko dla zachowania pamięci 
tych, którzy ponieśli męczeństwo” 
(zob. List Tertio millennio adveni-
ente z 10 XI 1994 r. nr 37).
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Na początku proszę 
przybliżyc swoją osobę 
czytelnikom Ziemi Kłodzkiej

Nazywam się Ewa Glura 
z domu Hyczko. Pochodzę z uro-
czego miasta położonego na 
kresach – ze Lwowa. Po zawie-
ruchach wojennych wraz z ro-
dzicami przywędrowałam do 
Wrocławia. Tam uczęszczałam 
do szkoły podstawowej, średniej 
i wyższej. Ukończyłam studia na 
Wydziale Inżynierii Sanitarnej 
Politechniki Wrocławskiej. Uzy-
skałam tytuł mgr inż. urządzeń 
sanitarnych. We Wrocławiu spę-
dziłam najpiękniejszy i beztroski 
etap mojego życia.  Po studiach 
wyjechałam do Wałbrzycha i tam 
podjęłam pracę zawodową. Po 
zawarciu związku małżeńskiego 
zamieszkałam w  Dzierżoniowie. 
Na świat przyszła moja córka 
Agnieszka. Po ukończeniu archi-
tektury moja córka wraz z mę-
żem i dwójką dzieci wyjechała do 
Kanady. Wnuczka Dominika jest 
już na pierwszym roku studiów 
na kierunku fizyczno-chemicz-
nym, a wnuczek Michał za dwa 
lata będzie zdawał maturę. Moja 
córka pracuje w swoim zawodzie 
w biurze projektów. W trakcie 
studiów naszej córki zmieniliśmy 
miejsce zamieszkania. Przepro-
wadziliśmy się do Bielawy, ponie-
waż Bielawa leży u podnóża Gór 
Sowich.  Te góry  nas zauroczyły 
i to było powodem do zmiany 
miejsca zamieszkania. Do tej 
pory mieszkamy w Bielawie.

Jakie były początki Towa-
rzystwa Miłośników Bielawy?

W 1977 r. odbyło się  pierwsze 
spotkanie miejscowych działaczy 
zainteresowanych przeszłością, 
teraźniejszością i przyszłością 
miasta. W efekcie ówczesna na-
czelnik miasta Krystyna Wojcie-
chowska wystąpiła z inicjatywą 
powołania Towarzystwa Przyja-
ciół Bielawy. Utworzono to Towa-
rzystwo z Ludwikiem Trzeplą na 
czele. Członkowie towarzystwa 
postanowili odtworzyć historię 
miasta, zebrać pamiątki z prze-
szłości i utworzyć w Bielawie 
muzeum. Ponadto, postanowili   
przeprowadzać w szkołach po-

gadanki o przeszłości Bielawy, 
rozwijać działalność wydawniczą 
i propagować wśród mieszkań-
ców czyny społeczne na rzecz 
rozwoju i upiększania miasta.

W 1978 r. Kazimierz Tłokiński, 
członek Zarządu TPB i równo-
czesnie przewodniczący komisji 
ds. opracowania kroniki miasta, 
przygotował broszurę „Bielawa 
wczoraj – dziś – jutro”, zawierają-
cą krótki rys historyczny miasta 
wraz z planami dalszej jego roz-
budowy. 

W całym kraju, w dniu 13 
grudnia 1981 r. został wprowa-
dzony stan wojenny. Od tego 
dnia działalność naszego stowa-
rzyszenia została zawieszona. Po 
15-letniej przerwie praca Towa-
rzystwa Przyjaciół Bielawy zo-
stała reaktywowana. Pierwszym 
prezesem został Wojciech Tło-
kiński. Następnym był Andrzej 
Świętczak, a obecnie  ja sprawuję 
tę funkcję.

Co uważasz za najważniej-
sze  osiągnięcia Towarzystwa 
Miłośników Bielawy?

Jednym z najważniejszych 
osiągnięć naszego stowarzy-
szenia są wydawane przez nas 
publikacje, związane z historią 
naszego miasta.

Do tej pory wydaliśmy: „Kro-
nika Bielawy”od czasów najdaw-
niejszych do 1945 r.", „Kronika 
Bielawy w latach 1945-1990", 
„Kronika Bielawy w latach 1990-
2004 r.", „Legendy Gór Sowich”, 
„Powstanie tkaczy sowiogór-
skich”, „Bielawskiej bawełny blaski 
i cienie”. Autorem tych publikacji  
jest Krzysztof Pludro – bielawski 
kronikarz. Ponadto, wydaliśmy 
„Gospody u stóp Gór Sowich” 
autorstwa dr Rafała Brzezińskie-
go oraz albumy „Bielawa wczoraj 
i dziś” I i II część autorstwa pana 
Tadeusza Łazowskiego, album 
„Bielawa i okolice w obiektywie” 
z fotografiami: Jarosława Florcza-
ka, Rafała Smolińskiego i Zdzisła-
wa Golmonta. 

W tym roku wydamy książkę 
Krzysztofa Pludro „Bielawianie”. 
W książce tej będą ujęte opowie-
ści o losach i osobistych przeży-
ciach mieszkańców naszego mia-

sta. Będą to wspomnienia z loso-
wo wybranymi mieszkańcami 
naszego miasta, które wcześniej 
zostały nagrane i spisane. Z tej 
książki dowiemy się o powojen-
nej historii Bielawy.

Ważnym osiągnięciem jest 
również współpraca z dziećmi 
i młodzieżą szkolną poprzez 
organizowanie spotkań doty-
czących historii naszego miasta, 
spotkań poetyckich i organizo-
wanie wspólnych plenerów ma-
larskich.

Do osiągnięć należy zaliczyć 
także  „Międzynarodowe Plenery 
Malarskie”.  Plenery te są organi-
zowane co roku wspólnie z Miej-
skim Ośrodkiem Kultury i Sztuki 
w Bielawie. Do tej pory odbyło 
się dziewiętnaście takich ple-
nerów. Do Bielawy przyjeżdżają 
malarze z Czech, Ukrainy, Nie-
miec i z Polski. Jestem kierowni-
kiem artystycznym tych plene-
rów. Wszystkie plenery kończą 
się wystawami poplenerowymi.

W tym roku minęło 35 lat od 
powstania Towarzystwa Przyja-
ciół Bielawy. Z tej okazji uczci-
liśmy to ważne dla nas wyda-
rzenie. Na uroczystości 35.lecia 
wygłoszony był między innymi 
referat Krzysztofa Pludro pt. "To-
warzystwo Przyjaciół Bielawy 
w latach 1977-2012”, wyświetlo-
ny film Tadeusza Łazowskiego pt: 
„Bielawa wczoraj i dziś” oraz wy-
stęp dzieci z Ekologicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 7 w Bielawie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Leszek Stróżyk wraz z Zastępcą 
Burmistrza Miasta Mariuszem 
Pachem wręczyli dyplomy zasłu-
żonym działaczom naszego sto-
warzyszenia.

Miałam okazję uczestniczyć 
w Waszej uroczystości XXXV-
lecia. Jestem pełna uznania dla 
wielkiego dorobku Towarzy-
stwa. Ważnym polem Waszej 
pracy jest współpraca z Cze-
chami. Co możesz o tym powie-
dzieć:

Z Czechami współpracuję od 
wielu lat. Poznałam wielu wspa-
niałych ludzi, którzy przyjeżdżali 
do Bielawy na plenery malarskie. 
Poznałam znakomitego malarza 
Jana Kousala z Polic nad Metu-
ją, który nie tak dawno od nas 
odszedł, ale pozostał w naszej 
pamięci. Obecnie do Bielawy 
przyjeżdżają znakomici mala-
rze z Czech, między innymi:  Jiři 
Kollert z Polic nad Metuji, Eva 
Šinkmanova z Novej Paki, Jarmi-
la i Jan Smetanovi z Jicina i inni. 
Poznałam również wspaniałą 
poetkę Věrę Kopecką z Broumo-
va. Jest to osoba, która napisała 
piękny wiersz o Bielawie. 

Na swojej drodze życia spo-
tkałam wielu znakomitych ludzi. 
Mogę wymienić pana Juliana 
Golaka – radnego województwa 
dolnośląskiego, a zarazem Prze-
wodniczącego Komitetu Organi-
zacyjnego Polsko – Czeskich Dni 

XXXV-lecIe tOwarzyStwa MIŁOśnIków bIelawy
z prezesem ewą glurą rozmawia teresa bazała

 

ewa glura przyjmuje gratulacje od przewodniczącego Rady Miejskiej Bielawy leszka 
stróżyka
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Kultury Chrześcijańskiej z Nowej 
Rudy, który razem z Henrykiem 
Hnatiukiem z Mieroszowa  namó-
wili mnie na współpracę z Komi-
tetem. Jestem im za to wdzięcz-
na. Polsko – Czeskie Dni Kultury 
Chrześcijańskiej od trzech lat od-
bywają się pod patronatem Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej – 
Leszka Stróżyka i Burmistrza Mia-
sta – Ryszarda Dźwiniela i przy 
współpracy Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Sztuki, wszystkich bie-
lawskich parafii,  Cechu Rzemiosł 
Różnych i Małej Przedsiębiorczo-
ści oraz naszego stowarzyszenia.

Spotkania organizowane 
w ramach Polsko - Czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej 
przyczyniły się do nawiązania 
lepszej i owocnej współpracy 
pomiędzy Czechami a naszym 
miastem. Co roku organizujemy 
wystawy głównie malarskie i fo-
tograficzne. Obecnie w Galerii 
„Korytarz” prezentowane jest 
malarstwo olejne Jiřego Koller-
ta z Polic nad Metuji. W zeszłym 
roku gościliśmy panią Věrę Ko-
pecką z Broumova, która zapre-
zentowała  nam swoje koronki 
klockowe. W tym roku w Ekolo-
gicznej Szkole Podstawowej Nr 
7 w Bielawie odbył się wieczór 
poetycki z udziałem uczniów, 
a Věra Kopecka deklamowała 
swoje wiersze.

W ramach Międzynarodowe-
go Pleneru Malarskiego odbyło 
się wspólne malowanie z  dzieć-
mi należącymi do Koła Plastycz-
nego  przy Ekologicznej Szkole 
Podstawowej Nr 7, które miało 
miejsce w uroczym zakątku Bie-
lawy – nad zbiornikiem „Sudety”. 

W ramach Polsko Czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej, 
w czasie uroczystej mszy świętej, 
już  po raz drugi gościliśmy Chór 
Stěnavan z Broumova. 

Mam nadzieję, że współpra-
ca z Czechami będzie rozwijała 
się w dalszym ciągu, a efektem 
będą wystawy, plenery, poga-
danki i wieczory poetyckie.

Jesteś także twórcą o roz-
licznych zainteresowaniach. Jak 
godzisz obowiązki żony i matki 
z tak aktywną pracą społeczną 
i artystyczną 

Moim hobby było malarstwo, 
hafciarstwo i koronkarstwo. Już 
w szkole podstawowej lubiłam 
„dziergać” na drutach i szydełku. 
Moje pierwsze prace to szaliki, 
rękawiczki i czapki. Tak zaczęła 
się moja przygoda z nitką, która 
trwa do tej pory. Od dzieciństwa 
lubiłam rysować. W Liceum Ogól-
nokształcącym zainteresowałam 
się grafiką. Prace powstawały na 
spacerze po mieście. Rysowałam 
głównie najciekawsze stare por-
tale, ważne budowle i obiekty. 
W trakcie studiów nie miałam 
czasu na malarstwo. W wolnych 
chwilach „chwytałam” za szydeł-
ko aby zrobić sobie atrakcyjną 
bluzkę, sweterek czy spódniczkę. 
Były to piękne czasy. Do tej pory 
mile je wspominam. Dla mojej 
córki wykonywałam na drutach 
sweterki, sukienki, a w wolnych 
chwilach zaczęłam „malować” ob-
razy nitką. Ta pasja pozostała mi 
do dziś. Od kilku lat jestem człon-
kiem Towarzystwa Miłośników 
Haftu we Wrocławiu. Przynależ-
ność ta daje mi wiele radości, po-
nieważ poznaję tam wiele technik 
rękodzieła.

Mieszkając w Dzierżoniowie 
wstąpiłam w szeregi członków 
Koła Plastyków Amatorów przy 
Dzierżoniowskim Ośrodku Kul-
tury. Zaczęłam  malować. Prace 
moje były eksponowane na licz-
nych wystawach zbiorowych i in-
dywidualnych. Do tej pory praca 

z pędzlem daje mi wiele radości. 
Najbardziej ulubionym moim te-
matem jest pejzaż i kwiaty z mo-
jego ogródka. Również pasjonują 
mnie góry, drzewa, woda i nasze 
sowiogórskie klimaty. Dlatego 
wykonuję dużo zdjęć związanych 
z przyrodą, architekturą oraz z wy-
cieczek, podróży i różnych imprez 
kulturalnych.

Kilka lat temu poznałam hi-
storię koronki czółenkowej, czyli 
frywolitki. Koronka ta bardzo mi 
się podobała i dlatego poświę-
cam jej więcej czasu. Prowadziłam 
zajęcia z rękodzieła dla uczestni-
ków Bielawskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Lubię poznawać 
„coś” nowego. Zaczęłam uczyć się 
wykonywania koronki klockowej. 
Wymaga ona dużo cierpliwości 
i precyzji.

Od wielu lat jestem członkiem 
Polsko – Czeskiego Klubu Arty-
stycznego „ART-STUDIO” w Mie-
roszowie, którego założycielem 
i szefem jest Henryk Hnatiuk. 
Jest również kierownikiem arty-
stycznym Międzynarodowych 
Plenerów Artystycznych. Uczest-
niczyłam w wielu plenerach arty-
stycznych organizowanych przez 
ten klub. Każdy plener kończył się 
wystawami poplenerowymi.

Ponadto,  wspólnie z Miej-
skim Ośrodkiem Kultury i Sztuki 
w Bielawie organizuję liczne wy-
stawy prac malarskich, rękodzieła 
i fotografii.

Za moją dotychczasową dzia-
łalność otrzymałam w 2010 roku 
od Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego odznakę honorową 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 
Mam teraz świadomość, że moja 
działalność na rzecz kultury nie 
poszła na marne i została zauwa-
żona i doceniona. Odznaczenie to 

sprawiło mi wiele radości i dodało 
mi sił do dalszej pracy społecznej.

Jakie są plany działania 
Towarzystwa Miłośników Bie-
lawy na najbliższe lata.

Niełatwo przedstawić plany 
na najbliższe lata. Zależy to od 
środków finansowych, jakimi 
będziemy dysponowali. Tak jak 
do tej pory będziemy groma-
dzili materiały z zakresu histo-
rii miasta, upowszechniali te 
materiały głównie wśród dzie-
ci i młodzieży. Będziemy dalej 
organizowali wystawy malar-
skie, fotograficzne i rękodzieła. 
Zorganizujemy konkursy  foto-
graficzne  dotyczące obiektów 
zabytkowych i innych atrakcyj-
nych miejsc znajdujących się 
w naszym mieście. W tym roku 
planujemy zorganizować kon-
ferencję poświęconą twórczo-
ści G. Hauptmanna, a w miesią-
cu grudniu wspólnie z Ekolo-
giczną Szkołą Podstawową Nr 
7 Jarmark  Bożonarodzeniowy. 
Odbędzie się również promocja 
książki Krzysztofa Pludro „Biela-
wianie”. 

W dalszym ciągu będziemy 
organizować plenery malarskie 
z udziałem naszych południo-
wych sąsiadów i oczywiście 
będziemy dalej współorgani-
zatorami Polsko – Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej.

Jak co roku, będziemy brali 
udział we wszystkich uroczysto-
ściach państwowych i innych 
uroczystościach związanych 
z naszą „Małą Ojczyzną”

Dziękuję bardzo za rozmo-
wę. Życzę wielu dalszych tak 
wspaniałych lat rozwoju, cieka-
wych pomysłów i wszystkiego 
co najlepsze.

Występ dzieci z ekologicznej szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie z okazji XXXV-lecia 
Towarzystwa Miłośników Bielawy

ewa glura w nowej siedzibie Towarzystwa w ekologicznej szkole Podstawowej w 
dniu jubileuszu
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Dnia 29 września 2012r. 
w Kościele Parafialnym w Kro-
snowicach odbył się XI Między-
narodowy Festiwal im. Ignazego 
Reimanna odsłona krosnowicka. 
Przed szeroką publicznością wy-
stąpił: Chór Kameralny Politech-
niki Wrocławskiej "Consonanza" 
pod dyrygenturą prof. Marty 
Kierskiej - Witczak; Chór Kame-
ralny Uniwersytetu Opolskiego, 
którym dyrygował dr Marian 
Biliński; Chór Ex Animo z parafii 
NMP Wspomożycielki Wiernych 
z Wrocławia z dyrygentem Pio-
trem Matuszewskim, Miejski Chór 
Mieszany Lutnia z Kłodzka wraz 
z dyrygentem Witoldem Jura-
nem; Cantate Domino z parafii 
św. Mikołaja w Nowej Rudzie oraz 
Kameralna Orkiestra Festiwalowa 
pod kierownictwem Krzysztofa 
Bilińskiego.

Otwarcia festiwalu dokonał 
w sobotni wieczór Prezes Zarzą-
du TMK - Franciszek Piszczek, 
uroczyście witając przybyłych 
na festiwal dyrygentów, chórzy-
stów, gości oraz ks. Kan. Adama 
Łyczkowskiego - proboszcza kro-
snowickiej parafii. Zaprezentował 
również historię festiwalu i przy-
bliżył osobę Ignazego Reimanna- 
patrona festiwalu.

Koncert rozpoczął recital or-
ganowy na świeżo nastrojonym 
instrumencie przez organmistrza 
Pana Marka MIkonowicza z Wro-
cławia oraz Marka Fronca z Aka-
demii Muzycznej z Wrocławia, 
który wykonał „Preludium i fugę 
C-dur” op.1 nr 2 i Przygrywkę cho-
rałową "Auf meinen lieben Gott" 

op. 4 nr 2 Moritza Brosiga oraz Jo-
sefa Gabriela Rheinberger (1839-
1901) „Passacaglia” (z VIII sonaty 
e-moll op.132). Występ Marka był 
fascynujący i wzbudził duże zain-
teresowanie przybyłej na koncert 
publiczności i poruszyła uczucia 
gości. Podczas występu wyraź-
nie zarysowany został kunszt 
muzyczny organisty. Nie budziło 
wątpliwości, że Marek Fronc jest 
wspaniałym muzykiem. Jego bra-
wurowa gra na organach została 
nagrodzona gromkimi brawami 
i była mocnym punktem koncer-
tu.

Chór Kameralny Politech-
niki Wrocławskiej Consonanza 
prezentował swoje umiejętno-
ści w utworach: „O viridissima 
virga”- Hildegarda von Bingena, 
„Zdrowaś Królewno wyborna”- 
Andrzeja Koszewskiego, „Sanctus 
z Missae pulcherrimae”- Bartło-
mieja Pękiela, „Zdrowaś bądź 
Maryjo”- Henryka Mikołaja Gó-
reckiego oraz „Ave Maria” - Marka 
Jasińskiego. Muzycy dali poznać 
się z jak najlepszej strony. Profe-
sjonalizm chórzystów wzbudził 
wśród widzów duże emocje. Wy-
konywana muzyka kształtowała 
nastrój festiwalu i pobudzała 
wyobraźnię. Na szczególną uwa-
gę zasługuje osoba dyrygentki 
prof. Marty Kierskiej - Witczak. 
Wspaniale poprowadziła ona wy-
stęp swojego chóru. Współpraca 
z członkami zespołu była napraw-
dę na wysokim poziomie. W skład 
chóru bez wątpienia wchodzą 
profesjonaliści, ceniący i kochają-
cy muzykę. Warto wspomnieć, że 

chór jest laureatem wielu nagród 
i wyróżnień zarówno na polskich, 
jak i międzynarodowych konkur-
sach. Prof. Marta Kierska - Witczak 
w Akademii Muzycznej pełni 
funkcję kierownika Zakładu Mu-
zyki Kościelnej oraz koordynatora 
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. 
Współpracowała i koncertowała 
z zespołami w wielu krajach Euro-
py. Jako juror konkursów chóral-
nych prowadziła lekcje mistrzow-
skie w uczelniach w Niemczech, 
we Włoszech, Bułgarii, Chorwacji 
i na Białorusi. Inicjuje sympozja 
i warsztaty dla chórmistrzów 
i muzyków kościelnych.

 Jako drugi chór, który na 
festiwal przybył z Wrocławia za-
prezentował się chór Ex Animo 
z parafii NMP Wspomożycielki 
Wiernych. Zaprezentował on dwa 
utwory: Tomasa Albinoni- „Magni-
ficat In G minor” i Charles-Franço-
isa Goundona- „Laudate Domi-
num”. Chór z dyrygentem Panem 
Piotrem Matuszewskim na czele 
zaprezentował się z jak najlepszej 
strony. Wykonane utwory były 
wyjątkowe i pasjonujące. Chórzy-
ści doskonale operowali swoimi 
głosami. Muzyka tworzyła niesa-
mowitą atmosferę. Członkowie 
chóru z radością oddają się śpie-
wowi i sprawia im to ogromną 
przyjemność.

 Miejski Chór Mieszany Lutnia 
z Kłodzka pod dyrygenturą Witol-
da Jurana zaprezentował utwory 
sakralne „Regina Coeli i Benedic-
ta” Ignazego Reimanna, „Signore 
delle cime” Giuseppe de Marzi 
oraz „Kto szuka Cię” Józefa Świdra. 
I ten chór stanął na wysokości 
zadania. Wspaniale wkompono-
wał się w atmosferę koncertu. 
Jego występ również zasługuje 
na duże uznanie. Śpiew człon-
ków chóru i wykonane przez nich 
utwory wzbudziły wśród publicz-
ności ciepłe przyjęcie. Występ 
okazał się bardzo emocjonujący 
i wyjątkowy.

Kolejno zaprezentował się 
Chór Cantate Domino z Nowej 
Rudy. Przy akompaniamencie 
kwartetu smyczkowego wyko-
nał utwór Grzegorza Gerwazego 
Gorczyckiego „Conductus Fune-
bris”. Występ był emocjonujący co 
świadczy o doskonałym warszta-
cie muzycznym, odznaczał się cie-

kawym zamysłem kompozycyj-
nym. Radość śpiewania malowała 
się na twarzach wykonawców. 
Orkiestra towarzysząca śpiewowi 
chórzystów nadała całemu wy-
stępowi nadzwyczajny charakter. 
Piotr Bałanda znakomicie dyry-
gował chórzystami. Profesjona-
lizm chóru spotkał się z aprobatą 
publiczności wyrażoną gromkimi 
brawami.

Dla uszanowania tradycji 
głównym akcentem wieczoru 
była muzyka Maestro. Do wyko-
nania „Messe In G nr 2” przystąpiły 
chóry: Opolski Chór Kameralny 
Uniwersytetu Opolskiego, Con-
sonanza i Ex Animo z Wrocławia 
oraz Cantate Domino z Nowej 
Rudy z towarzyszeniem orkiestry 
festiwalowej pod kierunkiem 
Krzysztofa Bilińskiego. Na krosno-
wickich organach akompaniował 
Marek Fronc, a dyrygowała prof. 
Marta Kierska – Witczak i dr Ma-
rian Biliński. Wykonana przez chó-
ry msza Ignazego Reimanna dała 
niesamowite przeżycia. Słuchacze 
zostali oczarowani bogactwem 
wykonania. Wspólny występ chó-
rów okazał się ciekawy i zaskaku-
jący. Moc instrumentów towarzy-
szących wspaniałym głosom chó-
rzystów oddała w pełni uroczysty 
wyraz koncertu. Widzowie byli 
zachwyceni. Również ten występ 
tak, jak wszystkie wcześniejsze 
został nagrodzony gromkimi bra-
wami. Zachwycona publiczność 
nagrodziła wykonawców owacja-
mi na stojąco. 

Wszyscy dyrygenci, którzy 
wykonali znakomitą pracę, zo-
stali nagrodzeni pięknymi, czer-
wonymi różami oraz dyplomami. 
Słowa uznania zostały również 
przekazane wszystkim chó-
rzystom. Po podziękowaniach 
przyszedł czas na finał festiwalu. 
Przybyłe na koncert chóry wy-
konały „Hymn Ziemi Kłodzkiej”. 
Pełna wzruszenia publiczność 
z przyjemnością słuchała uro-
czystego wykonania, tak bliskiej 
naszym sercom pieśni. Podniosły 
nastrój festiwalu, przejmująca 
i różnorodna muzyka sprawiły, 
że cieszył się on wielkim uzna-
niem publiczności. Festiwal zo-
stał świetnie zaplanowany, co 
pozwoliło spojrzeć na otaczający 
nas świat przez pryzmat muzyki 

Franciszek Piszczek

feStIwal reIManna
 

Finał festiwalu im. i. Reimanna
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Teresa Bazała

DzIeń św. wacŁawa w brOuMOVIe
 

i dać się ponieść niesamowitym 
emocjom. Festiwal z całą pew-
nością dostarczył wszystkim 
niezapomnianych wrażeń. Słowa 
podziękowania kierujemy do pu-
bliczności krosnowickiej i miesz-
kańców różnych zakątków ziemi 
kłodzkiej. Przy kolacji, przygoto-
wanej pod kierunkiem szefowej 
KGW, długo wymieniano się wra-

żeniami z koncertu, a w gronie 
muzyków snuto plany na przy-
szły rok. Za pomoc w przyjęciu 
gości i wykonawców dziękujemy 
Pani Halinie Puk Przewodniczą-
cej Koła Gospodyń Wiejskich, 
Wychowawcom i Wychowan-
kom z Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii w Krosnowicach, 
oraz Paniom z Klubu Seniora 

i Towarzystwa Miłośników Kro-
snowic. Za wsparcie finansowe 
i rzeczowe dziękujemy Wójtowi 
Gminy Stanisławowi Longawa, 
Krzysztofowi Brosig Prezesowi 
Zarządu RONAL Polska, Prezeso-
wi Zarządu Banku Spółdzielcze-
go w Kłodzku, Mieczysławowi 
Bromboszczowi Prezesowi Za-
rządu Gminnej Spółdzielni Sa-

mopomoc Chłopska w Kłodzku, 
Janinie i Andrzejowi Olenderom, 
Teresie i Ryszardowi Rapaczom, 
Elżbiecie i Czesławowi Pogoda, 
Irenie i Andrzejowi Madejom, 
Danucie i Stanisławowi Żabskim 
i Leszkowi Kumorowi. Z ogrom-
ną niecierpliwością i zaintereso-
waniem czekamy na XII festiwal, 
który odbędzie się już za rok!

Varhanní koncert
Svatováclavských slavností a Dnů česko-polské 

křesťanské kultury
Stará radnice - výstavní síň                            28. 9. 2012 v 15 00 h

Program 
Jiří Ignác Linek: Preambulum in C

Ladislav Šikut – varhany
Anonym: Intráda a capella 

Otto Albert Tichý: Svatý Václave 
Hynek Bím: Pozdrav svobodné vlasti 

pěvecký sbor Stěnavan, řídí a korepetuje Ladislav Šikut
Vojtěch Říhovský: Preludium A dur 

Jakub Jirásek – varhany
Gaude Mater 

Rano, rano, raniuszenko v úpr. Z. Lukáše Gospel Let it be me
Chodila Maryška v úpr. M. Uherka česko-polský sbor  

(ZUŠ Broumov + Gymnázium Drogoslaw)
J. S. Bach: Malé preludium č. 6  

Ondřej Rozum – varhany
Stanislaw Moniuszko: Postoj pjekna golombieczko 

Josef Bohuslav Foerster: Směs z národních písní 
B. Smetana: Česká píseň pěvecký sbor Stěnavan, 

řídí a korepetuje Ladislav Šikut
Bedřich Antonín Wiedermann: Chorálová předehra

Robert Ludwig Proksch: Preludium, intermezzo a fugovaná 
dohra Josef Cyril Sychra: Idyla
L. Janáček: Chorální fantasie

Ladislav Šikut - varhany

28 września Czesi z Broumova i Polacy z Nowej Rudy wspólnie obcho-
dzili dzień Św. Wacława. W organizację tego dnia od dwóch lat aktywnie 
włącza się Szkoła Artystyczna z Broumova, która zaprosiła do współpracy 
Komitet Organizacyjny Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej oraz 
Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie swoją partnerską szkołę.

Uroczystości rozpoczęły się na broumovskim rynku o godz. 13.30 
koncertem estradowym, któremu towarzyszył jarmark z wyrobami ręko-
dzieła i regionalnymi produktami. O godz. 15.00 w starym ratuszu odbył 
się koncert organowy w wykoaniu Ladislava Šikuta i jego uczniów, kon-
cert chóru Stěnavan oraz dziecięco-młodzieżowego polsko-czeskiego 
chóru utworzonego wspólnie z uczniami szkoły podstawowej i gimna-
zjum w Drogosławiu. Artyści wspólnie wykonywali polskie i czeskie pie-
śni, które bardzo podobały się widzą. Chór wystąpi także na koncercie ku 
czci bł. Jana Pawła II w Nowej Rudzie 14 października.

chór stěnavan z Broumova

Dziecięco-młodzieżowy chór polsko-czeski. Dyryguje Romana Reškovà
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Od 1944 roku zbieram stare 
widokówki. Pocztówka, odkrytka, 
kartka pocztowa bywa cenną pa-
miątką. Stare pocztówki stanowią 
często jedyny materiał źródłowy 
przydatny renowacji, odbudowie 
lub rekonstrukcji zniszczonego 
czy zagubionego oryginału. Mają 
więc wartość dokumentu histo-
rycznego i ikonograficznego. „In-
stytucjonalnie” widokówka zosta-
ła zauważona na wystawie „Arty-
stycznych druków” - reklamowych 
w Antwerpii w 1894 roku, choć ist-
niała już od około trzydziestu lat. 
Na początku karta pocztowa była 
sporządzana ręcznie, rysowana, 
malowana i masowo powielana 
drukiem. Dopiero później wyko-
nywał ją fotograf. Karta pocztowa 
ustabilizowała się w formacie 9 x 
14 cm. Format ten jako standardo-
wy dotrwał do końca lat pięćdzie-
siątych XX wieku.

Przełom XIX i XX stulecia za-
liczany jest do „złotych lat” kartki 
pocztowej, ponieważ wysoka 
ilość produkowanych pocztówek 
i kunsztowny artyzm wzornictwa 
osiągnęły zachwycający poziom. 
W tej publikacji za sprawą starych 
widokówek, chciałbym pokazać 
jak około sto lat temu wyglądały 
miejscowości, które wymieniłem 

w tytule. Pomyślałem, że zechce-
cie Państwo w trakcie swych wę-
drówek lub spacerów, próbować 
porównać teraźniejszość z obra-
zem z przeszłości przedstawio-
nym w tym tekście.

Przykładem mogą być pocz-
tówki wydane przez firmy poligra-
ficzne "Verlag Photograph F. Kli-
mesch, Lewin, Kreis Glatz” z 1904 
roku, "Photogr.Aufn.von Hugo 
Kasper Lewin 1909 r., Orig.-Aufn.
und Verlag von Paul Woschny 
Glatz i E.A.Pjeisshka, Kunstanstalt, 
Breslau. Widać na nich zabudo-
wania na stoku wzniesienia, go-
spodę Antona Dörnera w Leśnej 
(Loshnei), uprawne pola i szczyt 
Góry Homole. Kolejne obrazy 
przedstawiają Złotno (Goldbach), 
zabudowania i pejzaż. Archiwalia 
przechowywane w  Archiwum 
Państwowym we Wrocławiu są 
podstawowymi i bogatymi źró-
dłami do badań regionalnych, 
zwłaszcza niewielkich społeczno-
ści. Potrzeby prowadzenia prac 
w tym zakresie dostrzegło wielu 
historyków. Zainteresowania tą 
dziedziną służą wzbogacaniu wie-
dzy o przeszłości, kształtowaniu 
świadomości społecznej i aktywi-
zacji środowisk lokalnych.

Lestny to nazwa wsi tak okre-

ślanej w 1477 r., potem w 1560 
nosiła nazwę Leśna, kolejne okre-
ślenia to w 1571 roku Löschney, 
1747 Lesenaj, 1765 Loschney, 
1910 Löschnei, 1930 Talheim, 
1945 Leśna. Do 1477 roku była 
to wieś w Królestwie Czeskim. Do 
połowy XVIII wieku w Hrabstwie 
Kłodzkim, do 1975 roku w gro-
madzie Lewin Kłodzki. Od 1976 r. 
w gminie Kudowa-Zdrój. W 1992 
roku obszar miejscowości wynosił 
125 ha, w tym około 50 użytków 
rolnych i 67 ha lasów. Mała wioska 
w północno-zachodniej części 
Wzgórz Lewińskich leży pomię-
dzy Grodźcem i Lewińską Czubą 
na wysokości 550-590 m. Otocze-
nie wsi stanowią skromne połacie 
użytków rolnych, głównie łąk, 
pastwisk i lasów. Leśna jest zani-
kającą wsią. Powstała w XIV wieku 
w obrębie państwa homolskiego, 
w parafii lewińskiej. W 1477 r. wraz 
z nim przeszła w obręb hrabstwa 
kłodzkiego, w 1684 r. była wła-
snością Kamery Śląskiej. W 1574 
r. mieszkało tam 4 zagrodników 
uprawiających 10,5 pręta gruntu.

Później wieś została własno-
ścią prywatną, stając się częścią 
dóbr szczytniańskich. W 1747 
roku, gdy właścicielem był hrabia 
von Bellegrade, mieszkało 4 kmie-

ci, 6 zagrodników oraz 5 tkaczy. 
W 1787 r. właścicielem został ba-
ron von Stillfried, we wsi mieszka-
ło 14 płócienników. W 1840 r. wieś 
przeszła do nowego właściciela 
von Pohla. W tym czasie działało 
w Leśnej 11 warsztatów płócien-
niczych, było ponad 10 domów, 
był tu niewielki ośrodek tkactwa 
chałupniczego, po jego upadku 
ludność wegetowała tylko w opar-
ciu o słabe rolnictwo. W drugiej 
połowie XIX w. powstała tam go-
spoda, którą widzimy na kartce 
pocztowej. W tym okresie Leśną 
zaczęli odwiedzać turyści udający 
się tędy do Lewina na Grodziec 
i dalej do Karłowa. Po 1945 r. lud-
ność utrzymywała się z rolnictwa 
i hodowli zwierząt. Z czasem wieś 
zaczęła się wyludniać. Opis tej wsi 
potrzebowałem do przedstawie-
nia losów dawnego mieszkańca 
Józefa Tautza, urodzonego tu 3 
lutego 1900 r. Jego ojcem był 
rolnik Herman Tautz, matką Anna 
z domu Hasler, wyznania katolic-
kiego. Ich syn Józef Tautz został 
zmobilizowany do wojska w dniu 
26 czerwca 1918 roku. Dostał 
przydział do 2 Pułku Artylerii Po-
lowej w Poczdamie jako kanonier, 
gdyż pierwsza wojna światowa, 
ciągle od 1914 roku potrzebowała 

Ryszard Grzelakowski

wIeDzIeć wIęcej O zIeMI kŁODzkIej „Stare 
POcztówkI Dawnych wSPOMnIeń czar: 
löShneI - leśna, lewIn, gOlDbach - zŁOtnO”

„Różnymi drogami biegnie ludzkie życie, ale wszyscy szukają szczęścia i miłości” 
Roman Brandstaetter

 

Widokówka z pozdrowieniami ze złotna.

Marta Tautz z domu Taubitz Józef Tautz
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nowych żołnierzy. Ktoś zapewne 
powie, że to było tak dawno, wy-
darzyło się ponad 80 lat temu, ale 
życie przynosi niespodzianki!

W połowie sierpnia 2012 
roku mieszkańcy jednego z do-
mów w Łężycach przystąpili do 
gruntownego remontu. W czasie 
burzenia ścianki razem z odpa-
dającym tynkiem ukazał się spory 
pakiet różnych dokumentów na-
leżących do dawnego właściciela 
rolnika Józefa Tautza. Papiery są 
żółte ze starości, widać drobne 
ząbki gryzoni, myszkom smako-
wała treść zawartej tu korespon-
dencji. Zbiór zawiera zapłacone 
rachunki, polisy ubezpieczeniowe 
od klęsk żywiołowych, instrukcje 
jak sobie radzić ze szkodnikami 
roślin i owoców, pisma sądowe, 
urzędów gminy, powiatu i rejen-
cji we Wrocławiu. Różne reklamy 
środków spożywczych mających 
na odwrotnej stronie obrazki z hi-
storią rozwoju ludzkości, okolicz-
nościowe karty świąteczne, uro-
dzinowe itp. Ale najważniejszym 
zbiorem jest plik około setki wi-
dokówek z Berlina, Poznania, Gło-
gowa, Kłodzka, Poczdamu i wielu 
innych miejscowości. Wszystkie 
są do kanoniera Józefa Tautza 
i datowane są w latach 1918-20 
Był zapewne dobrym synem, 
pisali do niego rodzice, dziadko-
wie, krewni, znajomi i przyjaciele. 
W tej kolekcji ponad 80 procent 
stanowi korespondencja od Mar-
ty Taubitz pisana drobnym kobie-
cym pismem. Józef najwidoczniej 
darzył ją głębokim uczuciem, co 
wynika z treści jej odpowiedzi, 
również bardzo subtelnie dającej 
znać Józefowi, jakie miejsce znaj-
duje w jej sercu młody artylerzy-
sta. Oboje marzą, aby wojna jak 
najszybciej się zakończyła, snują 
plany na przyszłość, która okazała 
się po przegranej przez Niemcy 
wyjątkowo przerażająca dla wielu 
tych co ocaleli. Zapewne głęboki 
kryzys jaki ogarnął kraj stał się 
przyczyną, że pobrali się dopiero 
w 1933 roku. W latach 1921-1930 
korespondencja była więcej niż 
skąpa. Józef pracuje w tym czasie 
na Górnym Śląsku i najwidocz-
niej jest w trudnej sytuacji finan-
sowej. To było zapewne główną 
przyczyną stabilizacji i mariażu 
z Martą. Sytuacja uległa zmianie 
na początku stycznia 1930 roku, 
o czym świadczą dwie kartki 
z tego okresu na których widzimy 
zwrot „Kochana Marto”. W 1933 
roku ktoś nieczytelnie podpisa-
ny z Konradowa (Conradswalde) 
w powiecie bystrzyckim przesyła 

życzenia dla Marty i Józefa, miesz-
kających w tym czasie przez krótki 
czas w Złotnie (Goldbach), potem 
przenieśli się do Łężyc. W kore-
spondencji Józefa do znajomych 
spoza Śląska znalazłem wzmianki 
o urokach miejscowości Złotno, 
które czas zatrzymał w krajobrazie 
i starej fotografii. Widoki po hory-
zont zamknięte górami, lasami, 
łąkami i niebem. Korzystając ze 
sposobności wypada mi przybli-
żyć współczesnym mieszkańcom 
okruchy dziejów tej miejscowości 
i pokazać na starych widoków-
kach z lat 1900-1920, wydanych 
przez zakłady graficzne Paula Wo-
schny i A.J. Krechmera z Kłodzka.

Goldbach - Złotno jest naj-
młodszą wsią w rejonie Gór 
Stołowych, powstałą dopiero 
w 1834 roku, założoną przez ma-
jora Leopolda von Hochberga 
ze Szczytnej i zamku Leśna, jako 
osada związana z kamienioło-
mem w Skałach Puchacza i huta-
mi szkła w Batorowie i Szczytnej. 
Administracyjnie należała do Łę-
życ i Dusznik Zdroju, ale zawsze 
ciążyła raczej do Szczytnej, z któ-
rą łączyła się zabudową poprzez 
Dłużynkę. Wieś liczyła wówczas 
53 domy. Wcześniej istniała tu od-
lewnia żelaza. Do Złotna włączo-
no część zabudowań Dłużynki, 
Ocieszowa i Łężyc, stąd tak szybki 
jej rozwój, wykazywany w starych 
dokumentach. Ludność tutejsza 
w znacznym stopniu trudniła się 
tkactwem chałupniczym. We wsi 
było 45 warsztatów tkających 
bawełnę. W drugiej połowie XIX 
wieku Złotno cieszyło się dużym 
powodzeniem wśród kuracjuszy 
z Dusznik Zdroju, którzy chęt-
nie wybierali się na spacery do 
malowniczych skał w przełomie 
Kamiennego Potoku. U stóp skał 
stała kiedyś popularna gospo-
da „Mała Szwajcarka” należąca 
do Juliusa Klara, właściciele się 
zmieniali. Po rozbudowie kamie-
niołomu na Skałach Puchacza, 
większość mieszkańców znalazła 
tam zatrudnienie. Zbudowano 
specjalną drogę ze Szczytnej na 
Lisią Przełęcz przez Łężyce, dla 
obsługi kamieniołomów. Księga 
adresowa z połowy lat 30-tych XX 
w. wymienia, że w Złotnie miesz-
kało 684 osób. Była szkoła z dwój-
ką nauczycieli, Ochotnicza Straż 
Ogniowa, dwa sklepy i piekarnia, 
rzeźnia, skromna wytwórnia gu-
zików, szlifiernia kryształów, 3 
młyny wodne, sierociniec i przed-
szkole, prowadzone przez parafię 
w Dusznikach Zdroju, zarządzaną 
osobiście przez proboszcza. Roz-

wijało się życie kulturalne: było 
Męskie Towarzystwo Śpiewacze, 
Trupa Teatralna i Związek Cykli-
stów. Była jeszcze druga gospoda 
zwana „Goldbacher Felsen", z salą 
taneczno-teatralną. Oba lokale 
cieszyły się dużą popularnością. 
Właściciele obu chętnie przyjmo-
wali członków różnych stowarzy-
szeń, organizujących tam swoje 
spotkania, zjazdy czy zabawy. 
Odbywały się także różne impre-
zy kulturalne, wykłady, przedsta-
wienia teatralne oraz koncerty 
muzyki ludowej i rozrywkowej. 
Programy artystyczne zawsze cie-
szyły się dużą popularnością, przy 
zapełnionych salach.

Obszar Złotna według Słowni-
ka geografii turystycznej Sudetów  
(Nr 13, Góry Stołowe pod redakcją 
Marka Staffy Wydawnictwo „Kraj” 
Warszawa - Kraków z 1992 r.) wy-
nosi 132 ha.  Wtedy było tutaj 55 
ha użytków rolnych i 59 ha lasów. 
Wieś o rozproszonej zabudowie 
ciągnąca się w rozległej, malow-
niczej dolinie Kamiennego Poto-
ku, na wysokości około 520-550 
m. Miejscowość położona jest 
w Obniżeniu Dusznickim, u stóp 
środkowego piętra wierzchowiny 
Gór Stołowych. Otoczenie Złotna 
stanowią użytki rolne, pastwiska 

poprzerastane sporymi laskami 
głównie na wzniesieniach i doli-
nach potoków. We wsi znajduje 
się nieczynny kamieniołom pia-
skowców z wyrobiska stokowego. 
W dolinie Kamiennego Potoku na 
przełomowym odcinku wznoszą 
się malownicze skały piaskowco-
we.

Złotno wygląda inaczej niż 
przed II wojną światową. Mimo 
to przyciąga uwagę. Jest zadbane 
i atrakcyjne. Swoim malowniczym 
położeniem przyciąga jak daw-
niej turystów, malarzy i fotogra-
fów, utrwalających urok krajobra-
zu w różnych formach. W zbiorze 
starych pocztówek znajdują się 
dwie fotografie kobiety i męż-
czyzny, obie nie są opisane, naj-
mniejszej adnotacji, zakładam, że 
to zakochana para, Marta i Józef, 
którzy do 1946 r. mieszkali w Łę-
życach. Los ich dziś jest nieznany. 
Może ktoś czytający ten tekst zna 
dalsze dzieje?

„Kto zbiera stare fotografie, ratuje 
świat”. 

Susan Sontac

Korzystałem z Almanachu 
Ziemi Kłodzkiej rok 2006

Restauracja  „Mała szwajcarka”

Widok leśnej w 1904 r.
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Prowadzone w regionie dolnośląskim obserwacje od lat wskazywały, że – zwłaszcza na obszarach wiejskich – narasta problem sto-
sunku do wszelkiego rodzaju przedmiotów o charakterze  zabytkowym będących w posiadaniu prywatnym. z jednej strony mate-
rializuje się w nich tradycja rodzinna i lokalna (stanowią więc część dziedzictwa kulturowego), z drugiej - osoby i środowiska zain-
teresowane tworzeniem systematycznych kolekcji poszukują wzorów, pomocy metodycznej i merytorycznej, wsparcia w pracach 
dokumentacyjnych i kształtowaniu często już wartościowych ekspozycji. Potencjalnie owe kolekcje stanowią - pod warunkiem od-
powiedniej dokumentacji i przechowywania - ważny, specyficzny element dziedzictwa kulturowego, a także warsztat badań histo-
rycznych, etnologicznych, socjologicznych i innych, tworzony społecznym sumptem. Szczególnie interesujących cech - ze względów 
historycznych i środowiskowych - kolekcje te nabierają w regionach pogranicznych. jednocześnie mają one duży potencjał jako 
instrument uatrakcyjnienia, np. agroturystyki.  
Powyższe argumenty stały się podstawą do zainicjowania w 2008 roku corocznych spotkań zbieraczy i specjalistów zajmujących się 
kulturą ludową, organizowanych pod nazwą forum Muzeów Domowych.

Jesień w Kudowie-Zdroju 
rozpoczęła się kolejną, już 5., 
półjubileuszową edycją Forum 
Muzeów Domowych. Organiza-
torami spotkania, współfinan-
sowanego ze środków UE w ra-
mach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013 
oraz Gminy Kudowa-Zdrój, były 
Muzeum Kultury Ludowej Pogó-
rza Sudeckiego, Polsko-Czeskie 
Towarzystwo Naukowe oraz Wy-
dział Filozoficzno-Przyrodniczy 
Uniwersytetu Śląskiego w Opa-
wie. W gronie uczestników zna-
leźli się m.in. rektor Uniwersytetu 
w Opawie i przewodniczący pol-
sko-czeskiej Konferencji Rekto-
rów Uniwersytetów Śląskich prof. 
Rudolf Žáček, rektor Uniwersyte-
tu Opolskiego prof. Stanisław S. 
Nicieja, radny Sejmiku Woj. Dol-
nośląskiego i przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego Pol-
sko-Czeskich Dni Kultury Chrze-
ścijańskiej Julian Golak, członek 
Rady Powiatu Kłodzkiego Hu-
bert Krech, członek kierownic-
twa Asocjacji Muzeów Czeskich 
dr František Šebek, Katarzyna 
Wrona – zajmująca się realizacją 
Planu Działania Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Dolnośląskiego oraz przewodni-
czący dolnośląskiej organizacji 
mniejszości ukraińskiej Ihor Sala-
mon. Podczas tegorocznej edycji 
Forum kontynuowano tematykę 
rozpoczętą na poprzednim spo-
tkaniu, czyli „Tradycje i zabytki 
kultury kulinarnej”. Jednak zgod-
nie z programem w dniu 21 IX 
w hotelu „Kudowa” zespół koor-
dynacyjno-programowy projek-
tu z udziałem zaproszonych go-

ści dyskutował nad bardzo istot-
ną dla świadomości historycznej 
dolnoślązaków problematyką 
stosunków polsko-ukraińskich, 
a następnie omówił bieżące pro-
blemy prac projektu oraz wstęp-
ną koncepcję jego kontynuacji 
w 2013 r. Sobotnie otwarte ob-
rady odbyły się również w hotelu 
„Kudowa”. Salę konferencyjną 
wypełnili naukowcy, muzealnicy 
i inni pasjonaci kultury ludowej, 
a obrady na przekór pogodzie 
przebiegały w ciepłej atmos-
ferze. Uczestników w imieniu 
organizatorów przywitali kolej-
no: Marek Biernacki - Dyrektor 
Muzeum w Pstrążnej, prof. Ire-
na Korbelářová z Uniwersytetu 
w Opawie oraz w imieniu PCzTN 
- dr Ryszard Gładkiewicz, który 
podkreślił coraz bardziej mię-
dzynarodowy charakter Forum 
(oczekiwano gości z Białorusi, 
którzy jednak – co odnotowano 
z żalem – ze względów technicz-
nych nie dotarli).

Podczas sobotnich obrad 
skupiono się na problematyce 
badań nad kulturą kulinarną, 
a szczególnie na dokumento-
waniu jako podstawowej me-
todzie zapobiegania zanikowi 
ludowych tradycji kulinarnych. 
Pierwszym referentem był dr 
Grzegorz Sobel z Uniwersytetu 
Wrocławskiego, który opisując 
kulturę i tradycje kuchni Dol-
nego Śląska, podkreślił jej bo-
gactwo. A jest ono niewątpliwie 
wynikiem wędrówki przez nasz 
region różnych narodów, z któ-
rych każdy zostawił cząstkę swo-
jej tradycji.  Wg dr. Sobela dawna 
kuchnia śląska miała trzy oblicza: 
domowe – tradycyjne na wsiach 

i podczas świąt; mieszczańskie 
– związane w dużych miastach 
z pierwszymi tradycjami spotkań 
towarzyskich oraz gastronomicz-
ne – europejskie, związane z roz-
wojem komunikacji. Dr Sobel 
wymienił najbardziej charaktery-
styczne potrawy-symbole Dolne-
go Śląska. Zaliczył do nich: klop-
sy królewieckie (Königsberger 
Klops), śląskie „niebo w gębie” 
(schlesisches Himmelreich) oraz 
ciasto drożdżowe (Streuselku-
chen), którego wyjątkowy smak  
wychwalano nawet w wierszach.

Następnie na temat historycz-
nych aspektów gastronomii, ho-
telarstwa i turystyki w Czechach 
mówiła prof. Irena Korbelářová. 
Prelegentka zwróciła uwagę na 
odmienne uwarunkowania hi-
storyczne wpływające na kulturę 
i tradycje kulinarne w Czechach: 
tu nie było wymiany ludności, 
co skutkuje ciągłością tradycji 
mikroregionalnych. Prof. Korbe-
lářová określiła podstawowy cel 
badań naukowych nad kulturą 

kulinarną, a jest nim wprowadze-
nie ich wyników do zastosowań 
praktycznych właśnie w muze-
ach domowych, których oferta 
byłaby przez to pełniejsza. Prof. 
Rudolf Žaček z Uniwersytetu 
w Opawie wymienił podstawo-
we problemy, z jakimi borykają 
się naukowcy czescy.  Związane 
one są z technicznymi bariera-
mi utrudniającymi odtworzenie 
smaków tradycyjnych potraw 
czeskich, tj. brakiem urządzeń 
oryginalnych oraz brakiem wy-
starczających informacji techno-
logicznych spowodowanym po-
stępującym wymieraniem ludzi, 
którzy taką wiedzę posiadają. 

Z kolei dr František Šebek 
z Muzeum Wschodnioczeskie-
go w Pardubicach opisał system 
muzeów domowych w Kraju 
Pardubickim. Podkreślił różnice 
między muzeami w Czechach, 
gdzie większość z nich pełni tyl-
ko funkcję muzealną, a w Polsce. 
Tu muzea domowe często po-
wstają jako izby pamięci w go-

Robert Błaszak 

V fOruM Muzeów DOMOwych 
– kuDOwa-zDrój 21-23 wrześnIa 2012
 

Referat wygłaszają prof. irena korbelářová i prof. Rudolf Žaček
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spodarstwach agroturystycz-
nych, uatrakcyjniając ich ofertę 
turystyczną.

Ten panel związany z tema-
tyką badań i dokumentowania 
kultury kulinarnej podsumo-
wano, podkreślając jak ważką 
jest potrzeba dokumentowania 
zarówno zbiorów muzeów do-
mowych, jak i technologii kuli-
narnej. Trzeba się z tym bardzo 
spieszyć, ponieważ posiadacza-
mi tej wiedzy są osoby w wieku 
podeszłym i łatwo może ona być 
bezpowrotnie utracona.

Po przerwie obiadowej, na 
którą w związku z tematyką ku-
linarną udano się szczególnie 
ochoczo, rozpoczęły się obrady 
panelu poświęconego dotych-
czasowym doświadczeniom sieci 
muzeów domowych.

Pierwsza swój referat wygło-
siła mgr Barbara Jakimowicz-
Klein, wybitna znawczyni i pro-
pagatorka kultury kulinarnej nie 
tylko Dolnego Śląska. Przedsta-
wiła ona niebagatelny wpływ 
portali internetowych dotyczą-
cych potraw regionalnych na 
popularyzowanie tradycyjnych 
smaków. Omówiła również pro-
dukty regionalne, wśród których 
jako najbardziej charakterystycz-
ne wymieniła miód wrzosowy 
z Borów Dolnośląskich i karpia 
milickiego. Referentka zwróciła 
także uwagę na tworzenie się 
„nowych tradycji”, które są wy-
nikiem eksperymentów kulinar-
nych polegających na mieszaniu 
elementów różnych kultur, a pa-
miętajmy, że jest ich na Dolnym 
Śląsku szczególnie dużo. Barbara 
Jakimowicz-Klein poinformowa-
ła, że nasz region przystąpił do 
Międzynarodowej Sieci Regio-
nalnego Dziedzictwa Kulinarne-
go, sieci skupiającej regiony z ca-
łej Europy, których wspólnym 
celem jest rozwój poprzez pro-
mocję lokalnych i regionalnych 
produktów spożywczych.  

Następnie głos zabrała mgr 
Olga Chojak z Polskiego Towa-
rzystwa Ludoznawczego, która 
przedstawiła zarys Konwencji 

UNESCO o ochronie niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego. 
Poinformowała zebranych o tym, 
że Polska podpisała Konwencję 
w roku 2010, a rok później raty-
fikowała i wprowadziła w życie. 
Prelegentka całkiem słusznie 
uznała tradycje kulinarne za 
dziedzictwo kulturowe, które na-
leży tą Konwencją objąć.

Ostatnim referentem pierw-
szego dnia obrad był mgr Hubert 
Krech, przedstawiciel Stowarzy-
szenia „Edukacja i Rozwój” z Kro-
snowic Kłodzkich. Przedstawił on 
efekty doświadczeń kulinarnych 
na pograniczu polsko-czeskim. 
Aktywność autora tej prezentacji 
i jego Stowarzyszenia na polu po-
pularyzowania tradycji kulinar-
nych jest imponująca. Począwszy 
od tradycji preparowania mięs 
i wędlin oraz domowych wypie-
ków pieczywa, poprzez odradza-
nie się winiarstwa po boom pi-
wowarstwa domowego. Hubert 
Krech jest współtwórcą jedynej 
w swoim rodzaju dwujęzycznej 
polsko-czeskiej książki kuchar-
skiej prezentującej najbardziej 
charakterystyczne potrawy po-
granicza. Autor zainteresował też 
słuchaczy ciekawym pomysłem, 
by w tworzonej Sieci Muzeów 
Domowych funkcjonowała Sieć 
Specjalistów Domowych, którzy 
uzupełniając ofertę przyczynia-
liby się do zachowania starych 
metod i przepisów kulinarnych. 
Jego zdaniem powinny także 
powstać grupy rekonstrukcji hi-
storycznych, które zajęłyby się 
próbą odtworzenia receptur za-
pomnianych. Biorąc pod uwagę 
wzrost poziomu świadomości 
konsumentów (zdrowa żywność, 
własne przetwórstwo), wszystkie 
te zabiegi  powinny uatrakcyj-
niać agroturystyczną ofertę re-
gionu pogranicza.

Jak już wspomniano z przy-
czyn technicznych nie dotarli 
państwo Swietłana i Wiktor Wo-
rono z białoruskiej Lidy. Powstałą 
lukę w programie wypełnił cieka-
wą prezentacją starych fotografii 
pan Antonín Samek z Nachodu, 
dzięki któremu uczestnicy mogli 
obejrzeć przygraniczne przed-
mieście nachodskie Bĕloves 
oczami jego dawnych mieszkań-
ców.

Miejscem niedzielnych ob-
rad Forum, było Muzeum Kultury 
Ludowej Pogórza Sudeckiego – 
skansen w Pstrążnej. Pogoda tym 
razem się wpisała idealnie w ob-
rady terenowe – było słonecznie 
i z godziny na godzinę cieplej.

Po słowach powitania, skie-
rowanych do zebranych przez 
dyrektora Biernackiego, głos za-
brał Bronisław MJ Kamiński, któ-
ry z zadowoleniem poinformo-
wał, że Sieć Muzeów Domowych 
obejmuje już 40 obiektów, a tak-
że zwrócił uwagę na rysującą się 
perspektywę rozszerzenia Sieci 
Muzeów Domowych na kolej-
ne kraje. W 2012 r. zgłosiły chęć 
udziału w programie środowiska 
polskiej mniejszości na Białorusi 
i Litwie, a we wrześniu br. od-
było się sondażowe spotkanie 

z przedstawicielami łużyckiej 
organizacji „Domowina”. Potem 
nastąpiło krótkie wystąpienie 
prof. Rudolfa Žačka, który mówił 
o możliwościach współpracy na-
ukowców z muzeami domowymi 
– znów podkreślając konieczność 
dokumentowania eksponatów 
i technologii.

Następnie uczestnicy podzie-
lili się na trzy grupy robocze, któ-
re przystąpiły do warsztatowego 
opracowania trzech zagadnień: 
znaku graficznego Sieci Muze-

ów Domowych, portalu inter-
netowego Sieci oraz wytyczenia 
zakresu przyszłych działań wraz 
z określeniem czasu i miejsca 
kolejnego Forum. Intensywne 
prace tych grup zaowocowały 
ustaleniem kształtu znaku gra-
ficznego, zakresu informacji na 
planowanym portalu interne-
towym, a także podany został 
termin kolejnego forum, które to 
zaplanowano na 14-15 września 
2013 roku, a miejscem w którym 
się spotkamy będzie Dom Skow-
ronki w Kątach Bystrzyckich.

Podsumowania konferencji 
dokonano po plenerowym obie-
dzie, podczas którego uczestnicy 
mieli okazję popróbować stricte 
śląskich potraw: „nieba w gębie” 
i ciasta drożdżowego z kruszon-
ką serwowanego przez kucha-
rzy hotelu „Kudowa”. Następnie 
V Forum Muzeów Domowych 
przeniosło się na odbywające się 
w niedzielne popołudnie w skan-
senie pstrążniańskim „Święto 
Ziemniaka”. 

Uczestnicy sobotnich obrad

Propozycja znaku graficznego sieci 
Muzeów Domowych

Święto ziemniaka w kudowie-Pstrążnej

fo
t. 

J. 
Du

na
j

fo
t. 

J. 
Du

na
j



30  Ziemia Kłodzka nr 220

\Młodzi czytelnicy z 10-ciu 
książnic Gminy Kłodzko pojechali 
we wrześniu na Festiwal Bajki do 
czeskiego miasteczka Jičίn. To była 
jego 22 edycja, która z roku na rok 
zaskakuje. W rodzinnym mieście 
Rumcajsa, Hanki i Cypiska dzieci 
bawiły cały dzień. 

Tuż po przekroczeniu płatnej 
bramy wieży polskie dzieci przy-
witał osobiście Rumcajs, z którym 
każdy chciał mieć osobistą fotkę. 
W wieży mieści się izba pamięci 
Radka Pilařa – ilustratora opowia-
dań o Rumcajsie i jego rodzinie. 
Pomimo chłodnej soboty mnó-
stwo ludzi, większość rodzice 
z dziećmi. Na każdym kroku coś się 
dzieje, w dużym i małym rynku – 
trzy sceny, w bocznych uliczkach, 

aż kipi od aktywności, pod arkada-
mi gra kataryniarz, w podwórzach 
i obiektach wiele niespodzianek. 
WSZYSTKO dla małych i większych 
dzieci. Z nadmiaru wrażeń grupa 
polska dzieli się na cztery grupy 
i spotyka się dopiero na pysznym 
obiadku. 

W sklepach z zabawkami po-
stacie ze znanych czeskich bajek. 
Jest Krecik, Żwirek i Muchomorek, 
Makowa Panienka i rusałka Amal-
ka. Kuszą przepiękne lalki w cenie 
od kilkudziesięciu do kilkuset ko-
ron. Wielki zawrót głowy. Bierko-
wicko-Wojborzańska grupa trafia 
do warsztatu szewskiego Rumcaj-
sa, kiedy to jeszcze nie pracował 
na etacie zbójnika. W drewnianej 
chatce bohaterowie Rumcajsowej 

rodzinki oraz narzędzia, młotki, 
szydła, dratwy i kopyta szewskie. 
Zapachy takie,  jak zwykle u szew-
ca.  

Dzieci z Ruszowic i Żelazna 
zwiedzają muzeum Rumcajsa. 
Prócz zwykłych eksponatów mogą 
osobiście uruchomić bajkowe 
scenki, a także poznać działanie 
fotoplastikonu. Dotykają, wąchają 
i pozują do zdjęć. Jest kolorowo, 
a od nadmiaru wrażeń kręcą każ-
dym kołem i każdym ruchomym 
kołowrotkiem. Akcja za akcją toczy 
się, jak w czeskim kinie. Z wielkim 
aplauzem wpadają do studenckie-
go warsztatu stolarskiego, gdzie 
od podstaw klepią drewniane 
miecze. Schodzą również do ja-
skini smoka, gdzie wyobraźnia nie 
spłata figla. 

Grupa ołdrzychowicko-sza-
lejowska wyrusza do rynku po-
znawać kolejne atrakcje. Jest 
wielka góra piachu do budowa-
nia zamków i nie tylko. Huśtawki, 
karuzele, samochody, zabytkowy 
wóz strażacki – wszystko kusi 
bajecznymi barwami. Na scenie 
postacie z bajek zapraszają dzie-
ci na spektakle, które odbywają 
się przez cały dzień. Można wziąć 
udział w warsztatach artystycz-
nych i ruchowych, stolarskich 
i kowalskich, a także popuścić 
wodze własnej fantazji. Dzieci 

czeskie chętnie asystują magiko-
wi, aby wspólnie wyczarować np. 
królika z kapelusza. Kolejka jest 
tak długa, że dzieci polskie mogą 
jedynie popatrzeć. 

Dziewczęta z Krosnowic i Woj-
ciechowic rozbiegają się po tutej-
szych kramach, bo od nadmiaru 
prezentów głowa przecież nie 
boli. Zahaczają o przedstawienia 
teatralne, koncerty młodych, po-
kazy filmowe i studenckie pracow-
nie rzeźby w kamieniu. Wzrokiem 
omiatają  postacie z bajek i biegną 
na dziedziniec pałacu, gdzie funk-
cjonują pracownie artystyczne ce-
chów rzemieślniczych i zamierzają 
popróbować swoich sił. Do Polski 
przywożą własnoręcznie wykona-
ne pamiątki.  

W dużym rynku niektórzy tra-
fiają do galerii makiet, która przed-
stawia charakterystyczne czeskie 
domostwa, restauracje, biura, jest 
także biblioteka, która nie grzeszy 
porządkiem.  Kiedyś takie tekturo-
we makiety dzieci polskie wyko-
nywały w pudełkach po butach. 
Zwiedzamy lokalny kościół katolic-
ki i zatrzymujemy się przy dwóch 
wiekowych fontannach, w których 
lśni od różnonarodowych monet. 
Dzień pełen wrażeń mija szyb-
ciutko. Z pamiątkami i prezentami 
dla kochanych mamuś wróciliśmy 
szczęśliwie do Polski.

Realizowana w ramach mikroprojektu „BAJECZNE ANIMACJE KULTURALNE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa 
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 „Przekraczamy granice“

Mariola Huzar 

jIčínSka PrzygODa z ruMcajSeM
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Przewodnik po atrakcyjnym 
turystycznie i krajoznawczo pa-
śmie Sudetów i Górach Sowich. 
Oprócz gór, lasów i krajobrazów 
obszar ten nasycony jest dawny-
mi fortyfikacjami i tajemniczymi 
podziemiami wykutymi w okresie 
II wojny światowej, niespenetro-
wanymi jeszcze w całości. Opisa-
no także ważniejsze miejscowości 
u stóp Gór: Świdnicę, Dzierżoniów, 
Bielawę, Pieszyce, Nową Rudę, Je-
dlinę Zdrój.

Główną część przewodnika 
stanowią opisy górskich wycie-
czek:

wycieczka 1
Zagórze Śląskie (parking); Za-

mek Grodno; Jezioro Bystrzyckie; 
zapora; Lipa Siedmiu Braci; Kan-
ciarski Buk; Michałkowa; Zagórze 
Śląskie

wycieczka 2
Zagórze Śląskie (parking); 

Klasztorzysko (Lisia Skała; 631 m); 

Przełęcz Niedźwiedzia; Podlesie; 
Niedźwiedzice; Zagórze Śląskie. 
Wycieczka w Górach Czarnych na 
pograniczu Gór Wałbrzyskich i Po-
górza Wałbrzyskiego

wycieczka 2a
Kompleks podziemi "Obiekt 

Włodarz"
wycieczka 3
Przełęcz Walimska; Kuźnica; 

Skała Niedźwiedzia; Kroacka Stu-
dzienka; Glinno; Sowia Droga; 
Przełęcz Walimska

wycieczka 4
Przełęcz Walimska; Wielka 

Sowa (1015 m); Mała Sowa; Walim; 
Przełęcz Walimska

wycieczka 5
Przełęcz Sokola; Sierpnica; 

Tajemnicze Podziemne Miasto 
"Osówka"; Grządki; Przełęcz So-
kola

wycieczka 6
Przełęcz Sokola; schronisko 

"Orzeł"; schronisko "Sowa" (z wa-
riantem na Wielką Sowę); Kozie 

Siodło; Lisie Skały; Sokolec (Sowa) 
- Przełęcz Sokola

wycieczka 7
Przełęcz Jugowska; Miejsce 

Pamięci; Kamionki; głaz Richarda 
Tamma; Kozie Siodło; Kozia Rów-
nia; Niedźwiedzia Skała; Przełęcz 
Jugowska

wycieczka 8
Przełęcz Jugowska; Zimna Po-

lanka; Słoneczna (949 m); Kalenica 
(964 m); Żmij (887 m); Bielawska 
Polanka; Zimna Polanka; Rymarz; 
Przełęcz Jugowska

wycieczka 9
Przełęcz Jugowska; schronisko 

"Zygmuntówka"; Bukowa Chata; 
Jugów; Sobków (Pniaki); Bielawska 
Polanka; Przełęcz Jugowska

wycieczka 10
Przełęcz Woliborska; Zamko-

wa (600 m); Wiatraczyn; Jodłow-
nik; Przełęcz Woliborska

wycieczka 11
Przełęcz Woliborska; Przygó-

rze; Wolibórz; Przełęcz Woliborska

wycieczka 12
Mała Przełęcz Srebrna; Fort 

Donżon (Twierdza Srebrnogór-
ska); Forteczne Rozdroże; Dolina 
Chłopiny; Srebrna Góra; Mała Prze-
łęcz Srebrna

wycieczka 13
Mała Przełęcz Srebrna ; Prze-

łęcz Srebrna; Łysa Góra (598 m); 
Dolina Kuźnicza; Most Srebnogór-
ski; Most Żdanowski; Mała Przełęcz 
Srebrna. Wycieczka w obszarze 
Gór Bardzkich

wycieczka 14
Ścieżka przyrodnicza: Kamion-

ki; Siedem Sówek; Stara Jodła; La-
socin; Rościszów

wycieczka 15
Jedlina Zdrój (stacja kolejowa/

Plac Zwycięstwa); Masyw Włoda-
rza; Grządki; Przełęcz Sokola; Wiel-
ka Sowa; Kozie Siodło; Przełęcz Ju-
gowska; Kalenica (964 m); Bielaw-
ska Polanka; Przełęcz Woliborska; 
Mała Przełęcz Srebrna (parking/
miasteczko)

Tomasz Śnieżek

góry SOwIe - PrzewODnIk
184 stron plus 16 stron barwnych, 24 kolorowe fotografie, 66 ilustracji czarno-białych,  
5 mapeki planików, okładka miękka ze skrzydełkami, wewnątrz przeglądowa mapka gór Sowich. 
wydanie I. Pruszków 2012.
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Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej 
Polsko-Czeski Klub Artystyczny „ART.STUDIO” w Mieroszowie

zapraszają do udziału w 

Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym 
„Śladami Błogosławionego Ks. Gerharda Hirschfeldera” 

oraz 

w Konkursie na logo Instytutu Kultury 
im. Błogosławionego Księdza Gerharda Hirschfeldera 

Warunki uczestnictwa:
1.	 Konkurs	ma	charakter	otwarty.	Każdy	uczestnik	winien	nadesłać	5	prac,	przy	czym	cykl	traktowany	

będzie	jako	jedna	praca.
2.	 Technika	wykonania	zdjęć	jest	dowolna.	Minimalny	format	prac	czarno-białych	-	18	x	24	cm,	
	 a	barwnych	15	x	21	cm.
3.	 Zdjęcia	oraz	projekty	logo	należy	nadsyłać	nie	oprawione	(nie	podkle	jone),	w	płaskich	opakowaniach	

(usztywnione).	Każde	zdjęcie	i	praca	powinny	posiadać	na	odwrocie	imię	i	nazwisko	autora	oraz	tytuł.
4.	 Do	każdej	przesyłki	należy	dołączyć:
 - zgłoszenie	udziału	w	konkursie	(karta	zgłoszenia	w	załączeniu),	
 - prace	utrwalone	na	CD,	
5.	 Zdjęcia	nagrodzone,	przechodzą	na	własność	organizatora.	
	 Organizatorzy	zastrzegają	sobie	prawo	do	bezpłatnej	reprodukcji	prac	w	dowolnych	wydawnictwach	oraz	

prasie.	
6.	 Organizatorzy	nie	biorą	odpowiedzialności	za	uszkodzenia	prac	lub	ich	zagubienie	w	czasie	przesyłki.
7.	 Oceny	prac	dokona	Jury,	w	skład,	którego	wejdą	polscy	i	czescy	fotograficy.
8.	 Dla	autorów	najlepszych	prac	w	każdej	kategorii	przewidziano	nagrody	wartości:	
	 I	-	600	zł,	II	-	400	zł,	III	300	zł	oraz	trzy	wyróżnienia.	
Jury	może	skorzystać	w	uzasadnionym	przypadku	-	z	prawa	innego	podziału	ogólnej	puli	nagród.
Terminarz	konkursu:
Nadsyłanie	prac	-	do 20.11.2012 r. 
Ocena	Jury	-	do 25.11.2012 r. 
Powiadomienie	o	werdykcie	Jury	-	do 30.11.2012 r. 
O	otwarciu	wystawy	i	wręczeniu	nagród	laureaci	zostaną	powiadomieni.	
zwrot	prac	-	po	zakończeniu	prezentacji	w	galeriach	styczeń	2014	r.	

Prace	i	wszelką,	korespondencję	w	sprawie	konkursu	orosimy	nadsyłać	na	adres:	
Fundacja	Odnowy	Ziemi	Noworudzkiej	ul.	Strzelecka	2a,	57-400	Nowa	Ruda
tel.	74	872	53	08

Konkurs	dofinansowany	przez	Ministerstwo	Pracy	i	Polityki	Społecznej	w	ramach	programu	FIO.	
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První písemná zpráva o pa-
pírenském mlýně v Dusznikach 
pochází z roku 1562. Byla to 
zmínka o prodeji papírny, kdy ji 
Ambrož Tepper prodal Mikuláši 
Kretschmerovi. Nevíme, kdy pa-
pírna vznikla, určitě však existo-
vala již před 450 lety. Bohužel, v 
roce 1601 Duszniky postihla po-
vodeň, která zničila mlýn. Avšak 
již v roce 1605 byla postavena 
nová papírna, která se zachovala 
do dnešních dnů. Současný mlýn 
byl po staletí rozšiřován, moder-
nizován a zkrášlován, díky čemuž 
se stal jedním z nejkrásnějších 
průmyslových objektů v Evropě.

Výročí 450 let první písemné 
zmínky o papírenském mlýně 

se stalo příležitostí k uspořádání 
výstavy věnované historickému 
objektu a představující ikono-
grafii současné papírny. První 
podoba mlýna, podobně jako on 
sám, neodolala povodni z počát-
ku 17. století. Jedinými stopami 
jeho existence zachovanými do 
dnešních dnů jsou ručně čerpa-
né v něm archy papíru s filigrány 
představujícími postavu svatého 
Petra. 

Výstava autorky Teresy Win-
dyki bude k vidění v Muzeu pa-
pírenství v Dusznikach Zdroji od 
19. října do konce roku 2012.

Maciej Szymczyk
ředitel Muzea papírenství

450 lat DuSznIckIegO PaPIernIctwa

W 1562 roku zapisano pierw-
szą informację o młynie papier-
niczym w Dusznikach. Wzmian-
ka ta dotyczyła sprzedaży pa-
pierni przez Ambrożego Teppera 
Mikołajowi Kretschmerowi. Nie 
wiemy kiedy papiernia powsta-
ła, jednak na pewno istniała już 
450 lat temu. Niestety, w 1601 
r. Duszniki nawiedziła powódź, 
która zniszczyła młyn. Jednak już 
w 1605 r. wzniesiono mową pa-
piernię, która przetrwała do dnia 
dzisiejszego. Obecny młyn przez 
wieki był rozbudowywany, uno-
wocześniany i upiększany, dzięki 
czemu stał się jednym z najpięk-
niejszych obiektów przemysło-
wych w Europie.  

450. rocznica zapisania 
pierwszej informacji o młynie 

papierniczym stała się okazją do 
opracowania wystawy poświę-
conej historycznemu obiektowi 
oraz przedstawiającej ikono-
grafię obecnej papierni. Obraz 
pierwszego młyna, podobnie 
jak on sam, nie przetrwał po-
wodzi z początku XVII stulecia. 
Jedynymi zachowanymi po dziś 
dzień śladami jego istnienia są 
czerpane w nim arkusze papieru 
z filigranami przedstawiającymi 
postać Świętego Piotra. 

Wystawa autorstwa Teresy 
Windyki będzie prezentowa-
na w Muzeum Papiernictwa 
w Dusznikach Zdroju od 19 paź-
dziernika do końca 2012 r.

Maciej Szymczyk
Dyrektor Muzeum Papiernictwa

450 jahre reInerzer PaPIerkunSt

Die erste Aufzeichnung 
über die Reinerzer Papiermüh-
le stammt aus dem Jahre 1562. 
Diese Erwähnung bezog sich 
auf den Verkauf der Papierfabrik 
von Ambroży Tepper an Mikołaj 
Kretschmer. Wir wissen nicht, 
wann die Papierfabrik gegrün-
det wurde, sie existierte aber 
mit Sicherheit bereits vor 450 
Jahren. Im Jahre 1601 wurde le-

ider die Papiermühle bei einem 
Hochwasser zerstört. Bereits im 
Jahre 1605 wurde jedoch die 
Papiermühle wieder aufgebaut 
und steht hier bis heute. Die Pa-
piermühle wurde im Verlauf der 
Jahre ausgebaut, modernisiert 
und verschönert - dadurch ist 
eine der schönsten Industriean-
lagen Europas entstanden. 

Der 450. Jahrestag der er-

sten Erwähnung der Papier-
mühle wurde zu einem Anlass 
für eine Ausstellung über die 
historische Anlage und für eine 
Ikonographie der heutigen Pa-
pierfabrik. Das Bild der ersten 
Papiermühle, wie die Papier-
mühle selbst, überdauerte das 
Hochwasser aus dem frühen 17. 
Jahrhundert nicht. Die einzigen 
Spuren der Existenz der damali-

gen Papiermühle sind die dort 
geschöpften Papierbögen mit 
Wasserzeichen zur Darstellung 
des Heiligen Petrus. 

Die Ausstellung von Teresa 
Windyka wird im Papiermuseum 
in Bad Reinerz vom 19. Oktober 
bis Ende 2012 präsentiert.

Maciej Szymczyk
Direktor des Papiermuseums

VýrOčí 450 let DušnIckéhO PaPírenStVí

Współczeny widok papierni

z. acedański, Młyn papierniczy w Dusznikach zdroju, 1968, linoryt. zb.MPD
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MIęDzynarODOwy feStIwal kryMInaŁu 
16 – 22 października, wrocław

I feStIwal aktOrStwa fIlMOwegO IM. taDeuSza SzyMkOwa 
18 – 22 października, wrocław

Festiwal Kryminału istnieje 
w Polsce od ośmiu lat. Od 2009 
roku stał się imprezą Miasta Wro-
cław i zmienił nazwę na Między-
narodowy Festiwal Kryminału. 
Jego głównym wydarzeniem jest 
wręczenie Nagrody Wielkiego 
Kalibru dla najlepszej polskiej 
powieści kryminalnej lub sen-
sacyjnej roku.W tym roku jury 

nominowało do niej aż dziewięć 
powieści.

Przed nami niemal tydzień 
dyskusji, wykładów, spotkań 
i pokazów filmowych – wszystko 
to oczywiście związane z krymi-
nałem. Czeka nas także kolejna, 
czwarta już edycja Kryminalnych 
Warsztatów Literackich, w któ-
rych biorą udział laureaci kon-

kursu na opowiadanie kryminal-
ne z Wrocławiem w tle. Kandyda-
tów na pisarzy fachu uczą literaci 
i krytycy. W tym roku będą to: 
Mariusz Czubaj, Gaja Grzego-
rzewska, Marta Mizuro, Marcin 
Świetlicki oraz Marcin Wroński 

Organizator: www.festiwal.
portalkryminalny.pl

To będzie prawdziwa uczta 
kulturalna dla mieszkańców 
Dolnego Śląska. W październiku 
Wrocław będzie gościł gwiazdy 
polskiego kina - twórców wybit-
nych i niezapomnianych kreacji 
aktorskich. Pod patronatem mar-
szałka województwa odbędzie 
się pierwsza edycja Festiwal Ak-
torstwa Filmowego im. Tadeusza 
Szymkowa. Festiwalowa publicz-
ność będzie miała okazję podzi-

wiać mistrzowskie aktorstwo 
gwiazd polskiego i światowego 
kina. W ciągu 5 dni, od 16 do 20 
października, w Dolnośląskim 
Centrum Filmowym zaprezen-
towane zostaną obrazy, które 
dzięki wybitnym rolom na stałe 
wpisały się do grona wyjątko-
wych i niezapomnianych. Film 
będzie tu tylko tłem dla aktorów, 
którzy zaprezentują swój kunszt 
– znakomity warsztat, charyzmę, 

wrażliwość, osobowość- to coś, 
co sprawia, że są kochani i po-
dziwiani przez miliony ludzi na 
całym świecie.  

Organizator: Ośrodek Kultury 
i Sztuki we Wrocławiu www.okis.
pl, Dolnośląskie Centrum Filmo-
we Odra-Film www.dcf.wroclaw.
pl, Stajko Film www.stajkofilm.
pl, www.festiwalaktorstwa.pl.

28. gŁOgOwSkIe SPOtkanIa jazzOwe 
25 października - 23 listopada, głogów

Festiwal muzyki jazzowej od-
bywający raz do roku, jesienią w 
Głogowie. Początków festiwalu 
należy szukać przed rokiem 1985, 

kiedy to w Głogowie prężnie dzia-
łały osiedlowe jednostki kultury. 
W programie tegorocznych Gło-
gowskich Spotkań Jazzowych 

pojawią się takie gwiazdy jak: 
Atom String Quartet - jeden z nie-
licznych na świecie i pierwszy w 
Polsce kwartet smyczkowy grają-
cy jazz, Lucerna Jazz Orchestram 
- jedna z czołowych orkiestr jaz-
zowych w Europie, Lora Szafran 
- jeden z najciekawszych głosów 
polskiej sceny jazzowej czy Le-
szek Możdżer - pianista świato-
wej klasy. Podczas Głogowskich 

Spotkań Jazzowych odbędzie się 
również wiele imprez towarzyszą-
cych, m.in. pokaz filmu "Niewinni 
czarodzieje", który jest efekterm 
współpracy trzech twórców róż-
nych pokoleń.

Organizator: Miejski Ośrodek 
Kultury w Głogowie www.mok.
glogow.pl
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XI MIęDzynarODOwy krOkuS jazz feStIwal 
19 – 21 października, jelenia góra

13. Prezentacja MOnODraMów na DOlnyM śląSku 
18 października – 22 listopada, 

boguszów-gorce, bolesławiec, chojnów, Duszniki-zdrój, głogów, jawor, legnica, 
Strzelin, Szczawno-zdrój, zgorzelec, ziębice, wałbrzych

Tegoroczny jedenasty Kro-
kus Jazz Festival gościć będzie 
wyjątkowe światowe gwiazdy 
jazzu, które od wielu lat błyszczą 
pełnym blaskiem na międzyna-
rodowych estradach. 

Pierwszy dzień festiwalu 
otworzy ze swoim kwartetem 
amerykański trębacz Gary Gu-
thman. Swoją muzykę określa 
jako „happy jazz” – radosny jazz. 
Gwiazdą drugiego dnia festiwalu 

będzie Yvonne Sanchez. Trze-
ciego dnia natomiast na scenie 
pojawią się Adam Bałdych, Lars 
Danielsson & The Polish Gang.

Ale nie tylko na wielkich 
gwiazdach będzie bazował te-
goroczny festiwal. Szczególnie 
ważną rolę od 11 lat odgrywa 
Międzynarodowy Konkurs Mło-
dych Zespołów Jazzowych od-
bywający się pod nazwą Powiew 
Młodego Jazzu. Przez dwa dni 

(20– 21.10.) przez główną scenę 
przewinie się 18 zespołów. Młody 
polski jazz zagości także w klubie 
festiwalowym Kwadrat. Atrakcją 
koncertów klubowych będą też 
nocne jam sessions z udziałem 
młodych muzyków i znanych ko-
ryfeuszy polskiego jazzu. 

Organizator: Jeleniogórskie 
Centrum Kultury www.kroku-
sjazzfestiwal.pl/ 

Prezentacja Monodramów 
na Dolnym Śląsku organizowana 
w ramach Wrocławskich Spotkań 
Teatrów Jednego Aktora odby-
wa się w regionalnych ośrodkach 
kultury miast Dolnego Śląska od 
2000 roku. Spektakle jednooso-
bowe zagoszczą w 13 instytu-
cjach 12 miast regionu: Bolesła-
wiec (18-24.10), Legnica (26.10), 
Szczawno-Zdrój (26.10), Zgorze-
lec (9.11), Wałbrzych (22.11), Bo-
guszów-Gorce (26.10), Chojnów 
(18.10), Duszniki-Zdrój (25.10), 

Głogów (21.10), Jawor (17.10), 
Strzelin (19.10) i Ziębice (24.10). 
Na scenach ośrodków tych miast 
zobaczymy przede wszystkim 
Krzysztofa Grabowskiego, ab-
solwenta PWST we Wrocławiu 
w 2007 roku, aktora Teatru im. 
A. Sewruka w Elblągu. W dwóch 
uteatralizowanych spektaklach 
typu "stand-up comedy": "Mił-
ka" wg "Piaskownicy" Michała 
Walczaka i "Patryk K." wg Jerzego 
Pilcha. Aktor w zabawny i szczery 
sposób rozprawia się z wewnętrz-

nym, psychiczno-emocjonalnym 
życiem...mężczyzny. Mężczyzny 
zakompleksionego, neurotycz-
nego, stłamszonego przez ojca, 
który nie potrafi nawiązać relacji 
z kobietami. Wyznania Patryka 
przełamie klęska niepowodzeń, 
które zaprowadzą go do ucieczki 
w świat zabawy w bohatera bez 
probemów – Batmana. 

Organizator: Ośrodek Kultury 
i Sztuki we Wrocławiu www.
okis.pl

wrOStja - wrOcŁawSkIe SPOtkanIa teatrów  
jeDnegO aktOra 2012 

20 -23 października, wrocławiem

W dniach 20-23 października 
2012 odbędą się Wrocławskie Spo-
tkania Teatrów Jednego Aktora. Po 
wielu latach „wędrówki”, festiwal 
znalazł swoje miejsce i od tego 
roku będzie się odbywał w nowym 
budynku wrocławskiej filii Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. 

Wrocławskie Spotkania Te-
atrów Jednego Aktora to najstarszy 
na świecie festiwal monodramu. 
W tym roku jest kilka nowości. 

Po pierwsze - termin festi-

walu. Stali bywalcy przyzwyczaili 
się, że czas rezerwują sobie w li-
stopadzie. Od 2012 roku jednak 
WROSTJA, po jubileuszu 45-lecia, 
powróciły do swoich korzeni i ter-
minu październikowego.   
Po drugie - miejsce. W końcu, po 
wielu latach „wędrówki”, min. po 
Wrocławskim Teatrze Lalek, Teatrze 
Polskim, Capitolu, Instytucie Gro-
towskiego, spotkania będą miały 
swoje stałe miejsce w nowym bu-
dynku PWST. Filia we Wrocławiu 

przy ul. Braniborskiej 59, będzie 
teraz „domem” tej najintymniej-
szej sztuki. Organizatorzy liczą 
na to, że w tym miejscu aktorzy 
spotkają się ze studentami i pro-
fesorami, prezentując teatr jed-
nego aktora i dyskutując o nim.  
Po trzecie - na wszystkie wydarze-
nia festiwalowe wstęp jest bezpłat-
ny.  

Organizator: Ośrodek Kultury 
i Sztuki we Wrocławiu www.okis.pl
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3. aMerIcan fIlM feStIVal 
13 – 18 listopad, wrocław

X jubIleuSzOwe waŁbrzySkIe fanaberIe teatralne
15 - 24 listopada, wałbrzych

One lOVe SOunD feSt 2012e
17 listopada, wrocław

Stany Zjednoczone to ko-
lebka popularnych gatunków 
filmowych i centrum światowe-
go przemysłu filmowego. Kino 
amerykańskie odegrało i odgry-
wa istotną rolę w kształtowaniu 
języka filmowego i jest niezwykle 
bogate - obejmuje filmy holly-
woodzkie, sprawne warsztatowo 
"kino środka", filmy niezależne 
i skrajnie odważne autorskie 
projekty. American Film Festival 

będzie okazją do zapoznania się 
ze współczesną kinematografią 
amerykańską, a przez nią rów-
nież z kulturą i rzeczywistością 
Stanów Zjednoczonych. Na festi-
walu będą prezentowane pełne 
spektrum amerykańskiego kina: 
galowe pokazy najnowszych gło-
śnych tytułów, premiery nowych 
filmów wielkich twórców, czyli 
highlights, ale też odkrycia, eks-
perymenty, filmy autorskie, czę-

sto "na granicy" uznanych form i 
dopuszczalnych treści, filmy arty-
stów (sekcja on the edge). AFF to 
dwie sekcje konkursowe z nagro-
dami publiczności oraz spotkania 
z reżyserami, aktorami, scenarzy-
stami, producentami z USA. 

Organizator: Stowarzyszenie 
Nowe Horyzonty www.noweho-
ryzonty.pl

X JUBILEUSZOWE WAŁBRZY-
SKIE FANABERIE TEATRALNE [wraz 
z 11. Odsłoną festiwalu WROSTJA 
oraz VII POMOSTEM Teatralnym] 
noszą podtytuł: "Wasze przed-
stawienia są piękniejsze niż na-
sze dni". Przez 10 festiwalowych 
wieczorów w czasie spotkań z wi-
dzami  prezentowane będą archi-

walne nagrania spektakli, które 
wywarły największe wrażenie na 
wałbrzyskiej publiczności przez 
wszystkie poprzednie edycje fe-
stiwalu oraz nowe ważne przed-
stawienia ich twórców. Widzo-
wie będą mieli okazję zobaczyć 
przedstawienia Mai Kleczewskiej, 
Jana Klaty, Łukasza Kosa, Radosła-

wa Rychcika, nowy projekt Barto-
sza Porczyka, przedstawienia z Te-
atru Współczesnego w Szczecinie 
i Teatru Polskiego w Bydgoszczy. 

Organizator: Teatr Dramatycz-
ny im. Jerzego Szaniawskiego 
w Wałbrzychu http://teatr.wal-
brzych.pl/

Dziewiąta już edycja One 
Love Sound Fest Festiwal na 
przestrzeni ośmiu lat rozwinął 
się w największy halowy festiwal 
muzyki reggae w Europie! Festi-
wal odbywa się we wspaniałych, 
modernistycznych wnętrzach 
wrocławskiej Hali Stulecia, która 
może pomieścić nawet 12 tysię-
cy osób. Podczas poprzedniej 
edycji w Hali Stulecia bawiło się 

blisko dziesięć tysięcy ludzi. Pro-
fil artystyczny One Love Sound 
Fest zdecydowanie przełamuje 
panujące schematy festiwalowe. 
Tradycyjnie już na tegoroczny 
festiwal zaproszono wielu zagra-
nicznych wykonawców. Artyści 
ci zaprezentują najświeższe, naj-
bardziej ambitne i ekscytujące 
projekty z całego świata. Festi-
walowa publiczność może zatem 

spodziewać się prawdziwej uczty 
dźwięków reggae, roots, dub, rag-
ga, dancehall, world music a tak-
że cyfrowych eksperymentów. 
Muzyka i płynące zewsząd pozy-
tywne wibracje powodują, że nie 
wolno tej imprezy przegapić. 

Organizator: Stowarzyszenie 
Planeta Młodych 
www.onelove.pl

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

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

Materiały prasowe 
pochodzą od 

organizatorów.
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Kulturní program
říjen 2012MĚSTO BROUMOV
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Předprodej a rezervace vstupenek: Infocentrum Broumov, t: 491 524 168, e-mail: kultura@broumov.net
Vstupenky, které si u nás rezervujete, je nutné vyzvednout do týdne od jejich rezervace. Po tomto datu všechny rezervace rušíme a lístky nabízíme k dalšímu prodeji. Děkujeme za pochopení.

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

5. 10. 17:00

PÍSKAŘI
Beseda s promítáním filmu, 
který získal na MHFF cenu za nejlepší dokument a cenu diváka.
Konferenční sál Informačního centra Broumovska. 
Pořádá: Město Broumov ve spolupráci se SDMB. Vstupné: zdarma 

6. 10. 14:00

DRAKIÁDA
Soutěž v létání draků. 
Akce se uskuteční za příznivého počasí.
U vodárny na Spořilově. Pořádá: DDM Ulita Broumov. 

10. 10. 17:00 

BROUMOVSKO - MŮJ ADOPTIVNÍ DOMOV
Slavnostní křest knihy
Paní věra Kopecká představí veřejnosti svoji knihu fotografií a poezie, ze 
které přečte několik poutavých ukázek. Večer hudebně podpoří žáci Základní 
umělecké školy v Broumově - Adéla Hrubešová a Václav Schon. Knihu, která 
byla vydána ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj Broumovska, si můžete nejen 
prohlédnou, ale též na místě zakoupit. 
Sál Kreslírna broumovského kláštera. Pořádá: paní Věra Kopecká a Agentura 
pro rozvoj Broumovska. Vstupné: zdarma

12. 10. 19:00

MANON 
LESCAUT
Premiéra
Toto poetické představení znamená v historii Divadla Broumov prozatím 
vrchol tvorby. Představení je symbiózou nádherného verše, hudby, vizualizace 
a hlavně citlivé herecké práce všech herců. V titulní roli se představí velký 
ženský herecký talent Zuzana Rainová a v roli rytíře des Grieux Jan Holek 
(Městská divadla pražská).
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 90,-Kč

14. 10.  14:00

BROUMOVANKA
Taneční odpoledne. KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů Broumov.

19. - 21. 10.

13. DNY POEZIE
Zahajovací pořad bude od 17 hodin v Kreslírně klášterního gymnázia 
pod názvem Čas barevného listí.

24. 10.  19:00 

Jazzová kavárna

ROBERT BALZAR TRIO
Trio ve složení Robert Balzar - kontrabas, Stanislav Mácha - piano, Jiří Slavíček 
- bicí vzniklo v roce 1996 a od té doby nahrálo čtyři autorská alba (Travelling, 
Alone, Overnight, Tales). Trio hrálo také na mnoha zahraničních koncertech 
(například v USA, UK, Turecko, Švédsko, Maďarsko ,Izrael...). 
Sál Kreslírna broumovského kláštera. Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. 
Vstupné: 150,- Kč, pro členy Art Cafe 100,- Kč 

24. 10. 16:00 - 18:00

STRAŠIDELNÁ 

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

26. 10.  15:00 

DLABÁNÍ 
A VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ
Dýně všech velikostí je možné zakoupit na místě.

Mírové náměstí Broumov. Pořádá: firma Eva Novotná E.D.A agentura Broumov,  
Město Broumov a ČSŽ Broumov.

27. 10.  15:00

STRAŠIDLA V ČECHÁCH
Rodinné pohádkové představení o rodině duchů, v níž vedle bubáků hrají, 
zpívají a straší další tajemné bytosti jako bludička, rarášek či jezinka, je určena 
těm, kteří se rádi trošku bojí - a zejména těm, kteří věří, že strašidla existují a 
snaží se náš poněkud pokřivený lidský svět napravit. „Strašidla, strašidla, mají 
svoje pravidla. Ve dne spí a v noci řádí, nikdo se jim neubrání!“
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč

26. 10.  18:00 

PILOTI
Beseda
Pilot vrtulníku, Vlastimil Baudyš z 24. základny dopravního letectva v Praze 
– Kbelích přijede se svými kolegy vyprávět o své práci, která nezahrnuje jen 
armádní povinnosti (Afganistan, …), ale i spolupráci s policií ( akce Kryštof, …) a 
záchranáři. Součástí besedy budou filmové ukázky z akcí, včetně bojového letu.
Sál Kreslírna broumovského kláštera. Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. 
Vstupné: zdarma

25. - 26. 10. 

PODZIMNÍ PRÁZDNINY V ULITĚ
Výlet a tvoření pro děti. Pořádá: DDM Ulita Broumov

PŘIPRAVUJEME:

6. 11. 

LÁSKA NA TŘI
Divadlo Metro, Praha
Dva cestující ve vlaku, který se žene odporným ospalým ránem. Ona, žena na 
úrovni, psycholožka, on, životní tragéd, zcela neukotvená existence. Jediné, 
co je zdánlivě spojuje, je vášeň pro luštění křížovek. Opravdu jen zdánlivě. Jak 
snadno a rychle se mohou během několika okamžiků obrátit životní postoje, 
a jak zdánlivě neslučitelné může snadno splynout a vzájemně se doplňovat 
vás přesvědčí herci Oldřich Vízner a Světlana Nálepková v inscenaci režiséra 
Gustava Skály.
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 140,-Kč

Náš TIP!

Náš TIP!
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NOC V KOSTELE
Dřevěné lavice a hvězdy,

nad hlavou.
Světlo od měsíce,
ticho, je zábavou.

Jsme spolu, jen my dva.
Myslíme na sebe,

a střechou skleněnou,
hledíme do nebe.

Občas jen zaslechnem
vlaštovky hlas.

Pod stropem hnízdo má,
ta neruší nás.

Zdá se jí asi sen,
že hvízdá ze spaní,
jen usni, usni jen,
je čas do svítání.

Všude je tma
a jen my dva v kostele.

Proč nechce se nám spát
do teplé postele.
Proč tiši jsme,

co spojilo nám ruce,
a v tichu tom,

my slyšíme svá srdce.
Úplněk hladí velký kříž,

stříbrným světlem, které mrazí,
tu nesmrtelnou připomínku,
jak Ježíši jsme, a byli drazí.
Pán noci, zvon, se probudil

a odbíjí nám čas.
Dvanáctkrát spáče pozlobil,

kohoutům ladí hlas
a ke spánku zve už nás.

S pokornou úctou jdeme spát,
do nohou zebe noční chlad.

Myšlenky naše nesmělé,
ty zůstávají v kostele.

Co vše prožili jsme v noční době,
já nedokáži říci tobě.

I pro tebe jsou otevřené,
kostelní dveře, v Neratově.

Ten zvláštní pocit, který mám,
si musí prožít každý sám.

Milan Drahoš

NOVĚ V NERATOVĚ
Měsíční zpravodaj Sdružení Neratov, o. s.ŘÍJEN 2012

ADVENTNÍ KONCERT PRO KOPEČEK

Sobota 15. září se v Neratově
nesla ve znamení oslav. Původ-
ně jsme si tak chtěli "jen" při-
pomenout 20 let našeho sdru-
žení, které jsme završili v úterý
11. září, nakonec jsme ale měli
o dva důvody k oslavě víc!

Právě v tomto zářijovém
týdnu se totiž konalo také vy-
hlášení Ceny sociálních služeb
Královéhradeckého kraje. Na-
še sdružení v ní získalo úžasné
druhé místo pro poskytovatele
sociální péče – oceněno bylo
naše chráněné bydlení Domov
pro lidi s mentálním postiže-
ním, které funguje už od roku

1998. Ještě krásnější překva-
pení ale přineslo první místo
v  kategorii "osobnost sociální
oblasti" pro naši statutární zá-
stupkyni, jednu ze zaklada-
telek sdružení a obětavou pě-
stounskou maminku v jedné
osobě, paní Janu Němcovou.

O radost z obou cen jsme
se samozřejmě podělili se vše-
mi, kteří přijeli na naši sobotní
oslavu a užili si s námi boho-
službu, krásné divadelní před-
stavení ZUŠ Střezina, promítá-
ní o historii sdružení a večer
plný vzpomínek i dobrého jí-
dla a pití.

Obou cen, k nimž nám po-
mohlo rozhodnutí odborné
poroty i hlasy veřejnosti, si vel-
mi vážíme a bereme je jako
nádherný dárek k našemu 20.
výročí. Stejně jako dlouhodo-
bá podpora našich příznivců
a krásná přání, která jsme do-
stali, jsou pro nás závazkem,
abychom i v dalších přinejmen-
ším dvaceti letech pracovali se
stejným nadšením a úsilím.

Mockrát také děkujeme
všem, kteří s námi v září naše
úspěchy a jubileum oslavili.
Vážíme si vaší podpory a va-
šeho přátelství!

www.neratov.cz

DÁREK KE 20 LETŮM SDRUŽENÍ NERATOV

Ačkoli teprve začíná podzim, my v Neratově už myslíme na zimu a s ní spojený advent. Důvod k to-
mu máme skutečně pádný – jeden z charitativních adventních koncertů, které pořádá a vysílá Česká te-
levize, bude věnován Neratovu! Posluchači a diváci budou moci přispět na dokončení rekonstrukce sídla
našich chráněných dílen Kopeček, které tak získají prostor pro více zaměstnanců s postižením, a také
návštěvníkům nabídnou prostornější obchod se svými výrobky z keramiky, ovčí vlny, proutí, pedigu či
textilu, plstěné, pletené, paličkované, tkané na stavu i točené na kruhu.

Věnován nám bude čtvrtý, závěrečný koncert, který se bude konat v neděli 23. prosince v kostele
Sv. Mikuláše na Malostranském náměstí v Praze. Hudbu doplní povídání o našem sdružení a záběry
z Kopečku a Neratova. Kromě televizního přenosu vám nabízíme i možnost zúčastnit se koncertu osob-
ně – dopravu do Prahy organizovat nebudeme, rádi vám ale zajistíme vstup do kostela. Zájemce
prosíme o nahlášení na tel. 494 599 157 nebo e-mail sdruzeni@neratov.cz. Přijďte nás podpořit!

Otevírací doba našeho obchodu:
Po+Út 8:00-12:00 a 12:30-16:00

St 8:00-10:30
Čt + Pá 8:00-12:00 a 12:30-16:00

So 8:00-12:00
Ne 11:00-12:00



39 Ziemia Kłodzka nr 220

Výrobky z našeho Kope�ku se
p�edstavily na Slavnostech krá-
lovny Elišky v Hradci Králové.
Pomohli jim v tom členové Rota-
ry Clubu Hradec Králové, kteří se
ujali rolí prodavačů. Zapojily se
i  jejich děti, jeden z členů klubu
dokonce dorazil v kroji zvoníka.
Navzdory nepřízni počasí stržili
téměř deset tisíc korun! Za jejich
zápal jim velmi děkujeme.

- - -
Září se na Kopečku neslo ve zna-
mení brigád ze spole�nosti
Telefónica O2. U různých ven-
kovních prací i při pomoci v díl-
nách se tu vystřídalo více než
40 dobrovolníků. "Ouťáci" k nám
jezdí už pět let, spolupráce s nimi
je úžasná a i díky jejich pomoci
se Kopeček neustále rozvíjí. Patří
jim za to velký dík!

- - -
Naše rekrea�ní Chata Neratov
kone�n�dostala jméno – název
už má sice dlouho, nově si ho ale
každý může přečíst i na jejím ští-
tě. Je vyskládaný z  keramických
písmen vyrobených na Kopečku
a chatě moc sluší!

- - -
Poprvé se peklo v nové hlin�-
né peci. Její stavitelé, naši přátelé
"divadelníci", ji přijeli rozpálit na
oslavu 20 let našeho sdružení.
I  když se potýkali s drobnými
problémy, výsledné pizzy byly na-
konec výborné!

Kaple Navštívení Panny Marie
na Černé Vodě nedaleko Nera-
tova (v obci Orlické Záhoří),

která před několika lety prošla
díky podpoře Lesů ČR tolik
potřebnou rekonstrukcí, se

Všimli jste si básně "Noc v ko-
stele" na první straně našeho
zpravodaje a zde otištěného
obrázku zachycujícího mostek
u jedné z chalup v Neratově?

Autory těchto krásných děl
jsou klienti pardubického Ty-
flocentra, jež pomáhá lidem se
zrakovým postižením, kteří
nás v loňském roce navštívili.
Obrázek namalovala paní Mile-
na Prskavcová, autorem básně
je pan Milan Drahoš.

Rádi bychom celému Tyflo-
centru poděkovali za tyto dva
"dárečky", jež k nám v létě do-

putovaly. Především ale chce-
me smeknout před oběma au-
tory, kteří navzdory svému po-

stižení dokázali tak osobitě
a výstižně zachytit kus neratov-
ské atmosféry!

Na konci září jsme v Nerato-
vě hostili mezinárodní akorde-
onový orchestr. Jeho členové
se sjeli z Německa, Francie,
Lucemburska, Ruska a České
republiky, aby ukázali, že hud-
ba je skutečně univerzální řečí.

Ohlas posluchačů, kteří zapl-
nili celý kostel, byl velký, a nám
nezbývá než za koncert a vě-
nování jeho výtěžku na nera-
tovský kostel poděkovat orga-
nizátorovi – ZUŠ Žamberk.

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

CO SE U NÁS
DĚLO

V ZÁŘÍ?

KOSTELEM ZNĚLY AKORDEONY

NERATOV INSPIRUJÍCÍ...

NOVÝ OBRAZ NA ČERNÉ VODĚ
v září dočkala nového oltářní-
ho obrazu s Pannou Marií.

Autorkou krásného vyobra-
zení je akademická malířka
Marie Potužníková-Uhlířová,
poslední žijící studentka zná-
mého výtvarníka Emila Filly.

Obraz byl do kapličky slav-
nostně umístěn při mši svaté
v neděli 16. září, a my děkuje-
me všem, kdo novou Pannu
Marii přišli "přivítat" spolu
s  námi. Největší poděkování
pak patří panu Ludvíku Kli-
mešovi, který vznik a instalaci
obrazu inicioval!

Foto: Vít Ondřej Stráník

Foto: Roman Šimek
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AtrAkcje turystyczno-kulturowe
BeschreiBung der touristischen AttrAktionen

PoPisy tuRistických zajímavostí

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

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

kamieńczyk - kostel. Dřevěný 
kostel sv. Michala z roku 1710. 
V Kamieńczy ku se nachází také 
několik chalup, které jsou příkladem 
venkovské architektury 18. století.

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

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

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

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

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

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

rynek w kłodzku. XIV-wieczny 
ratusz w środku pochyłego pl. 
Chrobrego, wielokrotnie przebudo-
wywany. Obok w 1620 r. wzniesiono 
wotywną kolumnę Maryjną w oto-
czeniu świętych. Przy wejściu do 
ratusza widnieje barokowa studnia 
z lwem z dwoma ogonami. 

Der ring in kłodzko (glatz). 
Das Rathaus aus dem 14. Jh. in 
der Mitte des steil ansteigenden 
Chrobry-Platzes wurde mehrmals 
umgebaut. Daneben wurde 1620 
die Mariensäule errichtet. Am Ein-
gang ins Rathaus steht der barocke 
Brunnen mit dem doppelschwänzi-
gen Löwen.

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

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

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

kladsko - gotický most sv. 
jana na kanále Młynówka. Most 
byl postaven v roce 1390 a spojuje 
historickou část města s městskou 
částí Wyspa Piasek. Jeho kamenné 
zábradlí zdobí šest barokních 
soch.

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

kurort Polanica zdrój (bad 
altheide). Hier gibt es fünf Heilqu-
ellen, und der Ruhm des Kurortes 
ist die Heilquelle „Staropolanka“, die 
mit dem Emblem „TERAZ POLSKA / 
JETZT POLEN“ geehrt wurde. 

Polanica zdrój - lázně. Ve 
městě a okolí vyvěrá pět minerál-
ních pramenů. Chloubou lázní je 
stáčená minerální voda Staropolan-
ka, která získala ocenění v soutěži 
Teraz Polska.

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

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

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

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

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

bazylika nawiedzenia nMP 
w wambierzycach. Wambierzyce 
zwane „Śląską Jerozolimą” to znany 
ośrodek pielgrzymkowy, związany 
z kultem cudownej figurki Matki 
Bożej z Dzieciątkiem z II połowy XIV 
w. Nad wsią wznosi się bazylika, do 
 której wejścia prowadzą monumen-
talne schody. 

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

wambierzyce - bazilika navští-
vení Panny Marie. Wambierzyce, 
často nazývané slezským Jeruza-
lémem, jsou známé poutní místo 
spojené s kultem zázračné sošky 
Panny Marie s dítětem, pocházející 
z 2. poloviny 14. století. Nad vesnicí 
se tyčí mohutná bazilika, k níž vede 
široké schodiště.

uzdrowisko lądek zdrój. Le-
czenie w Lądku Zdroju (najstarszym 
uzdrowisku w Polsce) oparte jest 
na 7 źródłach termalnych wód 
leczniczych. Jego główną atrakcję 
stanowi wybudowany w roku 1678 
zabytkowy Zakład Przyrodoleczni-
czy „Wojciech”, w którym obecnie 
mieści się basen leczniczy i pijalnia 
wód mineralnych. 

kurort lądek zdrój (bad lan-
dek). Die Behandlung in Lądek Zdrój 
(Bad Landek) - dem ältesten Kurort 
in Polen - basiert auf 7 Termalheilqu-
ellen. Seine Hauptattraktion bildet 
die 1678 erbaute Naturheilanstalt 
„Wojciech“(früher „Marienbad“), in 
der sich heute ein Heilbad und eine 
Trinkhalle befinden.

lądek zdrój - lázně. Léčba v 
Lądku Zdroji (nejstarších lázních v 
Polsku) je založena na využití sedmi 
termálních pramenů léčivých vod. 
Nejznámějším objektem ve městě 
je historická budova léčebného 
zařízení Wojciech, ve kterém se na-
chází bazén s termální vodou a hala 
k pití léčivých vod.

jaskinia niedźwiedzia w klet-
nie. Jedna z najpiękniejszych pod 
względem szaty naciekowej jaskiń 
Polski. W osadach na dnie jaski-
ni odnaleziono wiele szczątków 
kostnych zwierząt plejstoceńskich, 
wśród których dominują kości 
niedźwiedzi jaskiniowych. Wraz 
z przewodnikiem przechodzi się 
labirynt korytarzy, podziwiając 
unikalne stalaktyty i stalagmity, 
kaskady i draperie kalcytowe. 

bärenhöhle in kletno (klessen-
grund). Es ist eine der schönsten 
Tropfsteinhöhlen in Polen. In den 
Ablagerungen des Höhlengrundes 
fand man zahlreiche Knochen 
eiszeitlicher Tiere, vor allem von 
Höhlenbären. Mit einem Führer 
kann ein Labyrinth von Korridoren 
mit phantastischen Stalaktiten, 
Stalagmiten, Kalzitkaskaden und 
-drapierungen besichtigt werden.

kletno - Medvědí jeskyně. Jed-
na z nejkrásnějších krápní kových 
jeskyní v Polsku. V usazeninách na 
dně jeskyně byly nalezeny kosterní 
pozůstatky zvířat ze staršího období 
čtvrtohor, mezi nimiž převládají ko-
sti medvědů jeskynních. Prohlídka 
s průvodcem vede chodbami s 
unikátní krasovou výzdobu. 

rezerwat „wodospad  wilczki” 
w Międzygórzu. Najwyższy wo-
dospad na Ziemi Kłodzkiej. Woda 
spada tu obecnie ze skalnego progu 
na wysokości 21 m i płynie dalej 
głębokim kanionem. Pierwotny 
las dolnoreglowy rosnący wokół 
wodospadu objęty jest ochroną 
i stanowi krajobrazowy rezerwat 
przyrody. 

naturschutzgebiet „wodo-
spad wiczki” w Międzygórzu 
(„wölfelsfall in wölfelsgrund). Der 
Wölfelsfall ist der höchste Wasserfall 
im Glatzer Land. Das Wasser stürzt 
21 m tief und fließt weiter in einer 
engen Schlucht. Der Gebirgswald, 
der die Gegend um den Wasserfall 
bewächst, steht unter Naturschutz 
und bildet ein Landschaftsnatur-
schutzgebiet. 

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

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

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

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

kompleks pałacowo-parko-
wy w bożkowie. W centrum wsi 
w 1708 r. wzniesiono barokowy 
pałac, który przebudowano w II 
połowie XIX w. Do pałacu przylega 
park z pawilonem ogrodowym. 
W pobliżu stoi barokowy kościół św. 
Piotra i Pawła z oryginalną amboną 
w kształcie łodzi. 

Schloss - Parkanlage in boż-
ków (ecker sdorf). In der Mitte des 
Dorfes wurde 1708 ein barockes 
Schloss erbaut, das in der 2. Hälfte 
des 19. Jh. umgebaut wurde. Das 
Schloss ist von  einem Park Umge-
ben, in dem ein Gartenpavillon 
steht. In der Nähe befindet sich die 
barocke Kirche „St. Peter und Paul“ 
mit der originellen Schiffskanzel. 

bożków - zámek. V centru 
vesnice Bożków byl v roce 1708 
vybudován barokní zámek, který 
ve 2. polovině 19. století prošel 
komplexní přestavbou. K zámku 
při léhá park se zahradním paviló-
nem. Nedaleko zámku stojí barokní 
kostel sv. Petra a Pavla se zajímavou 
kazatelnou ve tvaru lodě.

Szczeliniec wielki. Wspinając się 
po kamiennych schodach z Karłowa 
zdobyć można wierzchowinę najwyż-
szego szczytu Gór Stołowych (919 m 
n.p.m.). Trasa zwiedzania prowadzi 
między piaskowcowymi formami 
skalnymi i głębokimi szczelinami, 
dochodzącymi do 17 m. Z punktów 
widokowych podziwiać można roz-
ległą panoramę Sudetów. 
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große heuscheuer. Indem man 
von Karłów (Karlsberg) aus die Stu-
fen hinaufsteigt, gelangt man zum 
höchsten Gipfel der Heuscheuer 
(919 m ü.d.M.). Der Besichtigung-
srundweg führt zwischen Sandste-
infelsenformen und tiefen Klüften 
(bis 17 m). Von den Aussichtspunk-
ten kann man das Panorama der 
Sudeten bewundern. 

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

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

rathaus in nowa ruda (neu-
rode). In der Mitte des Rings wurde 
schon im 15. Jh. das erste Rathaus 
errichtet. Das aus dem 19. Jh. be-
sitzt einen zergliederten Kör per. In 
der Nordecke des Rings befindet 
sich ein Brunnen mit der Figur des 
Johannes des Täufers. 

nowa ruda - radnice. Původní 
radnice byla uprostřed náměstí 
v Nowé Rudě postavena již v 15. 
století. Dnešní radnice, pocházející 
z 19. století, má členitý prostorový 
tvar. Do severního nároží budovy je 
zasazena kašna s kamennou sochou 
sv. Floriána.

fortyfikacje w Srebrnej górze. 
Potężna twierdza wznosząca się 
nad miejscowością i przełęczą jest 
jednym z najciekawszych obiektów 
architektury militarnej w Polsce. 
Wykorzystywano ją jako ciężkie 
więzienie. Podczas ostatniej wojny 
urządzono tu jeniecki obóz karny 
„Oflag VIII B”. 

befestigungen in Srebrna 
góra (Silberberg). Die gewaltige 
Festung, die den Ort und das Tal 
überragt, ist eins der interessante-
sten Bauwerke der Militärarchitek-
tur in Polen. Sie wurde als strenges 
Gefängnis genutzt. Während des 
letzten Krieges wurde hier das 
Gefangenenstraflager „Oflag VIII B“ 
Eingerichtet.

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

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

aussichtsturm auf der wielka 
Sowa (hohen eule). Der führende 
Aussichtsturm in Niederschle-
sien - das schönste, freistehende 
Objekt dieser Art. Er steht auf dem 
höchsten Gipfel des Eulengebirges, 
der Hohen Eule - 1015 m ü.d.M., 
von dem man das Panorama der 
Sudeten vom Scheeberg bis zur 
Schneekoppe bewundern kann. 

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

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

unterirdische Stadt in Osówka 
(bei wüstewaltersdorf). Das ist 
der interessanteste und längste 
zugängliche Komplex der unterir-
dischen Korridore, die im Rahmen 
des Programms RIESE gebaut wur-
den. Das Ziel der Arbeiten wurde 
geheimgehalten. Bis heute sind 
sich die Historiker nicht einig, we-
lche Bestimmung diese  Objekte 
über- und untertage, die während 
des 2. Weltkrieges im Eulengebirge 
entstanden sind, haben sollten. 

Podzemní komplex Osówka. 
Nejzajímavější a nejrozsáhlejší 
zpřístupněný soubor podzemních 
chodeb a nadzemních objektů, 
budovaný za druhé světové války v 
oblasti Sovích hor v rámci programu 
Riese. Účel tohoto komplexu je 
dodnes zahalen tajemstvím.

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

www.domwittiga.ng.pl

Muzeum prof. j. wittiga v 
nowé rude. Expozice približující 
osobnost prof. Josepha Wittiga 
(1879-1949), významného nemec-
kého teologa, filosofa a spisovatele, 
autora kroniky mesta Nowa Ruda. 
Provozovatelem muzea je Nadace 
obnovy Noworudska. V objektu je 
k dispozici byt a 7 lužek pro hosty. 
www.domwittiga.ng.pl

wittig-Museum, Haus des be-
deutenden deutschen Theologen, 
Philosophen und Schriftstellers, 
Verfassers der Chronik von Neurode 
/ Nowa Ruda und Schlegel / Słupiec. 
Das Haus der kreativen Arbeit nach 
Joseph Wittig benannt. Zur Ver-
fügung steht eine Wohnung und 
zusätzlich 7 Übernachtungsplätze. 
Das Haus wird von der Stiftung zur 
Erneuerung der Region Nowa Ruda 
geleitet.

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

bystrzyca kłodzka. Město, jehož 
centrum si zachovalo původní stře-
dověkým půdorys - centrální čtver-
cové náměstí s kolmo vedenými 
ulicemi a radnicí postavenou v po-
lovině 14. století. Vedle radnice stojí 
barokní socha sv. Trojice z 18. století. 
Pranýř z roku 1556, stojící na Malém 
náměstí, je jednou z mála původních 
památek starého soudnictví.

bystrzyca kłodzka (habel-
schwerdt). Hier ist das mittelal-
terliche, städtebauliche System 
erhalten geblieben: der viereckige 
Ring mit senkrecht verlaufen-
den Stra ßen und dem im 14. Jh. 
 errichteten Rathaus in der Mitte. 
Daneben befindet sich die barocke 
Figur der Dreifaltigkeit aus dem 18. 
Jh. Der Pranger aus 1558 ist eins 
der wenigen Beispiele der authen-
tischen Denkmäler des früheren 
Gerichtswesens. 
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Dom Muzeum prof. Josepha Wittiga 
wybitnego niemieckiego teologa, filozofa i pisarza, 
autora Kronik Nowej Rudy i Słupca. 

„Jako pisarz wszedł ze swoją teologiczno-po-
etycką 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 kulturo-
wo-przyrodniczy im. prof. Josepha Wittiga na ziemi 
kłodzkiej.

Dom prowadzi Fundacja Odnowy Ziemi Nowo-
rudzkiej w Nowej Rudzie.

Do dyspozycji pracownia, mieszkanie oraz do-
datkowo 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, Ver-
fassers 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. Ma-

cieja we Wrocławiu studiował teologię – najpierw we Wrocławiu, a następnie w Ber-
linie 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 na-
ukowych opublikował wiele opowiadań – historii o Panu Bogu. Głośny artykuł Wittiga 
„Zbawieni”, krytykujący oficjalną wykładnię kościelną grzechu i spowiedzi, w konse-
kwencji 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. 


