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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-poetycką twórczością do historii niemieckiej literatury.
Jako teolog wyprzedził w swych poglądach epokę.
Jako człowiek zaliczany bywa do wielkich postaci
religijnych XX wieku” (ks. prof. Alojzy Marcol).
Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Szlak kulturowo-przyrodniczy im. prof. Josepha Wittiga na ziemi
kłodzkiej.
Dom prowadzi Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej w Nowej Rudzie.
Do dyspozycji pracownia, mieszkanie oraz dodatkowo 7 miejsc noclegowych.

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

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

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

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

Irena Rogowska, Horst Ulbrich, Petr Neuman,
Joanna Golak, Katarzyna Rima Katbeh
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Ziemia Kłodzka nr 221

4
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Uroczyste zakończenie XXIII Polsko-Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej – Červeny Kostelec 2012
20 października 2012 roku
w Červenym Kostelcu (Republika Czeska) miało miejsce uroczyste zakończenie XXIII PolskoCzeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Dni rozpoczęły się już
w połowie sierpnia br. i trwały
do końca października pod hasłem „Bądźmy Rodziną”. W 22
ośrodkach po polskiej i czeskiej
stronie granicy państwowej zorganizowano ponad 60 różnorodnych wydarzeń społecznokulturalnych.
Uroczystość
zakończenia
XXIII Dni rozpoczęła się mszą
świętą w kościele św. Jakuba.
Koncelebrze przewodniczył ks.

prałat Josef Socha – generalny
wikariusz diecezji Kralovohradeckiej. Przy ołtarzu stanęli
księża z przygranicznych parafii czeskich oraz ksiądz prałat
Marian Kopko – proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny
w Krzeszowie.
Petr Mědilek – starosta Červenego Kostelca serdecznie
przywitał gości z Polski oraz zaprosił Juliana Golaka przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego do pierwszego podsumowania Polsko-Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej.
Julian Golak w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na

ideę Dni, która już od 23 lat
jest realizowana na pograniczu
polsko-czeskim. Hasło „Bądźmy
Rodziną” staje się z każdym rokiem codzienną praktyką realizowaną podczas wielu wspólnych akcji polsko-czeskich
i spotkań Czechów i Polaków.
Jest ich bardzo dużo, bowiem
granica państwowa już od kilku
lat nie jest barierą, ale stała się
pomostem, który znacznie ułatwia kontakty i współpracę.
W części artystycznej wystąpił chór z Červenego Kostelca, a po mszy świętej wystąpiła
miejscowa orkiestra symfoniczna pod dyrekcją Jířego Kabrta,

której koncert został entuzjastycznie przyjęty, a owacja na
stojąco trwała bardzo długo,
czym publiczność zmusiła dyrygenta do bisowania. W części popołudniowej nastąpiło
otwarcie wystawy „Bądźmy
Rodziną”, a uroczystości zakończyło przedstawienie teatralne
przygotowane w Teatrze Miejskim w Červenym Kostelcu im. J.
K. Tyla przez teatr z Ząbkowic.
Do uczestników uroczystości
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec
i Prezydent Wałbrzycha Roman
Szełemej skierowali specjalne
przesłania.

Ks. prałat Josef Socha, generalny wikariusz diecezji Hradec Kralove wygłosił homilię

Kościół Św. Jakuba w Červenym Kostelcu

Petr Mědilek starosta Červenego Kostelca przedstawił miejscową orkiestrę
symfoniczną pod dyrekcją Jířego Kabrta
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Sprawozdanie z XXIII Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”
15 VIII – 31 X 2012 r.
XXIII Polsko-Czeskie Dni
Kultury Chrześcijańskiej trwały
od 15 VIII do 31 X 2012 roku.
Zorganizowane zostały w 17
ośrodkach w Polsce (Bielawa,
Boguszów Gorce, Bystrzyca
Kłodzka, Duszniki Zdrój, Jedlina Zdrój, Kudowa Zdrój, Krzeszów, Mieroszów, Nowa Ruda,
Oleśnica, Pieszyce, Sokołowsko, Stary Lesieniec, Świdnica,
Wałbrzych, Wrocław, Ząbkowice oraz w 4 po stronie czeskiej
(Měziměsti, Červeny Kostelec,
Broumov, Neratov).
Organizatorami uroczystego rozpoczęcia i zakończenia
DNI były miasta partnerskie
Ząbkowice Śląskie (29 IX) i Červeny Kostelec (20 X).
W ramach DNI zorganizowano 60 imprez kulturalnych,
turystycznych i sportowych,
konferencji, konkursów.
Odbyło się 8 koncertów
z udziałem 15 chórów, 7 zespołów muzycznych, 5 tanecznych, 3 spektakle teatralne,
w których uczestniczyło około
5000 osób. Otwarto 9 wystaw,
w których zaprezentowało się
25 twórców z Polski i Czech
z udziałem około 1000 osób,
Zorganizowano
10-dniowy
Międzynarodowy Interdyscyplinarny Plener Artystyczny,
Przegląd Filmów Czeskich,
wycieczkę autokarowo-pieszą
w rejon Jesenika (PTTK Ząbkowice, Klub Czeskich Turystów),
wycieczkę dzieci polskich
i czeskich do Osówki, mecz piłki nożnej (Sokołowsko) i biegi
uliczne w Měziměsti. Piknik
Historyczny w Ząbkowicach,
Spartakiada Osób Niepełnosprawnych. Odbyły się 3 rajdy
turystyczne w ramach Noworudzkiej Jesieni Ekologicznej.
Miały miejsce 4 konferencje,
podczas których wygłoszono
30 wykładów (Forum Muzeów
Domowych w Kudowie Zdroju, „Wspólne dziedzictwo kulturowe” (Nowa Ruda), Sesje:
„Nauczanie Jana Pawła II jako
twórczy wkład w ewangelizację kultury” (Świdnica), „Ku

przyszłości – miejsce Polski
i Czech na XXI-wiecznej mapie
Europy”. Głos zabrało 30 wykładowców z Polski i Czech.
Przeprowadzono 7 konkursów, głównie dla dzieci
i młodzieży, promujących wiedzę przyrodniczą i kulturową
o pograniczu, poezję religijną
z udziałem 500 uczniów na różnych etapach. Organizatorzy
włączyli się w Europejskie Dni
Dziedzictwa, Rok Seniorów.
W organizację imprezy włączyły się 32 instytucje: Ośrodek
Kultury i Sztuki we Wrocławiu,
biblioteki w Boguszowie-Gorcach, Pieszycach,
Ząbkowicach, Centra Kultury w Mieroszowie i Bielawie, Centrum Turystyczno-Sportowe
w Nowej Rudzie,
Fundacja Odnowy
Ziemi Noworudzkiej, Solidarność
Polsko - Czesko Słowacka, Towarzystwa
Miłośników Bielawy
i Dusznik Zdroju,
Civitas Christiana,
Akcja Katolicka,
PTTK Ząbkowice,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu, PolskoCzeskie Towarzystwo Naukowe,
Stowarzyszenie
Neratov w Czechach,
Szkoły
w Ząbkowicach,
w Nowej Rudzie, Sokołowsku, Měziměsti,
Machovie,
w
Červenym
Kostelcu, Broumovie. Parafie
w Pieszycach,
Neratovie, Nowej
Rudzie,
Kudowie Zdroju, Krzeszowie,
Ząbkowicach,

Bielawie i Boguszowie-Gorcach. Polski Klub Ekologiczny,
Polsko-Czeski Klub Artystyczny Art. Studio, Klub Czeskich
Poetów, samorządy lokalne.
Wiele imprez współorganizowali wolontariusze w dziedzinie kultury. Wystawy: „Szlak
do wolności” (w wersji polskiej
i czeskiej) oraz wystawa PolskoCzeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną” były
prezentowane w Ząbkowicach
Śląskich, Červenym Kostelcu,
Oleśnicy i Wałbrzychu. Ważnym
akcentem kończącym XXIII
edycję DNI był koncert orkiestry

symfonicznej w Červenym
Kostelcu. Listy gratulacyjne
skierowali do organizatorów
i uczestników DNI: Marszałek
Województwa Dolnośląskiego - Rafał Jurkowlaniec, wicemarszałek - Jerzy Łużniak oraz
prezydent Wałbrzycha - Roman Szełemej. Poszczególne
imprezy XXIII Polsko-Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej
zaszczycili swoją obecnością
konsulowie polscy i czescy,
Marzena Królak – nowy polski
konsul generalny RP w Pradze
oraz Arkadiusz Ignasiak – konsul honorowy Republiki Czeskiej we Wrocławiu.
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Slavnostní zakončení XXIII. ročníku Polsko – českých
dnů křesťanské kultury – Červený Kostelec 2012
20. října 2012 se v Červeném
Kostelci (Česká republika) konalo slavnostní zakončení XXIII.
ročníku Polsko – českých dnů
křesťanské kultury. Dny začaly
v polovině srpna a probíhaly do
konce října pod heslem „Zůstanme rodinou“. Na 22 místech na
polské a české straně hranice
bylo uspořádáno více než 60
různých společenských a kulturních akcí.
Slavnost zakončení tohoto
ročníku začala mší svatou v kostele Sv. Jakuba, kterou sloužil
biskup Josef Socha – generální
vikář Královehradecké diecéze.
Učástnili se rovněž kněží z pohraničních českých farností a také
otec prelát Marian Kopko – farář
kostela Nejsvětší Panny Marie
v Krzeszowie.
Petr Mědilek – starosta Červeného Kostelce srdečně přivítal hosty z Polska a dal slovo
Julianu Golakovi, vedoucímu

organizačního výboru, aby jako
první zhodnotil Polsko – české
dny křesťanské kultury.
Julian Golak ve svém projevu
zdůraznil hlavní myšlenky setkání, které jsou již 23 let uváděny
do života obzvláště na polsko –
českém pohraničí. Heslo „Zůstanme rodinou“ se stává běžnou
každodenní praxí realizovanou
v řadě polsko – českých společných akcí a setkávání Čechů
a Poláků. Existuje mnoho takových akcí, protože státní hranice
již několik let nejsou překážkou,
ale mostem, který výrazně usnadňuje kontakty a spolupráci.
V umělecké části vystoupil
pěvecký soubor z Červeného
Kostelce a po mši svaté se konal
koncert místního symfonického
orchestru pod vedením Jiřího
Kabrta. Posluchači byli koncertem nadšení, ovace trvaly velmi
dlouho a publikum žádalo opakování. V odpoledních hodinách

Julian Golak, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Polsko-Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej podsumował XXIII edycję Dni w 2012 r.

následovala vernisáž výstavy
„Buďme rodinou“ a na závěr slavnosti se konalo divadelní představení připravené v Městském
divadle J.K. Tyla v Červeném

Msza Św. na zakończenie XXIII Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w kościele św. Jakuba w Červeném Kostelcu

Kostelci. K účastníkům slavnosti
promluvil také hejtman Dolnoslezského vojvodství Rafał Jurkowlaniec a primátor Wałbrzycha Roman Szełemej.
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Otwarcie ronda im. Vaclava Havla we Wrocławiu
(Red.) W dniu 17 października 2012 roku obok najwyższego budynku w Polsce „Sky
Tower” miała miejsce uroczystość nadania nazwy Vaclava
Havla nowemu rondu. Wnioskodawcami, którzy wspólnie
skierowali specjalny list wraz
z obszernym uzasadnieniem do
Rady Miejskiej Wrocławia byli
Arkadiusz Ignasiak – Konsul
Honorowy Republiki Czeskiej

i Julian Golak – Szef Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej.
Rada Miejska Wrocławia odpowiedając na wniosek wyżej
wymienionych jednogłośnie
uchwaliła nazwę dla nowego
ronda.
Vaclav Havel był kilkakrotnie we Wrocławiu, m.in. w 1992
roku, kiedy otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa, Uniwersytetu Wrocławskiego. Vaclav

Havel był także Honorowym
Obywatelem Miasta Wrocławia
i laureatem Nagrody im. Jana
Nowaka-Jeziorańskiego przyznanej przez Ossolineum. Havel miał także wielu przyjaciół
na Dolnym Śląsku, szczególnie
akcentował znaczenie Festiwalu Niezależnej
Kultury
Czeskiej

i Słowackiej, który odbył się w listopadzie 1989 roku we Wrocławiu. Podkreślał, że ten festiwal
był prawdziwym preludium Aksamitnej Rewolucji. Wskazywał
na zasługi Solidarności PolskoCzesko-Słowackiej, której był
„szeregowym członkiem”.

17.10. 2012 r. Uroczyste otwarcie ronda Vaclava Havla. Przemawia Ambasador Republiki Czeskiej Jan Sechter

Otevření kruhového objezdu Václava Havla ve Wroclawi
Dne 17. října 2012 proběhlo
vedle mrakodrapu „Sky Tower“
slavnostní otevření kruhového
objezdu a jeho pojmenování
po Václavu Havlovi. Navrhovateli, kteří společně vypracovali speciální návrh s rozsáhlým
odůvodněním
městskému
zastupitelstvu, byli Arkadiusz

Ignasiak,Čestný konsul České
republiky, a Julian Golak,předseda
Polsko-česko-slovenské
solidarity. Městské zastupitelstvo odpovědělo na návrh výše
uvedených osob a jednomyslně
schválilo název nového kruhového objezdu.
Václav Havel byl několikrát

ve Wroclawi mj. v roce 1992, kdy
obdržel na Wroclawskoé univerzitě čestný titul doktora. Václav
Havel byl čestným občanem
města Wroclawi a laureátem
ceny Jana Nowaka-Jeziorańskiegoudělované centrem Ossolineum. Havel měl také na Dolním
Slezsku mnoho přátel, obzvláště

zdůrazňoval význam Festivalu
nezávislé české a slovenské kultury, který se konal v listopadu
1989 ve Wroclawi. Havel zdůrazňoval, že tento festival a také
činnost Polsko-česko-slovenské
solidarity, které byl „řadový členem“ byly opravdovou předehrou Sametové revoluce.
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Święto DOlnego Śląska
Sejmik Województwa Dolnośląskiego obradował na specjalnej sesji wyjazdowej w teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy.

Jerzy Pokój przewodniczący Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego

Zebraliśmy się tutaj, żeby
po raz trzeci obchodzić Święto
Województwa Dolnośląskiego.
Święto, które jest piękną tradycją.
Szanowni Państwo, BYCIE
DOLNOŚLĄZAKIEM stało się
dla nas niepostrzeżenie faktem
oczywistym, a nasza dolnoślą-

ska tożsamość kształtuje się codziennie.
Zaczęli ją tworzyć ci, którzy
przybyli tu ze wschodnich terenów II Rzeczypospolitej i z obozów nieludzkiej ziemi, żołnierze
z armii polskich utworzonych
przez Związek Sowiecki, których
krwawy szlak bojowy prowadził
także przez Dolny Śląsk, zagrożeni represjami i śmiercią z rąk
ubeckich oprawców Akowcy,
którzy szukali tutaj drogi na zachód albo bezpiecznej anonimowości, Polacy przybywający ze
wszystkich możliwych zakątków
Polski i świata.
W tym naszym dolnośląskim
tyglu powstała współczesna polszczyzna, dolnośląska Solidarność, polska wolność. Tutaj powstał pierwszy euroregion Nysa,
polska europejskość ćwiczona na
codzień, wydeptywana mozolnie
przez Dolnoślązaków przekraczaniem wszelkich granic.
Nasza wielokulturowość jest
najbardziej naturalna, bo powstała ze wszystkich niemal polskich
kultur regionalnych i kształtowała się w kulturowym krajobrazie
z niemieckim i czeskim rodowodem. Ten historyczny fundament
kultury materialnej chronimy

Radni Sejmiku i Zarząd Województwa zajęli miejsca na scenie Teatru w Legnicy

Teatr Heleny Modrzejewskiej gościł władze Województwa Dolnośląskiego

z wielką pieczołowitością i czynimy go stałym elementem naszego życia społecznego. To jest już
oczywiste.
Na Dolnym Śląsku otwierały
się i budowały nowe mosty, które łączyły ludzi z przeciwległych
brzegów. Mosty w świadomości
ludzkiej przede wszystkim, bo
one są najważniejsze. Budujemy
w praktyce międzyludzkich kontaktów most polsko-niemieckiego pojednania. W tradycję
dolnośląską, w tradycję polską,
w nową europejską tradycję włącza się niemiecką i czeską przeszłość tego regionu.

Oto jak się nam umacnia
fundament bycia Dolnoślązakiem.
I temu wszystkiemu patronuje święta Jadwiga, która rozjaśnia nam łaską Ducha Świętego trudny sens pojednania,
wielki sens miłosierdzia.
Zebraliśmy się w przeddzień
dnia Świętej Jadwigi Śląskiej tutaj w Legnicy co ma wielkie historyczne znaczenie. Rozważajmy je. Również te z najnowszej
historii. Czcigodna jest tradycja
dolnośląska. To wielka sprawa:
BYĆ DOLNOŚLĄZAKIEM.

Goście, w tym biskup legnicki, biskup świdnicki,
parlamentarzyści oraz laureaci nagród przyznanych przez
Sejmik zajęli miejsca na widowni
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Insygnia Dolnego Śląska
Od roku 1998 budujemy naszą
regionalną tożsamość dzięki symbolom, które czynią Województwo
Dolnośląskie rozpoznawalnym zarówno w kraju, jak i za granicą.
Od 2009 roku nasz region posiada nowy herb i flagę województwa.
To one identyfikują nas na mapie
samorządów w Polsce i w Europie.
Stanowią – poprzez użytą kolorystykę i motywy - symboliczny łącznik
pomiędzy naszym Województwem,
a jego historyczną spuścizną.   
Od roku 2010 w dniu 16-go
października obchodzimy Święto
Województwa Dolnośląskiego. Rok
temu - 16 października 2011 roku,
podczas uroczystej sesji na Zamku
Książ Radni Województwa przyjęli uchwałę o wzorach insygniów
Województwa Dolnośląskiego. Po
roku od tamtego wydarzenia mamy
możliwość uczestnictwa w ich uroczystym przekazaniu.
W marcu tego roku wykonaliśmy kolejny krok w budowie naszej
tożsamości regionalnej – Sejmik Województwa podjął uchwałę o nadawaniu i noszeniu Odznaki Honorowej Zasłużony dla Województwa
Dolnośląskiego.
Najważniejszymi elementami
insygniów Województwa Dolnośląskiego są srebrny łańcuch
Przewodniczącego Sejmiku i złoty
łańcuch Marszałka Województwa
Dolnośląskiego. Ogniwa Łańcucha Przewodniczącego Sejmiku
i Marszałka Województwa posia-

dają taką samą formę, symbole
oraz kształt. Zasady heraldyki
nakazują sięgać do najdawniejszych, udokumentowanych symboli, herbów, które były używane
przez władców naszych ziem.
Kolejne medaliony widoczne
w ogniwach łańcuchów przedstawiają wizerunki orłów i herbów
książąt śląskich, a także księstw
piastowskich z okresu średniowiecza. Widzimy je na każdym
z kolejnych 8 ogniw.
Zgodnie z zasadami heraldyki
najważniejszym znakiem identyfikującym region jest jego herb, dlatego to właśnie Herb Dolnego Śląska
jest najważniejszą częścią i główną
ozdobą każdego łańcucha – to
ogniwo numer 1.
Pomiędzy
poszczególnymi
herbami księstw widzimy ogniwo
z godłem roty księcia Henryka Brodatego. – to ogniwo nr 2.
Ogniwo nr 3 przedstawia
orła używanego przez władców
Księstwa: Wrocławskiego, Żagańskiego i Brzeskiego.
Ogniwo nr 4 to wizerunek
symbolu Księstwa Ziębickiego
i Świdnickiego.
Ogniwo nr 5 pokazuje nam, że
nie wszystkie księstwa ograniczały
się do używania symbolu orła. Takiego herbu używały Księstwa: Brzeskie, Jaworskie i Głogowskie.
Podobna sytuacja jest na ogniwie nr 6, taki symbol obowiązywał
w Księstwie Górne Łużyce.

Szanowni Państwo.
Mam zaszczyt zaprosić Państwa do
odwiedzenia Muzeum Minerałów
w Kłodzku (przeniesione z Nowej
Rudy). Muzeum powstało w oparciu o jedną z największych prywatnych kolekcji w Polsce. Obecnie
liczy ona ponad 3000 okazów,
z czego na ekspozycji zaprezentowano ponad 2000. Jest to zatem
największa tego typu prywatna
wystawa w Polsce.
Ekspozycja podzielona jest na pięć
działów:
Minerały Świata - kolekcja ponad 800 różnych minerałów (pod
tym względem jest to największy
zbiór w Polsce). Okazy zostały tu
pogrupowane pod względem
składu chemicznego. W gablotach
zobaczyć możemy m.in. następu-

jące grupy tematyczne: pierwiastki
rodzime, siarczki, tlenki, siarczany,
węglany, krzemiany itp. Taki układ
wystawy umożliwia obserwację różnorodności wykształcenia
i barw w minerałach o zbliżonym
składzie chemicznym. W ostatniej
gablocie zaprezentowano minerały, które w ultrafiolecie świecą własnym światłem.
Minerały Polski - bogaty zbiór minerałów z Sudetów (w tym liczne
okazy z Hrabstwa Kłodzkiego), Gór
Świętokrzyskich, Karpat, Górnego
Śląska i innych regionów kraju.
Kamienie szlachetne - przepiękna
kolekcja prezentująca zarówno kamienie naturalne jak i oszlifowane.
Bursztyny - wspaniała kolekcja
bursztynów i innych żywic kopalnych z całego Świata oraz inkluzji

Wojewoda Dolnośląski Marek Skorupa wręczył przewodniczącemu Sejmiku
i Marszałkowi Województwa insygnia (symbole) Dolnego Śląska

Ogniwo nr 7 i 8 są bez orła – nr 7
to Hrabstwo Kłodzkie, a ogniwo nr 8
to Księstwo Nyskie.
Na ogniwie nr 9 widnieje dwukolorowy orzeł, używany przez
władców Księstwa Świdnickiego.
Orła z ogniwa nr 10 używało
kilku władców. Byli to książęta: Wrocławski, Oleśnicki, Głogowski, Legnicki oraz Brzeski.
Laska Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
jest równie ważnym atrybutem jak
łańcuch przewodniczącego i marszałka. Na jej szczycie osadzony
jest Orzeł Śląski z XIV wieku, który
symbolizuje także trójwymiarową
figurkę herbu Województwa analogiczną do orła na szczycie elewacji
południowej Kościoła św. Krzyża

we Wrocławiu. Wykonane zgodnie
z wytycznymi zasad heraldyki insygnia Województwa Dolnośląskiego
to również odznaki dla radnych.
Radni – reprezentanci Dolnoślązaków, jako symbol sprawowanej
funkcji noszą odznaki z rozetą, z napisem Radny Województwa Dolnośląskiego.
Ostatnimelementeminsygniów
władzy samorządowej Dolnego
Śląska są ozdobne pieczęcie przewodniczącego sejmiku i marszałka
województwa. Insygnia Województwa Dolnośląskiego to symbole,
które z całą pewnością pozwolą
nam w świadomy sposób budować
i akcentować regionalną wspólnotę
Dolnoślązaków.

MUZEUM MINERAŁÓW
owadów w bursztynie bałtyckim
sprzed około 45 milionów lat.
Meteoryty i tektyty - bardzo ciekawa kolekcja prezentująca prawie
wszystkie znane typy meteorytów
i tektytów, w tym m. in. kamienie
pochodzące z Marsa i Księżyca. Jest
tu również kilka przykładów meteorytów znalezionych w Polsce.
Zwiedzanie ekspozycji odbywa się
z przewodnikiem który w interesujący sposób opowiada o najciekawszych okazach. Czas zwiedzania około 30 minut.
Cena biletów grupowych 4 zł od
osoby. Zgłoszenia grup proszę składać pod numerem telefonu: 884911-500.
UWAGA!!! W ramach działalności Muzeum prowadzone są

lekcje muzealne dla grup szkolnych. Proponujemy następujące
tematy zajęć:
TEMAT 1. Co to jest minerał? Co to
jest skała? Podstawowe minerały
skałotwórcze i formy kryształów.
TEMAT 2. Zastosowanie minerałów
od prehistorii po dzień dzisiejszy.
Podczas zajęć uczniowie bezpośrednio zapoznają się z przykładami omawianych minerałów i skał.
Lekcja trwa około 45 minut. Cena
lekcji 25 zł od grupy (+ 23% VAT).
Zgłoszenia proszę składać pod numerem telefonu: 884-911-500.
Serdecznie zapraszamy Państwa
do odwiedzenia naszego
Muzeum.
Robert Borzęcki
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DolnośląskA NagrodA KulturalnA "SILESIA"
Sejmiku Województwa za rok 2012
Dolnośląską Nagrodę Kulturalną SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za rok 2012 otrzymały:
1) Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, w wysokości 50.000 zł
2) Teatr Lalki I Aktora w Wałbrzychu, w wysokości 50.000 zł
3) Mieczysław Piotrowski „Ducin”, w wysokości 20.000 zł
Kapituła przyznała nagrodę Muzeum Karkonoskiemu
w Jeleniej Górze doceniając
ogromny wysiłkiek włożony
w realizację kluczowych zadań.
Najważniejszym projektem inwestycyjnym było realizowane
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego współfinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego zadanie pt.:
"Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego W Jeleniej
Górze”. Inwestycja objęła swym
zakresem modernizację istniejącego budynku oraz dobudowę
nowego skrzydła budynku. Cały
obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
i zabezpieczony antywłamaniowo i przeciwpożarowo. W wyniku
rozbudowy Muzeum Karkonoskie
zwiększyło swoją powierzchnię
o 2,3 tys. m2. Kolejnymi ważnymi
projektami inwestycyjnymi są
projekty związane z oddziałem
Muzeum - Zamkiem Bolków, gdzie
w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowane zostały
trzy kluczowe zadania: projekt,
pt. ,,Bolków, Zamek Bolków:
I etap wykonania zabezpieczeń
konstrukcyjnych zamku" projekt,
pt.: ”Bolków, Zamek Bolków (XVI
w.): montaż systemów zabezpieczeń: I etap, projekt pt.: "Bolków,
zamek (XIII - XVI W.): ll etap prac
zabezpieczająco - konstrukcyjnych”. Prace przeprowadzone
w wyniku realizacji projektów
były pierwszymi po 1945 roku
działaniami, dzięki którym zabezpieczono zamek. Oprócz działań inwestycyjnych równolegle
były realizowane w 2011 roku
projekty miękkie. Jednym z ważniejszych był projekt EWT, pt.
,,Ożywienie czesko - polskiej tra-

dycji szklarskiej w Karkonoszach,
którego celem nadrzędnym było
pielęgnowanie i inspirowanie
działań związanych ze szkłem.
W ramach projektu pracownicy
Muzeum przygotowują wystawy
stałe, wystawy czasowe, promujące miejsca związane ze szkłem
po polskiej i czeskiej stronie. Kolejnym ważnym zadaniem w ramach programów transgranicznych była wystawa ,,Od secesji
do modernizmu”, która prezentowana była w muzeach narodowych w Gdańsku, Kielcach oraz
w Opolu i Weisswasser w Niemczech. W Legnicy i w Nowej Soli
prezentowane było szkło secesyjne. Na uwagę zasługuje fakt, że
w okresie polskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej Muzeum
przygotowało w siedzibie parlamentu czeskiego, w Pradze, wystawę malarstwa współczesnego
„Karkonosze”. Do kolejnych działań międzynarodowych dodajmy
jeszcze współpracę z Muzeum
Karkonoskim we Vrchlabi przy
projekcie dotyczącym twórczości
Ericha Fuchsa, w rezultacie którego ze wspólnych zbiorów została
wydana teka jego grafik. Oprócz
działań wystawienniczych Muzeum prowadzi również działalność oświatową. Posiada w swojej
ofercie szereg lekcji muzealnych
oraz warsztatów mających na
celu przybliżenie młodemu człowiekowi historii i tradycji regionu.
Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem. Przez cały rok w każdą pierwszą niedzielę miesiąca
odbywają się otwarte spotkania
z historykami, historykami sztuki, artystami. Wszystkie działania
Muzeum Karkonoskiego, mają
na celu skuteczną popularyzację
historii, kultury i tradycji Dolnego
Śląska. W związku z tym Muzeum
ściśle współpracuje z samorządami, instytucjami kultury, szkołami
wszystkich szczebli, organizacja-

Nagrodę „Silesia” odebrała pani Małgorzata Piotrowska w imieniu chorego męża
Mieczysława Piotrowskiego „Ducina”

mi pozarządowymi. Od trzech
lat współorganizuje Art & Glass
Festival w Jeleniej Górze, który
już w tym roku przekształci się we
wspólną imprezę dla całej Kotliny
Jeleniogórskiej. Oddział Muzeum
- Zamek w Bolkowie skutecznie
promuje tradycje rycerskie, jest
współorganizatorem cyklicznej,
międzynarodowej imprezy„Castel
Party”. Natomiast oddział - Skansen Uzbrojenia Wojska Polskiego
pielęgnuje tradycje polskiego
oręża, między innymi poprzez
organizację Pikników Militarnych,
ale również organizuje wydarzenia związane z uroczystościami
patriotycznymi. Kolejny oddział
Muzeum - Dom Hauptmannów
w Szklarskiej Porębie - kontynuuje przedwojenne tradycje kolonii artystycznej, koordynując
działania związane z uczestnictwem Miasta Szklarska Poręba
w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Kolonii Artystycznych. Muzeum współpracuje ze Stowarzyszeniem Artystów „Nowy Młyn”,
którego siedziba mieści się właśnie
w Muzeum. Muzeum Karkonoskie
w Jeleniej Górze przez lata działalności zgromadziło największą
w Polsce kolekcję szkła artystycznego miedzy innymi w wyniku
realizacji programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego. Dodając do wszystkich
powyższych faktów pomyślne
zakończenie realizacji projektu
„Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej
Górze", dzięki któremu powstał
piękny, obszerny budynek, spełniający normy europejskie, bez
wątpienia można stwierdzić, że
Muzeum jest wizytówką miasta
Jelenia Góra, z pewnością też –
Dolnego Śląska.
Przy wyborze Teatru Lalki
i Aktora w Wałbrzychu Kapituła zwróciła uwagę na doskonałą
prezentację możliwości i efektów
współpracy artystycznej, organizacyjnej i finansowej. Przedsięwzięcie Teatru: „Ox und Esel/Wół
i Osiol" to rezultat współpracy:
Theater des Lachens w Frankfurcie nad Odrą, Teatru Lalki i Aktora
w Wałbrzychu i Teatru Fabryka
Formy we Wrocławiu, przy i współudziale Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Warszawie oraz przy zaangażowaniu
Szkoły Języków Obcych Empik
School w Wałbrzychu - w sferze
działań promocyjnych. Zostało
objęte honorowym patronatem
Konsulatu Generalnego Niemiec
we Wrocławiu. W pokazie premierowym i spotkaniach z publicznością uczestniczył autor tekstu
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- Norbert Ebel. Polskie tłumaczenie jest pierwszym tłumaczeniem
tego autora i szóstym, po norweskim, portugalskim, francuskim,
holenderskim i duńskim przekładem jego ,,żłóbkowej" opowieści.
Dzięki tej realizacji: wypromowano współczesny utwór dramaturgii niemieckiej w przystępnej
i humorystycznej konwencji inscenizacyjnej, którego przesłanie
jest czytelne dla każdego odbiorcy. Nawiązano współpracę z niemieckim partnerem zawodowym,
z organizacjami pozarządowymi,
opracowano program teatralny
z polsko-niemieckim tekstem scenicznym oraz barwnymi ilustracjami tematycznymi, zachęcającymi
do lektury i nauki języka sąsiadów,
wprowadzono program jako pomoc dydaktyczną do nauki języka
niemieckiego w Empik School,
wzbogacono ofertę repertuarową
dolnośląskiego teatru o inscenizację familijną, oddziaływającą
wychowawczo,
empatycznie
i osobotwórczo na kilka sezonów
artystycznych. Inscenizacja została bardzo ciepło przyjęta przez
publiczność, nie tylko z uwagi na
formę, ale też proste i ważne przesłanie, skłaniające do refleksji, motywujące do twórczych przemian
w bardzo sprzyjającym, bożonarodzeniowym klimacie. Na utrwalenie duchowych i artystycznych
doznań z pewnością pozwolił program spektaklu, zawierający tekst
sceniczny w dwujęzycznej wersji
językowej, opatrzony rysunkami tematycznymi wałbrzyskiego
twórcy Dariusza Sikory. Spektakl
spotkał się z również z przychylnością krytyki teatralnej, czego
wyrazem są wypowiedzi i artykuły
- Dziennik Teatralny - 2011 „O betlejemskiej przyjaźni”, Nowa Siła
Krytyczna - 2011 „Bajkowa forma
motywacji”.

Przy wyborze Mieczysława
Piotrowskiego „Ducina” Kapituła uzasadniła swój wybór
działalnością na rzecz budowania związków między ugrupowaniami dysydenckimi w Polsce
i Czechosłowacji oraz uczestnictwem w walce z reżymem PRL,
budowy podstaw demokratycznych przemian. Od końca lat 70tych związany był z niezależnym
ruchem studenckim. W latach
1983-84 był współorganizatorem
i przewodniczącym Samorządu
Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1984 związany
był z podziemną Solidarnością,
od 1985 z Solidarnością PolskoCzesko-Słowacką,
odpowiedzialny za działalność kurierską
i przerzutową wydawnictw i poligrafii przez granicę oraz organizację spotkań na górskich szlakach
granicznych. Organizator i uczestnik spotkań przedstawicieli
demokratycznej opozycji z Polski i Czechosłowacji (1987-89)
z udziałem m.in. Vaclava Havla,
Jacka Kuronia, Adama Michnika,
na granicznych szlakach turystycznych w Górach Złotych i Masywie Śnieżnika. Organizator akcji
przerzutu zagrożonego długoletnim wyrokiem więzienia Stanislava Devatego do Polski latem 1989
roku i przeprowadzenia go przez
„zieloną granicę" w trakcie Aksamitnej Rewolucji z powrotem do
Czechosłowacji. Współorganizator Festiwalu Niezależne] Kultury
Czeskiej i Słowackiej w listopadzie 1989, który Vaclav Havel nazwał „preludium do aksamitnej
rewolucji". Organizator pierwszego spotkania Lecha Wałęsy, Przewodniczącego NSZZ„Solidarność”
z Vaclavem Havlem, Prezydentem
Federacji Czesko-Słowackiej 17
marca 1990 na Przełęczy Karkonoskiej. Współorganizator pierwszej wizyty w Polsce Petra Pitharta, Premiera Republiki Czeskiej
w 1990. Współorganizator cyklu
akcji „Otwórzcie granice” jesienią 1990 - w akcji inauguracyjnej
na Przełęczy Okraj uczestniczył
Prezydent Havel i Jiři Dientsbier,
ówczesny Minister Spraw Zagranicznych CSRF. Współtwórca
Stowarzyszenia Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka oraz współzałożyciel Fundacji „Solidarności
Polsko-Czesko-Słowackiej”, był
Rzecznikiem Generalnym – Prezesem Stowarzyszenia i członkiem
Rady Fundacji. Współorganizator
uroczystości nadania Vaclavovi
Havlovi godności Doctora Honoris Causa Uniwersytetu Wrocław-

skiego w 2002 r. Autor projektu
otwarcia przejść granicznych na
szlakach turystycznych, zrealizowanego po siedmiu latach starań
21 grudnia 1996 w trakcie symbolicznej uroczystości na Równi
pod Snieżką, w miejscu pierwszego spotkania przedstawicieli KSS
KOR i KARTY ‘77 w 1978. W latach
1998-2001 jako pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego
i Prezydenta Miasta Wrocławia
odpowiedzialny był za działania na rzecz otwarcia Konsulatu
Generalnego Republiki Czeskiej
we Wrocławiu, co nastąpiło 12
października 2001 r. W latach
1998-2002 stały członek PolskoCzeskiej Komisji Międzyrządowej
do spraw Współpracy Transgranicznej, zaangażowany przede
wszystkim w prace grup roboczych ds. gospodarki i handlu,
rozwoju pogranicza oraz samorządu terytorialnego. Po reformie
administracyjnej w Polsce i Republice Czeskiej, inicjator nawiązania kontaktów partnerskich władz
województwa
dolnośląskiego
z przedstawicielami krajów: libereckiego,
kralovohradeckiego,
pardubickiego oraz ołomunieckiego, a także Wrocławia z Ostrawą, Ołomuńcem i Hradec Kralove,
i wielu innych miast z Dolnego
Śląska i Republiki Czeskiej. W latach 1999-2001 współorganizator
trzech edycji Festiwalu Kultury
Czeskiej we Wrocławiu, który
w 2002 został przekształcony
w Festiwal Wyszehradzki na mocy
porozumienia
prezydentów
czterech miast z państw Grupy
Wyszehradzkiej: Ołomuńca, Pecsu, Prešova i Wrocławia, członek,
założyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Festiwal Wyszehradzki.
W 2000 r. organizator wizyty władz

Laureat Dolnośląskiej Nagrody
Kulturalnej „Silesia” w roku 2012

Wrocławia u Prezydenta Vaclava
Havla w związku z nadaniem mu
na wniosek Solidarności PolskoCzesko-Słowackiej godności Civitatea Wratislaviensis Donatus.
W 2002 roku współorganizator
wraz z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu, akcji informacyjnej służącej bezpieczeństwu
osób udających się na Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich
w Harrachovie oraz Biegu Piastów w Szklarskiej Porębie - Jakuszycach. W 2002 roku współorganizował na wrocławskim
Rynku koncert „Wrocław Pradze”
w trakcie którego zebrano około
700 tysięcy złotych na pomoc dla
powodzian w Republice Czeskiej.
Współautor programu obchodów
XXV-lecia Solidarności PolskoCzesko-Słowackiej w roku 2006,
pod hasłem „SZLAK DO WOLNOŚCI”, gdzie wyznaczono szlak turystyczny w miejscach akcji granicznych SPCzS.
Laudację o zasługach Mirosława Piotrowskiego wygłosił Julian
Golak radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

fot. z archiwum prywatnego

Julian Golak Radny Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego wygłosił
laudację, w której przedstawił zasługi
i życiorys Mieczysława Piotrowskiego

11

Mieczysław Piotrowski „Ducin” kocha góry. Niestety ciężka choroba na razie
uniemożliwiła mu chodzenie. Wierzymy, że jeszcze spotkamy go na górskich
szlakach, szczególnie na pograniczu polsko-czeskim.
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Tytuł Honorowego Obywatela Dolnego Śląska
CIVI HONORARIO przyznał sejmik Ś.P. Jerzemu Woźniakowi
Tytuł Honorowego Obywatela
Dolnego Śląska – CIVI HONORARIO to najwyższy tytuł i największe uhonorowanie przyznawane
przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Został ustanowiony
30 stycznia 2004 roku uchwałą
Sejmiku Województwa. Tytuł ten
przyznaje się osobom, które swoją postawą i pracą przyczyniają
się do kształtowania tożsamości
regionalnej Dolnoślązaków, do
rozwoju gospodarczego regionu,
które z sukcesem działają na polu
społecznym i kulturalnym, które
wniosły wkład do rozwoju i podnoszenia konkurencyjności Dolnego Śląska, do promocji regionu
w Polsce i za granicą. Uroczyste
nadanie tytułu to wręczenie aktu
nadania oraz statuetki autorstwa
prof. Zbigniewa Horbowego.
Pierwszą osobą uhonorowaną
tytułem Obywatela Honorowego Dolnego Śląska był Kardynał
Henryk Gulbinowicz w 2004 roku.
W roku 2007 tytuł ten nadano
profesorowi Władysławowi Bartoszewskiemu. Uchwałą Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego
z dnia 27 września 2012 r. tytuł
CIVI HONORARIO Obywatela Honorowego Dolnego Śląska w roku
2012 otrzymał pułkownik doktor
Jerzy Woźniak.
Jerzy Woźniak urodził się
8 listopada 1923 roku w Krakowie,
w odradzającej się po latach zaborów Drugiej Rzeczypospolitej.
Mieszkał i wychowywał się
w Błażowej koło Rzeszowa. To tutaj odebrał staranne wychowanie
w duchu patriotyzmu i poszanowaniu religii, która była ostoją polskości.

Ukończył I Gimnazjum i Liceum im. Księdza Stanisława Konarskiego w Rzeszowie.
W strukturach konspiracyjnych Związku Walki Zbrojnej Armii
Krajowej rozpoczął działalność
w 1941 r. Miał wówczas 18 lat. Po
zaprzysiężeniu działał w siatce
wchodzącej w skład Obwodu Rzeszów, Placówki Błażowa.
W 1943 r. Jerzy Woźniak, wówczas już z pseudonimem „Jacek”,
ukończył konspiracyjne, kilkumiesięczne kursy szkoły podoficerskiej
i szkoły podchorążych. W konspiracji, a następnie podczas działań
partyzanckich brał udział w akcjach zbrojnych, ochronie zrzutów
uzbrojenia, w osłanianiu radiostacji polowej Armii Krajowej Placówki Błażowa.
Niedługo po wyparciu Niemców i wejściu Rosjan rozpoczęły się
masowe aresztowania i wywózki
do ZSRR żołnierzy i działaczy Polskiego Państwa Podziemnego. Jerzy Woźniak zdołał uniknąć aresztowania. Nie zaprzestał jednak
działalności niepodległościowej.
Brał udział w ukrywaniu żołnierzy
Podziemia, przewożeniu meldunków i broni.
Zaraz po zakończeniu wojny
organizował we Wrocławiu Straż
Akademicką, paramilitarną formację strzegącą mienia i porządku
w obrębie zrujnowanych terenów
gmachu głównego Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, po
czym na przełomie sierpnia i września 1945 r. przedostał się do polskiego obozu w Murnau, w angielskiej strefie okupacyjnej Niemiec.
Stamtąd dotarł do Innsbrucku
w Austrii. Na przełomie 1945/1946 r.

podjął studia medyczne. Zawodowi lekarza poświęcił potem całe
dalsze życie.
Kilka miesięcy później został
również żołnierzem II Korpusu
gen. Władysława Andersa. W połowie 1947 r. Jerzy Woźniak jako
emisariusz Delegatury Zagranicznej WiN, został wysłany z Londynu
do Polski. Dla działaczy III Zarządu
Głównego wiózł finanse, „pocztę”,
szyfry i wyraźne wytyczne zaprzestania prowadzenia wywiadu wojskowego.
Został aresztowany 9 grudnia
1947 r. w Katowicach. W czasie
przesłuchań odrzucił propozycje
współpracy. Został poddany ciężkiemu, wielomiesięcznemu śledztwu. 10 listopada 1948 r. został
skazany przez warszawski trybunał wojskowy na karę śmierci. 18
stycznia 1949 roku Bolesław Bierut
zamienił Jerzemu Woźniakowi wyrok śmierci na dożywocie.
W jednym z wywiadów Jerzy
Woźniak powiedział:
„Najpierw było więzienie
w Rawiczu, półtora roku, później
znów Mokotów. W końcu trafiłem
na oddział specjalnego nadzoru
i rygoru więzienia we Wronkach.
W więzieniu spędziłem 9 lat.
Przez 5 lat nie widziałem książki ani gazety. W Rawiczu, przez
nikogo nie indagowany, uporządkowałem się psychicznie, ale
dłuższa samotność źle wpływała
na mój stan ducha. Przełomem
stała się praca na oddziale Szpitala Okręgowego we Wronkach.
Tam można było pomóc w różny
sposób, przyznając diety, kierując
kogoś na izbę chorych. Niesienie
pomocy innym było dla mnie
ważne. Po opuszczeniu więzienia
przyrzekłem sobie, że będę pomagać więźniom. No i zostałem
lekarzem więźniów.”
Wyszedł na wolność w czasie
odwilży w 1956 roku, skończył
medycynę i został lekarzem, jednym z najwybitniejszych w kraju
pulmonologów. Nigdy jednak nie
zrobił doktoratu. Uniemożliwił mu
to panujący w PRL system i aparat
bezpieczeństwa, żeby pisać doktorat, trzeba było podać życiorys,
a nie mógł mieć zatartego wyroku.
Pracował we Wrocławiu jako pulmonolog zapisując piękną kartę

w walce z gruźlicą i chorobami
płucnymi w środowisku akademickim.
Po 1989 roku zaangażował się
w działalność polityczną i aktywność w ruchu weteranów AK - WiN.
Od 1990 r. organizował dolnośląskie struktury i wszedł do Rady
Naczelnej Ruchu Chrześcijańsko
– Narodowego. Został organizatorem i prezesem Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej, współtworzył Zarząd Główny Zrzeszenia Społeczno – Kombatanckiego
„Wolność i Niezawisłość”. W 1998
r. z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność został mianowany podsekretarzem stanu Urzędu d.s.
Kombatantów i Osób Represjonowanych. Funkcję tę pełnił do
2001 r. Później był przewodniczącym Rady Naczelnej Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
przewodniczącym Rady Kombatantów przy kierowniku Urzędu
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Prezesem Honorowym Zarządu Głównego WiN.
Był odznaczony między innymi: Krzyżem Komandorskim
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, dwukrotnie Krzyżem Walecznych i Krzyżem Armii Krajowej.
Zawsze pozostawał wierny swoim
przekonaniom i religii, z której
czerpał siłę do bycia patriotą i „porządnym człowiekiem”.
Był inicjatorem powstania we
Wrocławiu pomnika rotmistrza
Witolda Pileckiego. Był świadkiem
jego śmierci podczas swojego pobytu w więzieniu.
We Wrocławiu Jerzy Woźniak
zorganizował odsłonięcie tablicy
pamiątkowej poświęconej polskim działaczom niepodległościowym, straconym tam w latach
1946 – 1954. Tablica jest wmurowana w ścianę więzienia przy
ul. Kleczkowskiej.
Jerzy Woźniak powiedział: „Kiedy wracamy pamięcią do tamtych
lat i wydarzeń, nie sposób nie zadać sobie pytania: czy my, żołnierze
Armii Krajowej, spełniliśmy nasze
zadanie? I z czystym sumieniem
możemy sobie odpowiedzieć, że
tak. Możemy być dumni z naszej
przeszłości, z naszej historii.”
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Wspomnienie
o Jerzym Woźniaku
12 kwietnia 2012 roku zmarł we Wrocławiu płk. dr Jerzy Woźniak, żołnierz Armii Krajowej, były więzień polityczny skazany przez władze PRL na karę śmierci, Honorowy Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
W czasie II wojny światowej walczył jako żołnierz w szeregach Armii Krajowej, po zakończeniu wojny nie
odpoczywał, ale rozpoczął walkę z władzami komunistycznymi PRL i odważnie domagał się Wolnej Polski.
Aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa (UB), a następnie skazany na karę śmierci, którą zamieniono
na dożywotnie więzienie.
W 1956 r. wyszedł na wolność, podejmując przerwane studia medyczne. Pracował we Wrocławiu jako lekarz – pulmunolog. Przyczynił się także do leczenia chorych górników z Nowej Rudy i Wałbrzycha. W 1989 r.
był współzałożycielem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Był również wiceprzewodniczącym regionu dolnośląskiego AWS. Otrzymał tekę ministra w rządzie Jerzego Buzka (Kierownik Urzędu do spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych).
Był Honorowym Prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, bardzo aktywnie działającym
na rzecz kombatantów i ich rodzin.
Miałem zaszczyt osobiście poznać wielkiego bohatera i polskiego patriotę jakim był ś.p. Jerzy Woźniak. Od
1990 r. przez kilkanaście lat w siedzibie Wydawnictwa Ziemia Kłodzka w Nowej Rudzie regularnie spotykali
się byli żołnierze Armii Krajowej. Wydawnictwo pokrywało koszty funkcjonowania tego oddziału oraz zapewniało żyjącym bohaterom walki o niepodległą Polskę odpowiednie warunki do współpracy i upamiętniania
ich działalności.
Ostatni raz spotkałem Jerzego Woźniaka podczas uroczystości upamiętniających Żołnierzy Wyklętych. Wtedy nawet nie przypuszczałem, że będzie to nasze ostatnie spotkanie. Jerzy Woźniak został odznaczony Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami (w 1948 r.
- na emigracji), Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
W zmarłym tracimy wielkiego polskiego patriotę i dobrego człowieka. Przez całe życie walczył i pracował
na rzecz Wolnej Polski oraz chętnie pomagał ludziom potrzebującym pomocy.
Julian Golak
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Henryk Koch

Konferencja historyczna
„Ku przyszłości – miejsce Polski i Czech na XXI-wiecznej
mapie, problemy demograficzne, społeczne i polityczne.
Między tożsamością a multikulturalizmem”

Henryk Koch otworzył konferencję i wygłosił wykład inauguracyjny

Po raz dwunasty, w ramach
kolejnej edycji Polsko-Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej,
miała miejsce konferencja popularno-naukowa, organizowana
przez Katolickie Stowarzyszenie
„Civitas Christiana” i Muzeum
Archidiecezjalne we Wrocławiu.
Temat tego spotkania, zdaje się
być bardzo szerokim i skomplikowanym – toteż w dość trudnej
sytuacji znaleźli się prelegenci tej
konferencji, aby ich przemyślenia
i próby sformułowania diagnozy
czekających oba narody wyzwań
społecznych i cywilizacyjnych,
znalazły swoje właściwe miejsce
na dwudziestopierwszowiecznej
mapie … ku przyszłości. Sam
zresztą tak sformułowany temat, oddaje skalę rzeczywistych
problemów związanych z przyszłością, nie tylko wymienionych
dwóch narodów słowiańskich
– ale i całej dzisiejszej Europy.
Jaka będzie mapa dwudziestopierwszowieczna, trudno dzisiaj
powiedzieć, jednakże obecna
sytuacja społeczno-polityczna,
zdaje się wskazywać, że jawiąca się przyszłość, budzi wiele
niepewności, szczególnie dla
chrześcijaństwa i narodowych
tożsamości, niesie obraz zgoła

pesymistyczny. Jan Paweł II, już
w encyklice „Slavorum apostoli”,
zdawał się wskazywać na zagrożenia i perspektywy na przyszłość dla narodów słowiańskich.
To także jego prorocze słowa,
które winniśmy z odwagą dzisiaj
podjąć. „Cały Kościół dziękuje Tobie – pisał – który wezwałeś narody słowiańskie do wspólnoty
wiary, za ich spuściznę i wkład,
jaki wniosły do dziedzictwa powszechnego. Dziękuje ci za to
w sposób szczególny słowiański
Papież. Oby ten wkład nie przestał nigdy ubogacać Kościoła
kontynentu europejskiego i całego świata. Oby nie zabrakło go
we współczesnej Europie i świecie ! Oby nie zabrakło go w świadomości współczesnych nam
ludzi ! Pragniemy przyjąć w całej
rozciągłości te wszystkie wartości, które narody słowiańskie
wniosły i wnoszą do duchowego dziedzictwa Kościoła i ludzkości. (…) Pragniemy sięgać do
przeszłości, aby w jej świetle
zrozumieć obecną rzeczywistość
i odgadnąć przyszłość. Posłannictwo Kościoła jest bowiem zawsze skierowane z niewzruszoną
nadzieją ku przyszłości.” Czyż to
nie jest szczególne wyzwanie

dla nas, ludzi XXI wieku ? Ale
właściwym pytaniem w tym kontekście pozostaje pytania: jak to
zrobić ? Znów Jan Paweł II, dziś
już błogosławiony, daje nową,
uniwersalną dewizę w przytoczonej encyklice: „Tę przyszłość,
jaka po ludzku zdaje się być
pełna zagrożeń i niepewności,
składamy z ufnością w Twoje
ręce, Ojcze Niebieski, przyzywając wstawiennictwa Matki Syna
Twojego i Matki Kościoła, a także
Twoich Apostołów Piotra i Pawła
oraz świętych Benedykta, Cyryla
i Metodego, Augustyna i Bonifacego i wszystkich świętych
zwiastunów Ewangelii w Europie, którzy silni wiarą, nadzieją
i miłością głosili naszym ojcom
Twoje zbawienie i pokój, a trudem duchowego posiewu dali
początek budowaniu cywilizacji
miłości, nowego ładu opartego
na Twoim świętym prawie i na
Twojej łasce, która u kresu dziejów ożywi wszystko i wszystkich
w niebieskiej Jerozolimie.” (SA
32). To przesłanie brzmi jak modlitwa, ale stanowi jakże ważne
duchowe podłoże, pod którym
trzeba stawiać czyny i konkretne
zobowiązania w sekularyzowanym świecie.

Już w 1989 roku, tuż po „aksamitnej rewolucji” w ówczesnej
Czechosłowacji, arcybiskup Pragi, kardynał Franciszek Tomaszek
domagał się, aby w tej rozstrzygającej losy godzinie historii,
nikt nie stał z boku. „Podnieście
na nowo Wasze głosy, tym razem
z pozostałymi braćmi, z Czechami, Słowakami, obywatelami
innych narodów, razem z wierzącymi i niewierzącymi. Prawo do
wiary nie może zostać rozdzielone od pozostałych demokratycznych praw. Wolność jest niepodzielna.” Z kolei Kardynał Mirosław Vlk senior, były arcybiskup
Pragi i Prymas Czech dopowiada,
że „w obecnej sytuacji Europa nie
ma żadnej innej drogi rozwoju:
pluralizm szybko przenikający
wszystkie dziedziny życia, danie
człowiekowi prawie bezgranicznej wolności (skażonej subiektywizmem) nie umożliwi osiągnięcia jedności, dla której uczyniono
już tak wiele.”
Współczesny multikulturalizm, owa wielokulturowość, jako
zjawisko socjologiczno-kulturowe, ujawnia proces przenikania
się, ale i pluralizm kultur. To z jednej strony wzajemne ubogacanie
się, ale i pewne zagrożenia, które

Konferencja odbyła się w historycznej sali kapitularza Diecezji Wrocławskiej
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wywołują niepokój o spójność
dotychczas jednolitych kulturowo państw. Jak to wygląda
w naszych pobratymczych narodach – czy to dopiero początek poważnej dyskusji nad tymi
procesami, które zachodzą we
współczesnym świecie, czy to
jest pytanie o tożsamość i suwerenność państwa w zglobalizowanym i niepewnym swego jutra
świecie? Toteż nasze rozważania
toczyły się wokół problematyki
związanej z szeroko rozumianą
kulturą naszych narodów Czech
i Polski, w sięganiu do korzeni i historii, a także wybiegając
w przyszłość, która jest ważnym
i palącym zadaniem dla nas, nie
tylko wierzących, ale i ludzi dobrej woli. Natomiast jest to też
szczególne zadanie dla ludzi wierzących, którzy tworzą i propagują kulturę chrześcijańską, aby
– jak uczy nas Jan Paweł II – „byli
zawsze wierni orędziu Chrystusa
i starali się wieść życie moralnie
prawe, świadcząc w ten sposób,
że ich drogowskazem jest miłość
do Chrystusa i bliźniego.” W tej
drodze „ku przyszłości”, wspomagają nas zawsze niezawodni
przewodnicy: św. Wojciech –
patron obojga pobratymczych
narodów, a także św. Wacław,
którego uroczystość liturgiczną i patronalną obchodzą nasi
przyjaciele z Czeskiej Republiki w dniu 28 września, którym
z okazji ich Święta Narodowego
składamy serdeczne życzenia
i gratulacje. W czasie konferencji,
referat o demograficznej i społecznej sytuacji Czech w pierwszej dekadzie obecnego stulecia,
wygłosił Piotr Sutowicz, dyrektor
Oddziału Okręgowego „Civitas
Christiana” we Wrocławiu. Przyjął
on za punkt wyjściowy ilość 10
milionów ludności w Czechach
w 1910 roku; to siedemdziesiąt
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lat później jest to ta sama liczba.
Decydujące znaczenie dla zaludnienia Czech miało wysiedlenie
Niemców Sudeckich w latach
1945-50. Ubyło wtedy około 16,7
procent ludności. Powojenny
rozwój demograficzny podobnie
jak w Polsce, wyrównał te straty.
Jednak od roku 1991 roku, zaznacza się wyraźny spadek urodzeń.
Ostatni spis ludności w 2011
roku wykazał nieznaczne, ale
trwałe zmniejszenie się ludności
Czech. Polska w tym samym czasie odczuwa również ubytek ludności, który przede wszystkim
jest związany z wyjazdami młodego pokolenia za pracą do krajów zachodnich, w tym również
do Czech, a szczególnie z rejonu
Górnego i Dolnego Śląska. Jak
wskazują symulacje, w roku 2050
Czechy będą liczyły niespełna 9,5
miliona, a na koniec wieku już
tylko 6,5 miliona mieszkańców.
Pod względem religijnym, przynajmniej według statystycznych
danych, Czesi w 68 procentach
deklarują się jako bezwyznaniowi. Postępująca ateizacja,
bezwyznaniowość ma swoje
negatywne skutki moralne, a do
katolicyzmu przyznaje się zaledwie 27 procent społeczeństwa,
do husytyzmu ok. 5 procent –
przy dużym zróżnicowaniu terytorialnym. Generalnie panuje
tu prawidłowość, że im dalej na
zachód, tym stopień ludzi obojętnych religijnie i niewierzących
jest większy.
Prof. Tadeusz Marczak z Uniwersytetu Wrocławskiego ukazał Polaków i Czechów wobec
geopolitycznych wyzwań – na
szerokim tle zjawiska globalizacji
i politycznych meandrów ostatniej doby, sięgając także do najnowszej historii. Natomiast charakterystykę kultury politycznej
w Czechach – przedstawił dr Piotr

Grabowiec, reprezentujący Uniwersytet Wrocławski. Z całością
treści wygłoszonych referatów,
a także z dyskusją można zapoznać się na stronie internetowej
www.polskiwroclaw.pl. Konferencję wrocławską, poprzedziła Msza
św. w kościele św. Idziego, której
przewodniczył Ks. prof. Józef Pater, dyrektor Muzeum Archidiecezji Wrocławskiej. Modlono się
za Czechów i Polaków, mieszkańców naszych sąsiadujących regionów pogranicza, prosząc także
Boga, aby wydarzenia wspólnych
spotkań w czasie Dni Kultury
Chrześcijańskiej Polsko-Czeskiej
przyczyniły się do pogłębienia solidarności oraz przyniosły dobre
owoce współpracy obu narodów.
W konferencji uczestniczył Janusz
Cholewa z Czeskiej Republiki, starosta organizacji chrześcijańskiej,
kulturalno-sportowej „Orzeł” z Valaskiego Międzyrzecza, jednocześnie Prezes Czeskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Oddział
Vsetin, który przygotował mini
wystawę numizmatyczną kilkunastu medali czeskich, wydanych
z okazji pontyfikatu Jana Pawła II
oraz prasy czeskiej, w tym wydawnictw polskich wychodzących w
Czeskiej Republice, które ubogaciły konferencję i jej przesłanie.
Julian Golak, przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, przypomniał czym
wypełniony jest program obchodów tych „Dni”, które w miesiącu
wrześniu i październiku odbywają się na pograniczu polsko – czeskim, włącznie z konferencją wrocławską, pod patronatem Konsula
honorowego Republiki Czeskiej
Arkadiusza Ignasiaka. Prowadzący obrady Przewodniczący Rady
Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” we
Wrocławiu, Henryk Koch – przy-

pomniał dotychczasowy dwunastoletni dorobek konferencji
wrocławskich, które trwale wpisały się w program Polsko-Czeskich
Dni kultury Chrześcijańskiej Polsko Czeskiej. Były to następujące
konwersatoria:
• 2001 r. „Ksiądz Kardynał František Tomašek – droga Kościoła
Czeskiego w systemie totalitarnym”
• 2002 r. „Księżna Anna i św.
Agnieszka – związki kulturalne
Pragi i Wrocławia w XIII wieku”
(720 lecie śmierci św. Agnieszki czeskiej).
• 2003 r. „Polsko-Czeskie związki
kulturalno-społeczne w XIX
wieku”
• 2004 r. „Śląski i Czechy w XIV
wieku”
• 2005 r. „Polska i Czechy wobec
doświadczeń komunizmu –
60 lat konferencji jałtańskiej
i nowego porządku w Europie
Wschodniej”
• 2006 r. „Husyci – walka o prawa narodu czy wojna z Kościołem?”
• 2007 r. „Idea narodu w czeskiej
i polskiej myśli politycznej”
• 2008 r. „40 Rocznica inwazji
wojsk Układu Warszawskiego
na Czechosłowację”
• 2009 r. „1989 – 2009 Dwadzieścia lat po obaleniu komunizmu w Polsce Ludowej i Czechosłowacji (Ruch „Solidarność
w Polsce a Aksamitna Rewolucja w Czechosłowacji)”
• 2010 r. „Śląsk i Czechy pod panowaniem Jagiellonów”
• 2011 r. „Czeska literatura katolicka w XX wieku”
• 2012 r. „Ku przyszłości – miejsce Polski i Czech na XXI
wiecznej mapie, problemy demograficzne, społeczne i polityczne. Między tożsamością
a multikulturalizmem”.
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Glaube und Vernunft
– der Weg zur Wahrheitserkenntnis

J. E. Ks. Bp. Ignacy Dec

Einführung
Ich freue mich sehr, dass wir
hier zusammen sein können. Wir
schätzen uns immer die Zeit, die
wir vor Gott verbringen können,
vor allem während der Feier der
Eucharistie, aber wir verbringen
auch gerne die Zeit miteinander
bei den wissenschaftlichen oder
populärwissenschaftlichen Treffen, wo wir unsere Überlegungen austauschen können.
Mein Vortrag, dessen Thema „Glaube und Vernunft – der
Weg zur Wahrheitserkenntnis“
lautet, besteht aus vier kurzen
Teilen: im ersten Einführungsteil bespreche ich allgemein
zwei Wege, die zur Wahrheitserkenntnis führen, im zweiten
Teil stelle ich die Eigenart der
Erkenntnis durch den Glauben
vor, im dritten Teil – die Spezifik
der Erkenntnis durch die Vernunft und im vierten Teil weise
ich auf die Komplementarität
dieser zwei Wege hin.
Zwei Wege des menschlichen Geistes zur Wahrheit
In der Geschichte der europäischen Kultur finden wir zwei
Wege, die man gegangen ist, um
die Wahrheit zu erkennen: die
Wahrheit über die Welt, die Wahrheit über den Menschen und die
Wahrheit über Gott. Das ist der
Weg des Glaubens und der Weg
der Vernunft. Beide Wege haben
sich meisten durchdrungen und

ergänzt. Auf dem Weg der Vernunft, ergänzt um Experimente,
wurde vor allem die Wahrheit
über die Welt, den Menschen
und im gewissen Maße auch
über Gott entdeckt. Auf dem
Wege des Glaubens dagegen,
der sich an die Gottesoffenbarung beruft, gelang man vor
allem an eine vollere Wahrheit
über Gott, aber man vervollständigte auch die wissenschaftliche
Wahrheit über den Menschen
und zum Teil über die Welt.
Die Tatsache der Anwesenheit dieser zwei Wege in der Ermittlung der Wahrheit äußerte
in der letzten Zeit sehr deutlich
der selige Johannes Paul II. im
ersten Satz seiner Enzyklika „Fides et ratio”. Dieser Satz lautet:
„Glaube und Vernunft (Fides et
ratio) sind wie die beiden Flügel,
mit denen sich der menschliche
Geist zur Betrachtung der Wahrheit erhebt“.
Aus der Geschichte und aus
den Beobachtungen des heutigen Leben wissen wir, dass
auf dem Wege der Vernunft zur
Wahrheit vor allem die Wissenswelt schreitet, also Menschen,
die sich auf eine organisierte,
methodische,
systematische
und kritische Weise mit verschiedenen wissenschaftlichen Fachrichtungen auseiendersetzen.
Das vollbringt sich im Bereich
der Philosophie und der sog.
Einzelwissenschaften: der realen

und formellen, der humanistischen, naturwissenschaftlichen
und technischen Wissenschaften. Eine wichtige Rolle spielen
in diesem Bereich die Erfahrung,
das Experiment und die Talente,
wie auch der Wissensdrang des
menschlichen Verstands.
Auf dem Wege des Glaubens schreiten vor allem diejenigen, die sich mit der Theologie befassen, besonders mit der
christlichen Theologie, die sich
an die Gottesoffenbarung beruft. Die Erkenntnis durch den
Glauben wird zum Werkzeug
der Betreibung von Theologie.
Wenn man davon spricht, ist
gleich zu bemerken, dass die
Erkenntnis der Wahrheit durch
den Glauben auch mit der Vernunft verbunden ist, denn so einen Typ der Erkenntnis können
nur vernunftbegabte Menschen
betreiben, und keine Tiere, Fische oder Vögel. Deshalb sagen
wir, dass der Glaube rational ist,
dass er nach Verständnis sucht:
"Fides quaerens intellectum“
– pflegten die Scholastiker zu
sagen.
Indem man das kulturelle Leben beobachtet, auch im
Bereich der Wissenschaft, Ethik
(Moral), Kunst und Religion, ist
darauf hinzuweisen, dass vor allem die Theologen und die Seelsorger diejenigen waren, die in
ihrer kognitiven, didaktischen
und evangelisierenden Tätigkeit
diese zwei genannten Wege verbinden: den Weg der Vernunft
und den Weg des Glaubens.
Bei unserem heutigen Symposium, das dem Gedenken an
den 70. Todestag des seligen
Kaplan Gerhard Hirschfelder gewidmet ist, können wir sagen,
dass so ein Mensch, der in seinem Leben diese beiden Wege
zur Wahrheit beschritten hat den Weg des Glaubens und den
Weg der Vernunft - unser seliger
Kaplan Gerhard Hirschfelder war.
In seinem priesterlichen Dienst
gab er den Menschen, und vor
allem den Jugendlichen, nicht
nur das natürliche Wissen über

Gott weiter, sondern auch das
theologische Wissen und den
Glauben, den er gelebt hat, der
ihn mit Gott verbunden hat. Er
war sozusagen Hüter des Glaubens in den menschlichen Herzen, vor allem in den Herzen der
jungen Menschen. Davon zeugen die Worte, die er am 27. Juli
1941 von der Kanzel in der Pfarrkirche in Habelschwerdt gesagt
hat. Diese Worte lauten: Wer der
Jugend den Glauben an Christus aus dem Herzen reißt, ist ein
Verbrecher“. Dieser Worte verursachten seine Inhaftierung in
Glatz und in Konsequenz seinen
Tod im KZ Dachau. Sicherlich
versuchte Kaplan Hirschfelder
während der Treffen mit jungen
Menschen zur Erkenntnis von
Gott zu kommen, sowohl auf
dem Wege der natürlichen, vernünftigen Erkenntnis, als auch
auf dem Wege des Glaubens,
durch die Lektüre des Alten und
Neuen Testaments.
Vom Wege der natürlicher
Erkenntnis Gottes erwähnt bereits das Buch der Weisheit. Dort
lesen wir: „Denn von der Größe und Schönheit der Geschöpfe lässt sich auf ihren Schöpfer
schließen“ (Weish 13,5).
Auch der Apostel Paulus
schrieb im Brief an die Römer
über die Möglichkeit, Gott an
den Geschöpfen zu erkennen:
"Seit Erschaffung der Welt wird
seine unsichtbare Wirklichkeit
an den Werken der Schöpfung
mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht und
Gottheit … (Rö 1,20).
Wir können also sagen, dass
wir Gott aus zwei Büchern kennen lernen: aus dem Buch der
Welt und dem Buch des Lebens,
aus der Bibel.
Betrachten wir nun die Erkenntnis durch den Glauben,
was für Mechanismen es hier
gibt, welchen Anteil die Vernunft und der Wille haben. Ich
versuche zu zeigen, wie ein Akt
des Glaubens aussieht, mit dem
wir die übernatürlichen Wahrheiten bejahen.
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Die Besonderheit der Erkenntnis durch den Glauben
Die Erkenntnis durch den
Glauben ist eine religiöse Erkenntnis. Sie findet nur bei gläubigen Menschen statt. Es muss
daran erinnert werden, dass
die Religion nicht nur auf reine Emotionen zurückzuführen
ist, sondern sie hat ihre eigene
Erkenntnisseite (eine intellektuelle und theologische), die
sogar sehr entwickelt ist. Die
Erkenntnisseite der Religion ist
der Glaube, der der weiteren,
vernünftigen Erläuterung unterliegt, also der Theologie. Die
sogenannten Glaubensgrundsätze, also die Äußerungen über
die Glaubensüberzeugung sind
grammatikalisch anderen Sätzen
der menschlichen Sprache ähnlich. Allerdings sind sie in ihrer
Struktur vielseitig bedingt.
Vor allem die Existenz des
Glaubensaktes selbst und sein
Dauern oder sein Vertiefen ist
durch einen persönlichen Kontakt bedingt, durch Vermittlung
der menschlichen Person, des
menschlichen,
sprechenden
Geistes, dass die Dinge so und
so aussehen. Darauf weist der hl.
Paul hin, der die Formulierung:
„fides ex auditu" – „Der Glaube
kommt vom Hören" (vergl. Rö
10,17) benutzt und „Wie sollen
sie nun den anrufen, an den sie
nicht glauben? Wie sollen sie
an den glauben, von dem sie
nichts gehört haben? Wie sollen
sie hören, wenn niemand verkündet?“ (Rö 10,14). Den Glaubensgrundsatz übernimmt man
von jemand anderem, nicht von
der Natur. Man übernimmt ihn
von einer anderen Person, die
ihn uns übermittelt und die als
glaubwürdig gilt. Die letztendliche Quelle, woher die Informationen kommen, ist Gott.
Der Gegenstand des Glau-
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bens – woran, an wen oder wem
wir glauben, ist unsichtbar. Wir
bejahen ihn aber unter Einfluss
des Willensdrangs. Der Gegenstand des Glaubens ist nicht
nur unsichtbar, sondern auch
unüberprüfbar. Er kann mit keinen der Methodologie bekannten Mitteln überprüft werden.
Dieser Satz zum Beispiel: "Jesus
ist Christus also Jesus von Nazareth ist Gott" kann durch keine
wissenschaftliche Methode verifiziert werden. Warum nimmt
das der menschliche Verstand
als Wahrheit an, dass das so in
Wirklichkeit ist? Nun, das Motiv der Akzeptanz eines solchen
Satzes als Wahrheit in so einem
Akt des Glaubens kommt nicht
aus der Wirklichkeit, aus einer
objektiven, bewährten Sachlage,
aber die Bejahung in der Glaubensmeinung erfolgt unter dem
Einfluss des Willens, "gestärkt
durch die Gnade". In anderen
Worten, die Vernunft vollbringt
die Affirmation des Glaubensaktes nicht von sich selbst aus, also
erkennt etwas nicht als Wahrheit
im Glauben ohne Willensanteil.
Der willensabhängige Moment
zusammen mit der Gnade ist
etwas Wichtiges für den Akt des
Glaubens. Diese Affirmation der
Wahrheit im Glaubensakt, die
unter dem Einfluss des Willens
stattfindet, macht die Rationalität des Glaubens nicht zunichte.
Die Vernunft kann eindringen,
sich in den Inhalt des Glaubens,
in den Sinn der offenbarten Sätze vertiefen und erkunden, die
Gründe für die Zuverlässigkeit
dieser offenbarten Sätze herausfinden. Davon spricht mehrmals
Johannes Paul II. in seiner Enzyklika "Fides et Ratio". Trotzdem
aber – wiederholen wir es noch
einmal – die Affirmation der
Wahrheit selbst, die im Satz des
Glaubens enthalten ist, vollbringt

sich unter Druck, unter Willensapell. Der Glaubensgegenstand
selbst, der Inhalt der Glaubensmeinung determiniert nicht den
Verstand, diese Meinung für richtig zu halten. Die Annahme der
Wahrheit im Akt des Glaubens
ist eine freie Wahl des menschlichen Willens. Der Glaube ist also
eine Handlung oder Haltung als
Ergebnis der freien Wahl des Willens, die durch die Gnade Gottes
durchgeführt wird, deren Bestätigung wir in der Offenbarung
finden („Es kann niemand zu mir
kommen – sagt Christus - es sei
denn, dass ihn ziehe der Vater,
der mich gesandt hat“ (Johannes
6,44); „Und keiner kann sagen:
Jesus ist der Herr!, wenn er nicht
aus dem Heiligen Geist redet“ (1
Kor. 12,3). Im Akt des Glaubens
wird die menschliche Freiheit
mit der Gnade Gottes verwoben.
Durch die freie Wahl, die sich im
Akt des Glaubens vollbringt, wird
der Glaube verdient.
Die Besonderheit des Wissensaktes – Erkenntnis durch
Vernunft
Ganz anders ist der Fall bei der
wissenschaftlichen Erkenntnis.
Nun, die Anerkennung der Inhalte, die im Satz der Wissenschaft
vorgestellt sind, vollbringt sich
kraft der rein kognitiven Vision.
Der Gegenstand der Erkenntnis
determiniert mich einfach, diese Sache als Wahrheit anzunehmen. Dieser Zwang ergibt sich
aus einer objektiven Sachlage.
Dieser objektive Stand der Dinge ist nicht immer offensichtlich
und manchmal muss ein ganzer
Denkprozess angewandt werden, der zu dem Schluss führt,
dass es so ist, wie es uns dargestellt wurde, um die Kognitionswissenschaft zu erkennen. Zum
Beispiel die Wahrheit des Satzes:
"Das Ganze ist mehr als seine
Teile" oder 2 +2 = 4, bejahen wir
sofort, während komplexere mathematische Theoreme, Gesetze
der Physik, Biologie und Astronomie, nach der Beobachtung
des Beweisprozesses bejaht werden. Also in der Wissenschaft - im
Gegensatz zum Glauben – ist der
objektive Stand der Dinge, mittels der Sinne oder intellektuell
gesehen, das einzige Motiv der
Affirmation, der Behauptung des
gegebenen Satzes, die Meinung
als wahr anzunehmen.
Die Wahrheiten, die mittels
des Glaubens angenommen werden und die Wahrheiten, die in

der Wissenschaft angenommen
werden, werden also bejaht, sie
werden auf der Grundlage von
spezifischen, unterschiedlichen
Kriterien angenommen. Diese
betreffen verschiedene Bereiche.
Die ersten – religiösen Wahrheiten betreffen persönliche,
existentielle und axiologische
Sachen. Die zweiten – wissenschaftlichen, beziehen sich in
der Regel auf Dinge und Sachen.
Aus diesem Grund gibt es in der
Regel keinen Konflikt der wissenschaftlichen Grundsätze im
exakten Sinne und der Meinung
in der Offenbarung, die für viele
zum Gegenstand des Glaubens
wird. Wenn jedoch Wissenschaftler manchmal Aussagen machen,
die im Gegensatz zu den Aussagen des Glaubens oder der Theologie stehen, sind ihre Aussagen
keine Folge ihrer Forschung, sondern ein Zeichen der menschlichen nicht-wissenschaftlichen
Überzeugungen. Alle wissenschaftlichen Aussagen sind in
den Naturwissenschaften positiv oder negativ nachweisbar,
direkt oder indirekt .. Dagegen
müssten alle Grundsätze, die im
Widerspruch zu den Sätzen des
Glaubens oder der Theologie
sind, durch wissenschaftliche
Methoden nicht verifizierbar
sein. Sie könnten deshalb nicht
als Sätze aus der wissenschaftlichen Sicht betrachtet werden,
sondern sollten als Ausdruck der
persönlichen Überzeugungen
eines Wissenschaftlers betrachtet werden2.
Wenn wir über die Konsistenz zwischen den Glaubensund
Forschungsgrundsätzen
sprechen, müssen wir bemerken,
dass eine Kollision und sogar
eine offensichtliche Diskrepanz
zwischen den Glaubenssätzen,
den Glaubensartikeln und den
Aussagen, die von einigen philosophischen Richtungen formuliert werden, möglich ist. Es gab
und gibt philosophische Systeme, in denen z.B. folgende Sätze
ausgesprochen werden: "Gott ist
die Welt", "Gott existiert nicht",
"Die Existenz Gottes ist eine
Projektion des menschlichen
Geistes", usw. Solche Aussagen
stehen sicherlich im Gegensatz
zu theologischen Sätze, zu den
Glaubenssätzen. Wie können
solche Konflikte gelöst werden?
Im Mittelalter, als die Kirche als
soziale Organisation weitgehend
der Garant der sozialen Ordnung
war, wurde der Auftritt gegen die
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Lehre der Kirche als ein Versuch
betrachtet, das ganze soziale System zunichte zu machen. Daher
wurden diejenigen, welche die
Thesen gegen die christlichen
Offenbarung gepredigt haben,
bestraft. Ihre Werke wurden verbrannt, sie kamen ins Gefängnis
und wurden sogar zum Tode verurteilt. Heute benutzt man andere Methoden. Es wird vor allem
ein Dialog aufgenommen. Der
Dialog wird nicht nur zwischen
den Religionen geführt, sondern
auch mit Agnostikern und sogar
mit Atheisten. Der Dialogs ist jedoch kein Verhalten der Fehlerakzeptanz, der Resignation von der
Wahrheit, oder der persönlichen
Einstellung der Unsicherheit. Das
ist eine menschliche Einstellung
zur Toleranz und die Einladung
des intellektuellen Oppositionellen zur Überprüfung seines
Standpunktes. Diese Einstellung
wurde von Papst Johannes Paul
II vertreten, und heute wird sie
vom Heiligen Vater Benedikt XVI.
verwendet, der die anders sprechenden oder glaubenden Menschen nicht verurteilt, sondern
zum Dialog einlädt, zur gemeinsamen Suche nach der Wahrheit.
Wir haben das Beispiel der Anglikaner und der Lefebvristen. Der
Papst hat ihnen eine Einladung
zum Dialog geschickt. Als erster
streckte er seine Hände nach ihnen und lud sie zum Dialog ein,
zum gemeinsamen Nachdenken
und Beten.
Konflikt oder
Zusammenarbeit?
Im vierten und letzten Teil
stellen wir die Frage, ob ein
Widerspruch zwischen den
Glaubensgrundsätzen und den
Wahrheiten, an die die Wissenschaft gelangt, möglich ist. Die
Geschichte der Wissenschaft
und der Geschichte der Religion
erlebten Konflikte, die zwischen
den Glaubensgrundsätzen und
den Wissenschaftsgrundsätzen
stattgefunden haben. Sie erschienen in der Regel als Folge
der Kompetenzüberschreitung
einer der Parteien. Zwischen diesen Gebieten können manchmal
scheinbare Konflikte auftreten,
wenn sie Sätze mit verschiedenen Gewissheitsebenen betreffen. Um dies zu illustrieren,
muss an die Grade der Gewissheit in der Wissenschaft und
der Religion erinnert werden. In
der Wissenschaft haben wir: die
Lehrsätze über die Sachverhal-

te, wissenschaftliche Gesetze,
wissenschaftliche Theorien und
Hypothesen. Der höchste Grad
der Gewissheit ist in den Lehrsätzen über die Sachverhalte,
der niedrigste in den Hypothesen. In der Religion, in den Fragen des Glaubens, gibt es eine
Übereinstimmung mit den oben
genannten Graden der Gewissheit. Man unterscheidet in ihr,
und insbesondere im kognitiven
Bereich, also in der Theologie:
die Lehrsätze über die Tatsachen
der Offenbarung, Dogmen - die
von Gott geoffenbarten Sätze,
theologische Theorien und Hypothesen. Der höchste Grad der
Gewissheit ist in den ersten Sätzen, der niedrigste in den letzten. Nun gibt es die Möglichkeit,
dass Abweichungen und sogar
Widersprüche auf verschiedenen
Ebenen dieser Grade auftreten,
z.B. zwischen dem Grundsatz der
Wissenschaft und der theologischen Hypothese, oder zwischen
dem Glaubensgrundsatz und
Theorie oder der wissenschaftlichen Hypothese. Aber es ist
nie ein tatsächlicher, wirklicher
Widerspruch zwischen den Behauptungen über die Tatsachen
in der Wissenschaft und den Behauptungen über die geoffenbarten Tatsachen, zwischen den
Grundsätzen der Wissenschaft
und den Dogmen möglich. Wie
oft es eine Diskrepanz zwischen
der Wissenschaft und der Religion gibt (Wissenschaft und Religion), eine tatsächliche oder eine
scheinbare, so oft sollten sich die
beiden Parteien ihre Einstellung
überdenken und eine versöhnliche Diskussion aufnehmen, um
diese Diskrepanz aufzuklären.
Wenn wir über die Zusammenarbeit sprechen, ist es erwägenswert, welche Vorteile
sich daraus ergeben – anders
gesagt: was gibt die Religion
der Wissenschaft und was die
Wissenschaft der Religion? Die
Religion gibt der Wissenschaft
ethische Richtlinien. Die Einhaltung dieser Richtlinien macht
die Wissenschaft zu einem Gebiet, das der ganzen Menschheit
dient. In der letzten Zeit wurden
verschiedene Ehrenkodexe entwickelt: z.B. der Ethik-Kodex des
Wissenschaftlers, oder der Kodex
der medizinischen Ethik;
Die Religion demaskiert das
scheinbare Wissen, das Wissen,
das gegen die offenbarte Lehre
ist. Das Wissen dieser Art ist in
der Regel eine Folge der Über-

schreitung durch die Wissenschaft ihrer Befugnisse;
Die Religion gibt der Wissenschaft eine integrale Vision des
Menschen. Sie sichert das, was
man die sogenannte transzendente Dimension der menschlichen Person nennt. Sie zeigt
die Herkunft und den Sinn des
menschlichen Lebens, seine
Würde und den endgültigen Bestimmungsort.
Die Wissenschaft dagegen ist
für die Religion ein Säuberungsfaktor. Sie schützt die Religion
von Aberglauben, Fideismus,
Irrationalismus, Subjektivismus,
Formalismus, usw.;
Die Wissenschaft liefert der
Religion detaillierte Informationen über den Menschen, erweitert die Basis der anthropologischen Erfahrung. Erwähnenswert ist die Unterstützung für die
Religion seitens der Psychologie,
Psychiatrie, Pädagogik, Soziologie, usw.
Zusammenfassend können
wir sagen, dass die Wissenschaft
und die Religion getrennte und
autonome Gebieten sind. Sie
haben unterschiedliche Forschungsobjekte, verschiedene
Quellen der Informationsbeschaffung, verschiedene Methoden, verschiedene Motive der
Wahrheitsaffirmation und die
Sätze als wahr anzuerkennen.
Sie haben auch unterschiedliche
Grade der Überprüfbarkeit ihrer
Sätze und Thesen. In der Wissenschaft haben wir mit einer direkten oder indirekten Begründung
zu tun. In der Religion kann man
auch von einer Form der Überprüfung sprechen, die man als
existentielle bezeichnen könnte.
Diese Überprüfung erfolgt nach
einer gewissen Zeit und kann ein
folgendes Modell haben: glaube
daran, akzeptieren so eine Wahrheit über dich selbst, über dein
Leben, wähle diesen Lebensweg,
ein solches Verhalten und du
wirst dein Leben gewinnen, du
wirst dich überzeugen, dass es
sich gelohnt hat, dass du einen
Wert erlangt hast, der glücklich
und zufrieden macht. Viele Leute
gestehen dann, dass es sich "gelohnt hat", dass es sich gelohnt
hat, anzuvertrauen, das Risiko
des Glaubens aufzunehmen und
nach dem Glauben zu leben.
Wiederholen wir also noch
einmal, dass der Bereich der Religion, verbunden mit dem Glauben, die Personen-Lebens-Dimension des Menschen betrifft.

Die Wissenschaft dagegen ist ein
Gebiet der inhaltlich-sachlichen
Begründungen. Eine Kollision
zwischen diesen richtig betriebenen und erlebten Bereichen
ist grundsätzlich nicht möglich.
Global gesehen ergänzen sich
diese Bereiche in der Kultur. Der
geeignetste Ort für diese freundliche Verbindung dieser beiden
Bereiche ist der Mensch selbst.
In ihm, als einer Einheit, kann ein
Mensch des Wissens mit einem
Menschen des Glaubens koexistieren, ein Mensch der Wissenschaft mit einem Menschen der
Religion. So wie Frieden, Gerechtigkeit und Harmonie in der Welt,
in der Gesellschaft im Herzen
des Menschen beginnen, so beginnt auch die gegenseitige und
freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und
Religion, Glauben und Wissen im
sozialen Leben, in den nationalen und internationalen Gemeinschaften mit einer freundlichen
Koexistenz dieser Bereiche im
Inneren des Menschen. Deshalb
konnte Johannes Paul II. schon
im ersten Satz in Fides et ratio
schreiben: „Glaube und Vernunft
(Fides et ratio) sind wie die beiden Flügel, mit denen sich der
menschliche Geist zur Betrachtung der Wahrheit erhebt“.
Schlusswort
Indem wir unsere Überlegungen beenden, können wir
schlussfolgern, dass das Wissen
und der Glaube, die Wissenschaft und die Religion getrennte Bereiche des menschlichen
Lebens sind, sie haben einen
unterschiedlichen Charakter. Sie
unterscheiden sich voneinander
in der Quelle der Informationen,
im Interessengegenstand, in der
Affirmationsart, in den Assertionsanweisungen und Zielen.
Allerdings sollte es zwischen
ihnen weder Widerspruch, noch
Konkurrenz geben. Beide sollten
ihre Autonomie bewahren, aber
zum Wohle der Kultur sollten sie
zusammenarbeiten. Die Kultur
blühte dann, wenn diese Bereiche zusammen in Harmonie waren, und wurde krank, während
sie sich im Konflikt befanden,
wenn einer sich den anderen unterordnen wollte. Daher sollten
sich die Wege des Glaubens, der
Vernunft, der Religion und der
Wissenschaft unterstützen und
gegenseitig ergänzen.
übersetzt von Irena Rogowska
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Orden für jemand, dem Dienen Freude macht
Pfarrer Ludger Vornholz das
Wort und betonte, dass er nicht
die Vielzahl der Ämter noch die
langen Jahre engagierten Einsatzes für Kirche und Dorf
noch einmal erzählen möchte,
sondern den Menschen würdigen wolle, der diesen Orden
mehr als gerechtfertigt erhalte.
„Er ist jemand, dem Dienen Freude macht und der Hilfe nicht als
Belastung, sondern als Bereicherung empfindet, und wenn
man das weiß, versteht man seinen unermüdlichen Einsatz“, so
Vornholz.
Eine Eigenschaft von Günther Gröger ist, dass er über
eine ordentliche Portion Humor
verfügt und über sich selbst lachen kann. Diese Eigenschaft
wurde bei der Ordensverleihung eher unfreiwillig deutlich.
Nachdem Pfarrer Ludger Vornholz seine Laudatio beendet
hatte und Günther Gröger im
Beisein von Großdechant Franz
Jung den Orden anheften wollte, gestaltete sich das Öffnen
der Spange als äußerst schwie-

rig. Kurzerhand half der Geehrte
geschickt dem Geistlichen aus
der Bredouille. „Dass ich diesen
Verschluss öffnen konnte, liegt
an der jahrelangen Erfahrung
mit den Halsketten meiner Frau“,
erklärte Gröger verschmitzt, und
die Anwesenden konnten sich
ein Lachen nicht verkneifen.
Langen Applaus gab es dann
bei der Ordensverleihung für

den sichtlich gerührten Günther
Gröger.
Im Anschluss hatte der Pfarrgemeinderat Gröger mit Ehefrau
Anke und Familie sowie einer
Vielzahl von Gästen zu einem
Empfang ins Pfarrheim eingeladen, wo die Ordensverleihung
gebührend gefeiert wurde.
Montag , 8. Oktober 2012,
Kreis Olpe, Siegener Zeitung

fot. baka

Kein Platz war am Samstagabend in der St.-ElisabethKirchein Schönau mehr frei.
Zahlreiche Gläubige wohnten
einem ganz besonderen Gottesdienst bei, in dessen RahmenGünther Gröger der Ehrenorden
„Pro Ecclesia et Pontifice“ im
Namen von Papst Benedikt XVI.
verliehen wurde.
Der Gottesdienst wurde von
gleich drei Zelebranten gefeiert.
Neben Pfarrer Ludger Vornholz
und Diakon Dr. Claudius Rosenthal ließ es sich Großdechant Franz Jung, der über 30
Jahre in Grögers Heimatgemeinde in der Grafschaft Glatz (Schlesien) gewirkt hat, nicht nehmen,
an der Feier teilzunehmen. „Er ist
einer von Ihnen hier in Schönau,
aber, er bleibt auch immer einer
von uns. Günther Gröger zeigt,
dass es sich lohnt, in dieser Kirche zu arbeiten. Seit 50 Jahren
demonstrieren wir Frieden, daran hat Günther großen Anteil“,
lobte Jung während seiner Predigt.
Am Ende der Messe ergriff

Pfarrer Ludger Vornholz, Großdechant Franz Jung und Günther Gröger (v. l.) bei der
Ordensübergabe in der Schönauer Kirche.
Günther Gröger podczas dekoracji medalem "Pro Eclesia et Pontifice"

Medal dla kogoś, kto lubi służyć innym
Günther Gröger uhonorowany medalem „Pro Ecclesia et Pontifice“.
W
sobotę
wieczorem
(6.10.2012) trudno było znaleźć wolne miejsce w kościele
św. Elżbiety w Schönau. Licznie
zgromadzeni wierni uczestniczyli w specjalnym nabożeństwie, podczas którego Günther
Gröger otrzymał nadany przez
papieża medal "Pro Ecclesia et
Pontifice".
Nabożeństwo celebrowane
było przez trzech księży. Oprócz
ks. proboszcza Ludgera Vornholza i diakona dr Claudiusa Rosenthala na uroczystości nie mogło
zabraknąć ks. prałata Franza
Junga, który przez ponad 30 lat
pracował w rodzinnej parafii G.
Grögera w Hrabstwie Kłodzkim

(na Dolnym Śląsku). "On jest
jednym z Was tutaj w Schönau,
jednak na zawsze pozostanie też
jednym z nas. Günther Gröger
pokazał, że opłaca się pracować na rzecz kościoła. Od 50 lat
propagujemy pokój, a Günther
Gröger ma w tym swój znaczny
udział”, powiedział Franz Jung
podczas kazania.
Pod koniec mszy św. ks. proboszcz Ludger Vornholz zabrał
głos i podkreślił, że nie chciałby jeszcze raz wymieniać całej
listy urzędów i wielu działań G.
Grögera na rzecz kościoła i swojej miejscowości, ale chciałby
uhonorować człowieka, który
otrzymał ten medal bardziej

bardzo zasłużenie. "On jest kimś,
kto lubi służyć innym i pomagając, nie odczuwa tego jako ciężaru lecz jako ubogacenie. TYlko
wtedy można docenić jego pracę społeczną, gdy się o tym wie,
powiedział Vornholz.
Günthera Grögera cechuje
duże poczucie humoru i potrafi
się śmiać z samego siebie. Dał
temu wyraz podczas nadawania
mu orderu. Gdy ks. proboszcz
Ludger Vornholz zakończył swoje laudatio i w obecności ks. prałata Franza Junga chciał mu przypiąć medal, nie mógł sobie poradzić z zapięciem. Bez zbędnych
ceregieli odznaczony zręcznie
wybawił duchownego z opresji:

"To, że potrafiłem otworzyć to
zapięcie, zawdzięczam wieloletniemu doświadczeniu z naszyjnikami mojej żony", powiedział
figlarnie Gröger, a obecni nie
mogli się powstrzymać od śmiechu. Potem, podczas dekoracji
orderem, były długie brawa dla
wyraźnie wzruszonego Günthera Grögera.
Po uroczystości Rada Parafialna zaprosiła Günthera
Grögera z żoną i rodziną oraz
wielu gości na przyjęcie z okazji
nadania medalu, które odbyło
się na blebanii.
tłum. Irena Rogowska
za „Siegener Zeitung”
8.10.2012
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Elżbieta Gargała

Krok w stronę słońca, czyli Dni Poezji w Broumovie
Uczestnicy: Ewa Bugajna, Kazimierz Burnat, Blanka
Faltová, Elżbieta Gargała, Danuta Góralska - Nowak, Gwidon Hefid, Miloš Hromádka,
Wiesława Kamińska, Krzysztof Kobielec, Věra Kopecká,
Władysław Krupa, Sławomir
Krzyśka, Hana Křivánková,
Halina Kuropatnicka – Salamon, Zdenka Laciková,
Krystyna Leśniewska – Pasionek. Jindra Lírová, Monika
Maciejczyk, Antoni Matuszkiewicz, Libuše Matysíková,
Iwona Mesjasz, Petr Miklas,
Zofia Mirska, Petr Musílek,
Lam Quang My, Vladimír Petrovič, Jaroslav Schnerch, Jerzy Stasiewicz, Laco Špánik,
Małgorzata Tomczyk, Marie
Ungrádová, Věra Vaďurová,
Jana Wienerová, Anna Elżbieta Zalewska.

Uczestnicy 13 Dni Poezji w Broumovie

Lekcje poetyckie dla uczniów, prezentacje utworów, pisanie wierszy - od 19 do 21 października trwały 13. Dni Poezji Broumov. Wśród uczestników była duża grupa Polaków, Czesi,
Słowacy i gościnnie poeta wietnamski mieszkający na stałe w Polsce Lam Quang My.
Co roku trzydniowe spotkanie
twórcze zaczyna się od prezentacji
wszystkich autorów w sali koncertowej broumowskiego klasztoru.
Każdy poeta czyta wiersz umieszczony w corocznie wydawanej antologii. W tym roku ze względu na
obecność Słowaków antologia jest
trójjęzyczna. Potem podczas zajęć
warsztatowych poeci współpracują
w grupach międzynarodowych.
Ma to na celu coraz lepsze poznawanie języka sąsiadów, pokonanie

bariery językowej w pracy nad
metaforą wiersza i zbliżenie się towarzyskie. W tym roku uczestnicy
rozpoznawali fragmenty wierszy
znanych poetów z trzech krajów,
kompletowali te fragmenty i dopisywali ich ciąg dalszy. Efekt okazał
się nad wyraz zadowalający. Inny
workshop polegał na napisaniu
wiersza na zadany temat, tym razem inspirowany portretami ludzi
autorstwa Vĕry Kopeckiej. Kolejna
praca to wspólne wędrowanie,

Věra Kopecka organizatorka Dni Poezji w Broumovie

obserwacja krajobrazu i wiersz inspirowany tą obserwacją. Zawwze
przy tego rodzaju zadanej pracy
powstają teksty o różnej wartości
artystycznej. Jedni traktują temat
bardziej poważnie, inni bardziej humorystycznie, jedni lubią pracować
na zadany temat, inni zmagają się z
materią bez większego efektu. Ale
zawsze wśród prac wyłaniają się takie, które zaskakują, które są dobrymi wierszami. Efekty tegorocznych
workshopów umieszczone będą
w przyszłorocznej antologii 14. Dni
Poezji.
Jednym z puntów programu
był wieczór poświęcony pamięci

Uczestnicy 13 Dni Poezji

poety z Boguszowa – Gorc
Zdzisława Żurka zorganizowany
w 10 rocznicę śmierci. Całe towarzystwo Dni Poezji pojechało do
Mieroszowskiego Centrum Kultury, gdzie najpierw odbyła się
prezentacja filmu o poecie pt. „Przypadki Ego” autorstwa Wojciecha
Malinowskiego. Potem poetę wspominali organizator spotkania
Henryk Hnatiuk, wiceprezydent
Wałbrzycha Zygmunt Nowaczyk i
poeta Krzysztof Kobielec, który ze
Zdzisałwem Żurkiem, Romanem
Giletą i Zbigniewem Zalewskim
założyli przed wieloma laty grupę
poetycką „Puls”. Każdy obecny poeta zaprezentował swój wiersz. Tegoroczne Dni Poezji w Broumovie
odbyły się przy gorącym słońcu
złotej polsko – czeskiej jesieni. I ja
tam byłam, miód i wino piłam.
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Věra Kopecká

13. Dny poezie v Broumově
19. – 21. 10. 2012 v heslechv
Sborník s názvem Čas barevného listí zahrnuje 3 části – 1. je
věnována polskému básníkovi
Zdzisławu Władysławu żurkovi
od jehož úmrtí uplynulo 10 let,
v 2. části jsou básní zastoupeni
všichni autoři, kteří se na letošní
Dny poezie přihlásili a 3. část obsahuje básně z dílen uplynulého
ročníku. Knížka je ilustrovaná
kresbami Marie Gostilly Pachucké z Wroclawi.
Sborník Uprostřed - pro
náctileté, určený především
recitátorů 7. –9. tříd ZŠ a jim odpovídajících tříd gymnázií, sestavený z části z básní účastníků
předchozích ročníků, z části
z veršů mých přátel a účastníků
soutěží mladých autorů.
Čestným hostem festivalu byl
vietnamský básník Lam Quang
My, který zazpíval své verše i na
křtu sborníku 16 autorů humoru
(vydalo SVčS) v Přelouči v rámci
8. Východočeského uměleckého
maratónu.
Součástí Dnů poezie byly
besedy se žáky broumovských
škol – na Gymnáziu v Broumově
s básníkem Lam Quang My, Antonim Matuszkiewiczem a Věrou
Kopeckou,na 1. stupni ZŠ Masarykova s Halinou Kuropatnickou
a Věrou Kopeckou a v Kreslírně
klášterního Gymnázia se žáky
vyšších ročníků základních škol
a gymnázia s básníky Kazimierzem Burnatem, Lam Quang
My, Antonim Matuszkiewiczem
a Věrou Kopeckou. Posluchači
byli pozorní, vnímaví i zvědaví.
Zahajovací pořad v Kreslírně
- zúčastnilo se 34 autorů - vietnamský básník, 3 autoři ze Slovenska, 18 z Polska a 12 českých.
Zklamali zejména mladí, kteří
nepřijeli a většina se ani neomluvila. Účast broumovské veřejnosti
byla malá, neobjevil se nikdo
z učitelů a nikdo ze zástupců
města. Samotný pořad byl i podle vyjádření přítomných jedním
z nejlepších.
Uskutečnili se čtyři dílny. První – literárně kontaktní – jejím
cílem bylo, aby se autoři seskupili do tří nebo čtyřčlenných skupinek se zastoupením různých

jazyků. Každý z účastníků obdržel
jeden verš básně české polské
nebo slovenské. Úkolem bylo,
aby se našli ti, kteří mají verše
jedné básně, seřadili je a báseň
doplnili o chybějící sloky. Druhým
úkolem bylo napsat akrostich
věnovaný Broumovu nebo Broumovsku. Třetí dílna, sobotní,
byla zaměřena na tvorbu básně
k fotografii portrétu. Autoři si
mohli vybrat většinou z portrétů
autorů, malířů, fotografů, kteří se
setkávají na polsko-českých plenérech. Poslední dílna probíhala
v plenéru, cestou na oběd a zpět,
v Křinicích. Autoři pracovali ve
dvojicích – jeden v roli „fotografa“, druhý byl „fotoaparátem“
v jeho rukou. „fotograf“ zakryl oči
„fotoaparátu“ a zavedl ho k objektu, záběru, který chtěl vyfotografovat a na vteřinu mu odkryl
oči. „Fotoaparát“ zaznamenal
snímek. Při cestě zpět se role
vyměnily. Následně bylo úkolem
účastníků ztvárnit fotografii básní. Práce z dílen, případně jejich
překlady zašlou autoři organizátorce do konce roku a vybrané
budou zveřejněny ve sborníku
následujících Dnů.
Poetický večer v Mieroszowě,
připravený Henrykem Hnati-

ukem – jeden z nejobětavějších
propagátorů a organizátorů
polsko-českých kulturních aktivit v pohraničí (nespočet výstav,
plenérů, kulturních výměn) završil
sobotní podvečer. V první části
byl promítnut film o Zdzisławu
Władysławu żurkovi a zavzpomínali na něj i jeho přátelé, zazněly
jeho verše jak polsky, tak česky
v mém překladu.
Druhá
část
probíhala
podobně jako v Broumově, moderovala jsem ji a vyvolávala
přítomné autory. Překvapením
pro všechny bylo vystoupení
Lam Quang My, který zazpíval
svou báseň spolu se dvěma
polskými autorkami. Na pořadu
byl přítomen víceprezident
města Walbrzych Zygmunt Nowaczyk s manželkou, předseda
Rady Města Mieroszowa Ryszard Gubernat, viceředitel kulturního centra Bogdan Rosicki a samozřejmě pan Henryk
Hnatiuk. Z úst víceprezidenta
Walbrzychu se mi dostalo uznání a poděkování a z jeho rukou jsem obdržela krásnou kytici.
V sále, kde se večer konal byla
instalována poplenérová výstava
z plenéru věnovanému Gerhardu
Hitschfelderovi, kterého jsem se

Věra Kopecka (pierwsza z lewej) z uczestnikami 13 Dni

též zúčastnila – její vernisáž byla
o den dřív. Večer zazněly písně –
české, slovenské, polské.
Závěrem – chci poděkovat
všem autorům, kteří přijeli –
byli přátelští, pracovití, pohodoví, družní a myslím, že jsme
se vzájemně nejen poznali, ale
obohatili a vytvořili mnoho
krásného. Chci poděkovat broumovským účastníkům – Janě
Wienerové a Miloši Hromádkovi,
kteří mi pomáhali s organizací
i dvěma děvčatům z Hradební
ZŠ, které při příjezdu účastníků
zajišťovaly občerstvení a obsluhu. Chci poděkovat paní starostce z Křinic, paní Líbuši Rosové, která nám připravila večeři
a oběd, když se mi to nepodařilo
zařídit jinak a přijala nás jako své.
Děkuji Městu Broumov, za poskytnutí grantu na vydané publikace a Agentuře pro rozvoj Broumovska za poskytnuté prostory,
Hradeckému kraji a městu Pardubice za finanční pomoc v rámci Východočeského uměleckého
maratónu, Aeroklubu Broumov
za možnost využít jejich zařízení
pro náš pobyt a dílny.
Vím, že naše setkávání budou pokračovat – tady, v Polsku
i na Slovensku.
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Wystawa „Szlak do Wolności”
W ramach XXIII Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną” w kilku
miastach była eksponowana wystawa „Szlak do Wolności”, która
przedstawia unikalne dokumenty i fotografie przedstawiające
nieznaną historię Solidarności
Polsko-Czesko-Słowackiej.
W 2012 roku wystawa (przygotowana przez Ośrodek Karta
w Warszawie) była pokazywana
we Wrocławiu w gmachu Urzędu
Wojewódzkiego w ramach konferencji pn. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej.
Ponadto na prośbę nauczycieli
historii Julian Golak – szef SPCzS
zaprosił młodzież z II LO we Wrocławiu i wygłosił okolicznościo-

wą prelekcję, odpowiadając na
pytania uczniów i nauczycieli,
ponieważ w podręcznikach do
nauki historii nie ma informacji
na ten temat.
Następnie wystawa pokazywana byłą w Bolesławcu, gdzie
okolicznościową prelekcję wygłosił Mirosław Jasiński – pierwszy historyczny przewodniczący
SPCzS. Kolejnym przystankiem
na trasie ekspozycji wystawy
była Oleśnica, gdzie otwarcie
nastąpiło w Miejskim Ośrodku
Kultury i Sportu.
W październiku br. wystawa
trafiła do Wałbrzycha do siedziby
PWSZ przy ul. Zamkowej, gdzie
obejrzeli ją studenci Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im.

Angelusa Silesiusa. Na prośbę
nauczycieli historii z wałbrzyskich liceów ogólnokształcących
Julian Golak wygłosił prelekcję dla
młodzieży, opowiadając o nieznanej karcie historii,
jaką byłą działalność SPCzS w latach 80. XX wieku
oraz o aktualnych
wydarzeniach
organizowanych
przez SPCzS. Na
zakończenie zaprosił młodzież
do
wędrówki
Szlakiem Kurierów Solidarno-

ści Polsko-Czesko-Słowackiej od
Złotego Stoku do Lądka Zdroju.

Młodzież z wałbrzyskich szkół z zainteresowaniem oglądała wystawę "Szlak do Wolności

Joanna Golak

Výstava „Cesta k svobodě“
V rámci programu XXIII. ročníku Polsko – českých dnů křesťanské kultury „Zůstanme rodinou“ se v několika městech konala výstava „Cesta k svobodě“,
která na jedinečných dokumentech a fotografiích představuje
neznámou historii Polsko – česko
– slovenské solidarity.
V roce 2012 byla výstava
(připravená Střediskem Karta ve
Varšavě) uvedena ve Wroclawi

v budově vojvodského úřadu
v rámci konference Evropské seskupení teritoriální spolupráce.
Kromě toho pozval Julian Golak,
předseda Polsko-česko-slovenské solidarity, na žádost učitelů
dějepisu žáky z 2. obecné školy
ve Wroclawi, pro které si při té
příležitosti připravil přednášku,
po níž a odpovídal na otázky
žáků a učitelů, protože učebnice
dějepisu neobsahují informace k

tomuto tématu. Dále byla výstava uvedena v Bolesławci, kde
svůj příspěvek přednesl Mirosław
Jasiński, první předseda Polskočeské-slovenské solidarity. Dalším městem, kde se v Městském
středisku kultury a sportu výstava uskutečnila, byla Oleśnica.
V říjnu tohoto roku výstava
proběhla ve Walbrzychu v sídle
PWSZ (Státní odborná škola),
kde byla představena studen-

tům PWSZ Angelusa Silesiusa.. Na žádost učitelů dějepisu
z walbrzyských středních škol si
Julian Golak připravil přednášku
a detailně vyprávěl o neznámé
historii činnosti Polsko-československé solidarity. Na závěr pozval mládež na výlet po stopách
kurýrů polsko-česko-slovenské
solidarity od Złotego Stoku až do
Lądka Zdroje.
Překlad: Grzegorz Ferenz
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Śladami naszych Ojców na Wileńszczyźnie
Już po raz drugi Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu we współpracy z Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wołowie zorganizowało szkolenie dla nauczycieli historii, poświęcone polskiemu dziedzictwu
historycznemu i kulturowemu na
Kresach Wschodnich. Tym razem
grupa 40 nauczycieli z Dolnego
Śląska pod kierunkiem Krystyny
Adaśko, Dyrektora Powiatowego
Centrum, pod merytoryczną opieką dr Aleksandra Srebrakowskiego
z Uniwersytetu Wrocławskiego
i metodyka Wiktora Mikuckiego
oraz miejscowych przewodników
weryfikowała swoją wiedzę o Kresach, uczestnicząc w wykładach,
warsztatach, wycieczkach.
Przedmiotem szkolenia, które odbywało się w dniach 14-19
IX była edukacja patriotyczna,
historia Litwy, rola książąt litewskich i królów polskich, podążanie w Wilnie i na Litwie szlakiem polskich poetów i pisarzy:
Adama Mickiewicza, Juliusza
Słowackiego, Czesława Miłosza,
Józefa Ignacego Kraszewskiego,
poznanie Rossy, miejsca ostatniego spoczynku wielu wybitnych Polaków.
Uczestnicy szkolenia zwiedzili także tak ważne miejsca jak Troki, Ponary, Kiejdany - historyczne
miasto Radziwiłłów, Bejsagołę
- majątek rodziny Komarów, Burbiszki, skąd pochodziła pierwsza
żona Kornela Makuszyńskiego,
pałace Tyszkiewiczów w Landwa-

rowie i Zatroczu, a także Wzgórze
Krzyży koło Szawli. Poznali też
bliżej język litewski, który do
I wojny światowej był jednym
z najbardziej archaicznych, gdyż
posługiwało się nim kilkanaście
procent mieszkańców tych ziem.
Po powstaniu państwa litewskiego w 1918 roku Litwini, żeby zaznaczyć swoją odrębność od Polaków, przyjęli jako podstawową
czcionkę czeską, a słowa polskie
zaczęto zastępować swojego rodzaju nowotworami. Litwa, gdzie
przez wieki było wiele wyznań
religijnych jest dzisiaj krajem
katolickim. Wyznawcy tej religii
stanowią 80 procent mieszkańców. Wilno stolica państwa jest
pięknie odrestaurowane. Władze
jednak starannie ukrywają ślady
polskości, a język polski jest traktowany jako element polskiej
okupacji. Nie mówi się też, że
Wilno było kiedyś polskie.
Brakuje informacji w języku
polskim, chociaż turystów z Polski jest tu najwięcej. Nie jest tu
także popularną postacią Józef
Piłsudski, chociaż jego rodzina
mieszkała w Wilnie przy ul. Trockiego. Upamiętnia go tylko napis
na płycie grobu Matki na cmentarzu wojskowym na Rossie,
którego na szczęście nie zdążyli
zniszczyć Rosjanie, chociaż planowali tu autostradę. Zgodnie
z wolą Piłsudskiego w 1935 roku
sprowadzono tu prochy matki,
a później w jej grobie pochowano serce Marszałka.
Wymowna inskrypcja na gro-

Nad grobem matki Piłsudskiego na cmentarzu wojskowym na Rossie

Uczestnicy szkolenia na Górze Krzyży w Wilnie

bowej płycie głosi: „Matka i serce
Syna”. Są też cytaty z poematów
„Wacław” i „Beniowski” Juliusza
Słowackiego, ulubionego poety Piłsudskiego: „Ty wiesz, że
dumni nieszczęściem nie mogą
za innych śladem, iść tą samą
drogą” i „Kto mogąc wybrać, wybrał zamiast domu gniazdo na
skałach orła: niechaj umie spać,
gdy źrenice czerwone od gromu.
I słychać jęk sztandarów w sosen
szumie. Tak żyłem”.
Na Rossie spoczywają także
inni członkowie rodziny Piłsudskiego, brat Adam, pierwsza
żona Maria, ciotka Helena oraz
dzieci marszałka z pierwszego
małżeństwa: Piotruś, Tonio oraz
córka Wanda Januszkiewiczowa.
Cmentarz na Rossie jest jednym
z najstarszych w Europie. Najstarsze zachowane nagrobki pocho-

Góra Krzyży koło Szawli

dzą z I połowy XIX wieku. Zachowane epitafia i rzeźby nagrobne
to arcydzieła sztuki cmentarnej.
Swoją przygodę z Wilnem
zaczynamy od Ostrej Bramy,
miejsca świętego dla Polaków.
Z Ostrej Bramy kierujemy się do
dawnego klasztoru Bazylianów,
gdzie w celi Konrada więziono
Mickiewicza. Kościół potwornie
zniszczony oddano grekokatolikom. W klasztorze urządzono
prywatny hotel. W dobudówce
obok cerkwi unickiej w 2009 r.
Warszawskie Muzeum Literatury
zaaranżowało ekspozycję Celi
Konrada.
Niezwykłe wrażenie na
uczestnikach szkolenia zrobiły
Ponary, miejsce, gdzie z rąk hitlerowskich oprawców zginęło
w latach 1941-1944 100 000
osób, w większości obywateli II
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Krystyna Adaśko składa wieniec pod pomnikiem upamiętniającym zamordowanie
Polaków w Ponarach

Pałac Komanów w Bejsagele

Rzeczypospolitej, w tym 70 tysięcy Żydów.
Przed wojną było to miejsce
wypoczynku Wilnian, a zarazem
dzielnica miasta. Niemcy wykorzystali do eksterminacji doły,
wykopane przez Rosjan pod budowę bazy paliwowej. Rozstrzeliwani wpadali do dołów, których
nawet nie zasypywano, stąd po
okolicy roznosił się odór rozkładających się ludzkich ciał. Ofiary
były katowane przed śmiercią.
Wśród nich byli członkowie podziemnych organizacji polskich,
w większości w wieku od 16 do
46 lat, 90 gimnazjalistów z wileńskich gimnazjów im. A. Mickiewicza, J. Słowackiego, światowej
sławy onkolog prof. Marcin Pelczar.
Od lipca 1941 roku czynny
udział w masowych zbrodniach
brał specjalny oddział litewskich
szaulisów, utworzony przez niemiecką służbę bezpieczeństwa,
co Litwini skrzętnie ukrywają.
Dokumenty zbrodni zostały
zniszczone. Informacje o tym, co
się tu działo uzyskano od członka

aby zapisać się na Uniwersytet,
początkowo na Wydział Medyczny, a potem Wymowy i Sztuk
Wyzwolonych. Oskarżony o działalność antycarską przed Powstaniem Listopadowym został
aresztowany i wydalony z Uniwersytetu. Po staraniach rodziny
wyszedł na wolność. Intensywnie pracował pod nadzorem policji i studiował archiwa. Napisał
czterotomową historię miasta.
Wilno opuścił w 1833 roku, ale
na Wołyniu, gdzie zamieszkał, redagował przez 11 lat wychodzące w Wilnie pismo „Athenaeum”,
poświęcone historii, filozofii
i literaturze, wydając 66 tomów.
Na domu, w którym mieszkał
przy ulicy Zamkowej 24 widnieje tablica z płaskorzeźbą twarzy
pisarza i informacją o nim jako
wydawcy „Athenaeum” i autorze
monografii Wilna.
Z innych zwiedzanych miejsc
warto wspomnieć Kiejdany, uważane za jedno z ważniejszych
miast Litwy, historyczną siedzibę
Radziwiłłów, bogatych i potężnych magnatów litewskich, opie-

Budynek muzeum w Ponarach

Armii Krajowej Sowickiego, który
pisał dziennik, a kartki w butelkach głęboko zakopywał. Odnaleziono je podczas robót budowlanych. Więcej na temat Wileńskiej Golgoty można dowiedzieć
się z książki Heleny Pasierbskiej.
Ofiary Wileńskiej Golgoty upamiętniają tu 4 monumenty: polski, litewski, rosyjski i żydowski.
Polska kwatera znajduje się
w pobliżu rampy kolejowej. Nad
grobami wzniesiono ołtarz polowy, wokół którego umieszczono
tablice z nazwiskami zamordowanych. Napis głosi: „Żołnierze
Armii Krajowej, Polskiego Państwa Podziemnego, Polska Inteligencja i Młodzież, którzy oddali
życie za wolność ojczystej ziemi.
Cześć ich pamięci! Rząd Rzeczpospolitej Polskiej”, a na drugiej
tablicy „Pamięci wielu tysięcy
Polaków zamordowanych w Ponarach. W hołdzie Rodacy Ziemi
Wileńskiej”.
W Roku Kraszewskiego Wiktor Mikucki przypomniał związki
Kraszewskiego z Wilnem. Pisarz
przybył do Wilna w 1829 roku,

kunów protestantów. W historycznej części miasta na starówce zwraca uwagę zbór kalwiński,
w którym zostali pochowani
Krzysztof Radziwiłł – Piorun i Janusz Radziwiłł wraz z rodzinami.
Na środku rynku stoi ich pomnik.
W pobliskich Szetejniach urodził
się Czesław Miłosz, którego upamiętnia centrum kultury jego
imienia, a w Podbrzeżu znajduje
się Muzeum Powstania Styczniowego.
Szkolenie pozwoliło także
nauczycielom na wymianę doświadczeń w prowadzeniu edukacji historycznej o Kresach oraz
pozyskiwaniu środków na wyjazdy młodzieży. Jest to niezwykle
cenna inicjatywa, która powinna
być kontynuowana w następnych latach i objąć jeszcze większą grupę nauczycieli.
Należą się za to ogromne
podziękowania i uznanie Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty, Pani Beacie Pawłowicz oraz
Powiatowemu Centrum Edukacji i Pomocy PedagogicznoPsychologicznej w Wołowie.

Rynek w Kiejdanach z pomnikiem Radziwiłłów
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Zagrożenie barszczem Sosnowskiego w Łężycach
Obszar Gór Stołowych to ważne miejsce z punktu widzenia zachowania przyrody Polski i całej Unii Europejskiej,
o czym świadczy utworzenie tam Parku Narodowego i obszaru Natura 2000. Ukształtowanie terenu sprzyja występowaniu tam mozaiki siedlisk leśnych, naskalnych i murawowych, jak również wielu gatunków chronionych na
mocy polskiego prawa polskiego i europejskiego. Jednak występuje tam również niepożądany element przyrody:
barszcz Sosnowskiego, który zajmuje powierzchnię wielu hektarów i od wielu lat zwiększa swój areał w otulinie Parku Narodowego Gór Stołowych.
zarówno lokalnej, jak i krajowej.
Gatunkiem
inwazyjnym
zwiększającym swój zasięg
w Polsce jest barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi
Manden. Jest zaliczany do wyżej wspomnianej grupy „transformers” i wpisany do Czarnych
Ksiąg i List wielu krajów, głównie
Europy Środkowej i Wschodniej.
Barszcz Sosnowskiego to roślina
dwu- lub wieloletnia. Pojedyncze osobniki osiągają wysokość
do 5 m i szerokość rozety liściowej do 2 m. Posiadając tak znaczne rozmiary, po wkroczeniu do
środowiska, gatunek skutecznie
zacienia i wypiera inne rośliny na
dużej powierzchni. Roślina jest
monokarpiczna, czyli obumiera
po wydaniu nasion. Jeśli jednak
wcześniej zostanie uszkodzona,
aktywuje się jej potencjał regeneracyjny i roślina nie tylko nie
umiera, lecz zakwita i wydawaje
nasiona przez wiele lat z rzędu.
Następna cecha tej rośliny to nie
jeden, lecz wiele kwiatostanów
(baldachów złożonych), z których
większość tworzy kwiaty i wyda-

je żywotne nasiona. Ich liczba jest
bardzo wysoka – jeden osobnik
barszczu produkuje średnio 10
tysięcy nasion, z których większość jest w stanie wykiełkować
w następnym sezonie wegetacyjnym. Z tysięcy młodych roślin
przeżywa kilka najsilniejszych
i to one są najlepiej przygotowane do kontynuowania inwazji.
Barszcze rozprzestrzeniają się
na różnych siedliskach, lecz największe ryzyko inwazji występuje na odłogach, wzdłuż szlaków
komunikacyjnych i w dolinach
rzecznych.
Barszcz Sosnowskiego jest
rzadkim przykładem rośliny,
która stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia człowieka.
Kontakt z nasyconym toksycznymi związkami chemicznymi
sokiem rośliny powoduje poparzenia II i III stopnia, w efekcie
powstają trudno gojące się, ropiejące rany. Ślad po poparzeniu
(brunatne zabarwienie skóry)
może utrzymywać się od 5 lat
nawet do końca życia, a przedostanie się toksycznego soku do

fot. M. Śliwiński

Zgodnie z aktualnym stanem
wiedzy, inwazyjne gatunki stanowią drugie (po utracie siedlisk)
zagrożenie dla bioróżnorodności
w skali globalnej. Rośliny inwazyjne w Polsce to około 40 gatunków, rozprzestrzeniających
się w półnaturalnych i naturalnych zbiorowiskach roślinnych
na niżu i w niższych położeniach
górskich. Wiele z nich to gatunki
opisywane mianem „transformers” – czyli takie, które mają
możliwość przekształcania zbiorowisk roślinnych i tworzenia
nowych układów roślinności,
w których dominują i utrudniają rozwój rodzimym gatunkom
roślin. Podsumowaniem długoterminowych badań w wielu krajach są tzw. „Czarne Księgi” oraz
regionalne „Czarne Listy” z wykazami roślin, wymagających zwalczania i monitoringu stanowisk.
Są także tworzone tzw. „Szare
Listy” – roślin wymagających
większej uwagi i dodatkowej
dokumentacji, gdyż również one
mogą w przyszłości stanowić zagrożenie dla bioróżnorodności

Pozostałość dawnej uprawy – zwarty łan barszczy na miedzy

oczu grozi natychmiastową utratą wzroku. Samo przebywanie
w bliskości barszczu może być
szkodliwe dla zdrowia – znane są
przypadki wystąpienia duszności, omdleń, a nawet poparzeń
dróg oddechowych. W upalne
dni, duże skupienia barszczy oddziałują swoimi oparami nawet
na odległość kilkunastu metrów,
a u osób uczulonych na wybrane
substancje chemiczne może pojawić się wysypka na całym ciele.
Inwazja w Łężycach
Pracownicy Parku Narodowego Gór Stołowych od wielu
lat z niepokojem obserwują populację barszczu Sosnowskiego
rozprzestrzeniającego się niedaleko granicy obszaru chronionego. W Łężycach koło Szczytnej,
podobnie jak w wielu innych
miejscach na Dolnym Śląsku,
w latach 80. XX w. prowadzona
była uprawa barszczu Sosnowskiego z przeznaczeniem na cele
paszowe. W końcu XX w. i w XXI
wieku wypasane są już tylko pojedyncze krowy, które zgryzają
niewielką ilość barszczu, a roślina na łąkach występuje już na
powierzchni szacowanej nawet
do 20 ha! Ogniskiem inwazji są
tam wilgotne łąki i pastwiska,
gdzie barszcz osiąga największe pokrycie. Jednak barszcze
nie występują tylko na łąkach –
rozprzestrzeniły się w porzuconym PGR-rze, w zadrzewieniach
dawnego parku, nad stawem, na
przydrożach we wsi, na prywatnych posesjach, rosną również na
brzegach Kamiennego Potoku,
którym przedostają się do Złotna
i Szczytnej, a stamtąd Bystrzycą
Dusznicką do Polanicy Zdroju.
Inwazją zagrożone są również
sąsiadujace z Łężycami: Karłów
i Duszniki Zdrój. Przemieszczając
się w lecie szosą od Złotna w kierunku Karłowa, zamiast krajobrazu górskiego można zobaczyć
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krajobraz po inwazji, a ruiny PGR
-u w Łężycach z groźnie sterczącymi baldachami straszą i ukazują nieskuteczność człowieka
w starciu z agresywną rośliną. Ze
względu na duże kępy barszczy
na poboczach, ruch pieszych
we wsi jest utrudniony i nabezpieczniej jest chodzić... środkiem
szosy. Mieszkańcy wsi muszą
być ostrożni w kontakcie z tymi
roślinami również na gruntach
prywatnych.

Zarośnięte barszczem ruiny dawnego PGR w Łężycach

ca Dyrektywa Siedliskowa Rady
92/43/EWG informują, zalecają
i wzywają do rozpoczęcia działań
skierowanych przeciwko rozprzestrzenianiu się obcych gatunków
inwazyjnych. W Polsce nie ma
jednak prawnego obowiązku
zwalczania roślin inwazyjnych.
W Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011
roku dotyczącego sprawie listy
roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom
rodzimym lub przyrodniczym
w wykazie niebezpiecznych roślin znalazły się nie tylko barszcz

fot. M. Śliwiński

Perspektywy
Władze gminy Szczytna już
wiele lat temu dostrzegły zagrożenie płynące z obecności barszczu Sosnowskiego, czego efektem było ustawienie w Łężycach
tablic ostrzegających mieszkańców i turystów przed poparzeniem tymi roślinami. Gmina nie
posiada jednak środków, żeby
skutecznie zlikwidować ten problem. Tereny należące do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa są dzierżawione
rolnikom, którzy koszą barszcz

fot. M. Śliwiński

Tablica w Łężycach ostrzegająca przed
barszczem Sosnowskiego

1–2 razy w roku, co na krótki
okres czasu zmniejsza ryzyko
poparzeń, ale nie spowalnia jego
inwazji. Park Narodowy Gór Stołowych, Gmina Szczytna i Uniwersytet Wrocławski zgadzają się
co do kwestii podjęcia działań
zmierzających do skutecznego
zniszczenia barszczu w Łężycach.
W Polsce jest jednak niewiele
jednostek, które zajmują się niszczeniem roślin inwazyjnych. Jedna z nich, poproszona o wycenę
takiego przedsięwzięcia, oszacowała koszty skutecznego zwalczenia populacji w Łężycach na
1 milion zł. Niestety, wymienione
wyżej jednostki nie posiadają
funduszy, żeby skutecznie zlikwidować zagrożenie barszczem
w Łężycach. W żadnym z krajów
europejskich koszty zwalczania
inwazyjnych gatunków z rodzaju
Heracleum nie są małe. Na terenie Niemiec, koszty zwalczania
pokrewnego barszczu Mantegazziego w 2003 roku oszacowano na 19 milionów euro każdego
roku – i to tylko w rezerwatach
przyrody i przy szlakach komunikacyjnych. W Danii, koszty
zwalczania w 2005 wyniosłyby
10 mln euro każdego roku. Zaś
całkowite koszty skutecznego
zwalczania Heracleum mantegazzianum na obszarze Niemiec,
Szwecji i Wielkiej Brytanii w 2009
roku oszacowano na 31 mln euro
wydawanych każdego roku, aż
do chwili jego całkowitej eliminacji. Jednak nawet najbogatsze
kraje Europy nie są w stanie zapewnić finansowania dla zniszczenia wszystkich populacji parzących barszczy.
Podpisane i ratyfikowane
przez Polskę: Konwencja Berneńska i Konwencja o Różnorodności Biologicznej oraz obowiązują-

Barszcze na poboczu drogi w Łężycach

Sosnowskiego i Mantegazziego,
ale również niecierpek gruczołowaty, rdestowce i kilkanaście
innych gatunków.
Brak aktywności władz województwa dolnośląskiego i lokalnych samorządów w temacie
skutecznego zwalczania tych
roślin powoduje, że barszcze
w Górach Stołowych każdego
roku zwiększają swój areał występowania. Ignorowanie problemu i pozostawienie go dla
przyszłych pokoleń spowoduje,
że walka z niebezpiecznymi roślinami będzie coraz trudniejsza
i jeszcze bardziej kosztowna.

fot. M. Śliwiński

fot. M. Śliwiński

26
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Grzegorz Pisarski

STUDENCI Z NOWEJ RUDY NA KRÓLEWSKIM
ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE FRYDERYKA WILHELMA
WE WROCŁAWIU W LATACH 1880-1918
Część 1: 1880-1900.
Noworudzka
młodzież
w ostatniej dekadzie XIX stulecia,
która kończyła gimnazjum i uzyskiwała świadectwa dojrzałości
z pozytywnymi ocenami, wybierała zdecydowanie najczęściej
Uniwersytet Wrocławski, leżący na
wschodnich peryferiach państwa
pruskiego. Uniwersytet miał więc
charakter śląskiej uczelni prowincjonalnej. Do jej ukształtowania
przyczynił się także fakt, że na
tej uczelni studiowała w ogromnej przewadze młodzież z rodzin
średniozamożnych i biednych.
W połowie XIX w. ¾ studiujących
na Uniwersytecie pochodziła ze
Śląska, a głównie z samego Wrocławia. Reszta zaś wywodziła się
z Wielkopolski, Pomorza, Prus
Wschodnich i właściwych, ale
i zdarzali się i studenci zagraniczni jak np. z Anglii, Austrii (a w jej
ramach Bukowiny, Chorwacji,
Galicji, Siedmiogrodu i Węgier),
Japonii, Turcji, Rosji (tu w dużej
części dotyczyło to Polaków z terenów ówczesnego zaboru rosyjskiego), Serbii oraz ze Szwajcarii,
Szwecji, czy nawet spoza Atlantyku – z Kanady i USA. Oprócz osób
pochodzących z Nowej Rudy pojawiło się wielu studentów, a niekiedy doktorantów, o polskobrzmiących nazwiskach (Jankofsky
Walther/Jankowski Walter, Koziol Willy/Kozioł Wilhelm, Patzak
Bernhard/Pacak Bernard, 3 osoby o nazwisku Pescheck/Peszek,
a także Pollack/Polak Leberecht,
Rekowsky Curt/Rękowski Kurt,
Sochaczewski Walter i Tschampel
Georg/Czampel Jerzy). Ponadto
pojawiły się 4 nazwiska odimienne: Adolph/Adolf, Alexander/
Aleksander, Johannes/Jan i Josephy/Józefat. Dla Polaków z Wielkopolski wystarczającą zachętą
mogła być przyjazna Polakom

atmosfera gimnazjum w Nowej
Rudzie, zwanej wtedy przez Polaków – w jedynie funkcjonującej
nazwie – Neurode in Schlesien
lub, bardziej zaskakująco, Neurode na górnym Szląsku. Sudecką
część Dolnego Śląska określano
bowiem w XIX w. terminem Górny Śląsk. Nieco później stosowano nazwy miasta z atrubutem
orograficznym Neurode im Eulengebirge względnie skrótowo jako
Neurode i. Eulengebirge (Nowa
Ruda w Górach Sowich). Ta stolica
powiatu od sierpnia 1855 r.i, nad
rzeką Waldycą [dziś Włodzicą], na
którego obszarze leżały dwa miasta – Nowa Ruda i Radków, liczyła
w 1843 r. 172 domów, podczas
gdy na przedmieściach było ich
210. Wśród wywodzących się
stamtąd studentów przeważali
natomiast katolicy mówiący po
niemiecku. W porównaniu z innymi regionami Dolnego Śląska
z rejonu Nowej Rudy na naukę
we Wrocławiu decydowało się
stosunkowo niewielu do nich
uprawnionych z racji panującego
ubóstwa ludności na terenach
przemysłowych i represjach wobec niej po rozruchach w Nowej
Rudzie w maju 1847 r.ii
Tradycje szkolne Nowej Rudy
sięgają roku czasów późnego Średniowiecza. Początkowo przeważała koncepcja prowadznia szkół
wyzaniowych takich jak Katolicka Szkoła Ludowa (Katholische
Volksschule) czy Ewangelicka
Szkoła Parafialna (Evangelische
Pfarrschule) zwana potem po prostu Szkołą Ewangelicką (Die Evangelische Schule)iii. Do wyboru
z czasem pozostawał państwowy
zespół szkół pod nazwą Miejskiego Progimnazjum i Szkoły Realnej
(Städtisches Progymnasium und
Realschule). Kwestia wykształce-

nia miejscowej młodzieży zaczęła odgrywać coraz wieksza rolę
w ostatnim dwudziestoleciu XIX
wieku wobec rozwoju tkactwa,
rolnictwa , gónictwa węgla kamiennego, handlu i produkcji fabrycznej apertury sukna i tabaki,
co ukierunkowało oświatę w kierunku kształcenia zawodowego
uczniów w pionie dla chłopców
i dla dziewcząt z jednej strony,
ale i przyszłych nauczycieli w preparandach, od 1896 r. kolegium
(Lehrerkollegium) i seminariachiv.
Na przełomie XIX i XX w.
Nowa Ruda przeżywała dynamiczne zmiany demograficzne.
W systemie oświatowym zaś
szkoły niezmiennie posiadały
charakter wyznaniowy, dzieląc
się na ewangelickie i katolickie.
Wynikało to z tego, że ludność
Nowej Rudy i okolicy ograniczała
się do zaspakajania potrzeb kultu
religijnego w kilku świątyniach
ewangelickich i katolickich, a znadujące się w mieście małe drukarnie drukowały poza tym kościelne książki i kalendarze. Czytania,
pisania i liczenia nauczały przepełnione szkoły ludowe. Pojawiła się w związku z tym częstsza
rekrutacja kandydatów również
z miejscowości poza Nową Rudą.
W biegu dokumentów używano
ogólnej nazwy Szkoły w Nowej
Rudzie w powiecie noworudzkim (Schule zu Neurode, Kreis
Neurode) jak w rocznych raportach Szkolnej Kasy Oszczędności,
które sporządzała Miejska Kasa
Oszczędności (Stadtsparkasse
zu Neurode), świętująca w 1939
r. stulecie swojej działalnościv.
Warto przy tym dodać, iż dzkałalność oświatowa we wszystkich
szkołach w powiecie znajdowała
się pod kierownictwem kolej-

nego inspektora powiatowego,
który zawsze mieszkał w Nowej
Rudzievi.
Zasady opracowania
Podstawą
materiałową
w opracowaniu poświęconym
obecności studentów z Nowej
Rudy na Uniwersytecie Wrocławskim u schyłku XIX stulecia były,
drukowane co semestr, „Składy
osobowe Królewskiego Uniwersytetu we Wrocławiu”, w ich
części B zatytułowanej „Wykaz
studiujących” (Verzeichniß der
Studirenden [lub potem w wersji
uwspółcześnionej:
Studierenden]). Zdarzało się też i tak, że
wykłady odwiedzali słuchacze
gościnni, których również jako
wolnych słuchaczy odnotowywano w wykazach (Verzeichnis
der Gastzuhörer). Nie wykazano
tam żadnych studentów z Nowej
Rudy. Nazwiska dwóch studentów, a potem doktorantów udało
się ustalić tylko w oparciu o kolekcję, zazwyczaj czterostronicowych, ulotek zapowiadających
obronę prac doktorskich. O ile
polskiej nazwy miasta Wrocławia
używano w minionych wiekach,
o tyle historyczna nazwa miasta
Neurode pozostawałaby jedyną
zgodną chronologicznie, a tylko
umownie i dla lepszej orientacji
da się zastąpić, używaną w XIX w.
nazwą polską Nowaruda względnie Noworuda, znaną z dawnych
dokumentów, wydawanych tu
wcześniej polskich staroduków
czy XIX-wiecznych wydawnictw
leksykograficznych. W układzie
tabelarycznym obejmowały one
najistotniejsze, aktualne dane
o studentach uczelni: nazwisko,
imię, zapis na semestr zimowy
lub letni danego roku kalendarzowego, miejsce stałego zamieszkania, kierunek studiów
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oraz adres zajmowanej stancji
we Wrocławiu z uwzględnieniem
ulicy i numeru domu, a czasami
nawet piętra, oznaczanego cyframi rzymskimi. Dla lepszej orientacji w topografii miasta autorzy
każdorazowo – w porządku alfabetycznym aktualnych polskich
nazw topograficznych Wrocławia
- podawali w nawiasie kwadratowym obecną nazwę ulicy, placu
lub alei, przy których znajdowały
się stancje studentów z przełomu
XIX i XX wieku. Dawało to szansę
zidentyfikowania budynków zajmowanych przez przyjezdnych
studentów. Dokładny przegląd
zawartych tam danych pozwala
ze składów osobowych uczelni
na określenie liczby 17 studentów
pochodzących w oznaczonym
w tytule okresie z dzisiejszej Nowej Rudy. Autorzy kwalifikowali
ich nie tylko przez fakt urodzenia
w Nowej Rudzie, ale potwierdzony okres zamieszkiwania w tym
mieście przed podjęciem studiów
we Wrocławiu. W trakcie bardziej
szczegółowych badań wyeliminowano wiele osób jako nie spełniających tych kryteriów. Nowa
Ruda nie miała szkół wyższych,
lecz znajdowały się w niej szkoły
podstawowe (elementarne dla
ewangelików i katolików), gimnazjum oraz szkoły zawodowe oraz
stanowiła liczący się ośrodek.
W większości noworudzianie,
jak i mieszkańcy innych miejscowości powiatu noworudzkiego:
Dzikowca, Gorzuchowa, Jugowa,
Ludwikowic Kłodzkich, Nowej
Wsi Kłodzkiej, Radkowa, Ratna
Górnego, Słupca, Sokolca, Świerków, Tłumaczowa i Włodowic),
posiadający aspiracje akademickie, ukończyli zazwyczaj którąś
z miejscowych szkół średnich
w Nowej Rudzie. Z tej racji, że na
przełomie XIX i XX w. znacznie
przeważali liczebnie katolicy, co
dystansowało i wyznawców protestantyzmu i religii mojżeszowej.
Przebieg studiów, a także dalsze
losy tych absolwentów wymagały już bardziej rozległej kwerendy,
nie tylko w śląskich publikacjach
regionalnych, ale i w zasobie archiwalnym. Zdarzyło się, że pewien student stomatologii, Karl
Hellmich, figurował w „Składach
osobowych” jako pochodzący
z Nowej Rudy (Neurode, Neuro-

de i. Schl. i Neurode im Eulengebirge), ale numery 116-118
tego periodyku z lat 1887-1888
sprostowały nieścisłość, gdyż
pochodził on ze wsi Karczowiska
w powiecie lubińskim (Neurode,
Kreis Lüben). Niezbędny okazał
się dodatek z nazwą powiatu, to
pozwoliło na właściwą lokalizacjęvii. Odrębnym zgoła przypadkiem pozostaje kwestia czołowej
osobowości na liście studentów
z Nowej Rudy na Uniwersytecie Wrocławskim Segera, który
do chwili zakończenia studiów
i obrony doktoratu podawał swe
imię jako Johannes (po polsku
Jan), a na otwarcie przewodu habilitacyjnego po prostu jako Hans
(Janek), co w efekcie sprawiło że
dotyczyło to tej samej osoby, a –
po tych dwóch korektach - liczbę
noworudzian trzeba było zredukować z 19 do 17.
Miało to ukazać rolę wrocławskiej uczelni w regionie z punktu
widzenia tworzenia elit politycznych, ewangelickich i katolickich
środowisk kościelnych, naukowych, oświatowych, administracyjnych, sądowniczych, lekarskich
i kulturalnych oraz w umacnianiu
więzi społecznych w regionie
Dolnego Śląska. Poza tym wziąć
należy pod uwagę dość szczególny okres przełomu wieków – XIX
i XX, kiedy owi studenci wkraczali
w dobę galopującego postępu
technicznego, nowych technik
badawczych i zgoła odmiennych
podejść filozoficznych. Prezentowane opracowanie obejmuje
okres od semestru zimowego lat
1879-1880 do semestru letniego
1900 r.
Sylwetki profesorów
i wydziałów uczelni.
Wydział Medyczny we Wrocławiu tworzono w XIX w. Od początku swego istnienia miał pięć
katedr: Anatomii, Fizjologii, Medycyny Wewnętrznej, Położnictwa i Chirurgii. Wśród profesorów
ówcześnie działających na szczególne wyróżnienie zasługują: Ferdinand Julius Cohn (1828-1898)
prof. zw. botaniki i bakteriologii;
Rudolph Peter Heidenhaim (18341897), prof. zw. fizjologii; Friedrich
Teodor Frerichs (1819-1885),
prof. zw. chorób wewnętrznych;
Albrecht Theodor Middeldorpff

(1824-1868), prof. zw. chirurgii;
Jan Mikulicz-Radecki (1850-1905),
prof. zw. chirurgii; Albert Neisser
(1855-1916), prof. zw. chorób
skórnych i wenerycznych; Adolph
Wilhelm Otto (1786-1845), prof.
zw. anatomii opisowej; Jan Ewangelista Purkynie (1787-1869),
prof. zw. fizjologii; Carl Wernicke
(1848-1904), prof. zw. neurologii
i psychiatrii, a także Alois Alzheimer (1864-1915), prof. zw. neurologii i psychiatrii. Do Wrocławia z Getyngi przybył prof. Emil
Ponfick (1844-1913), który objął
kierownictwo Instytutu Anatomii
Patologicznej i prosektorium, które należało do Szpitala Wszystkich Świętych, a za czasów sprawowania przez niego tej funkcji
Instytut otrzymał nową siedzibę
w kompleksie budynków Wydziału Medycznego. Promotor i recenzent wielu prac doktorskich,
Paul Ehrlich, wynalazł pierwszy
skuteczny środek chemiczny
przeciw kile, tzw. salwarsan i stosował go w swojej klinice. Pracował nad tym ze wspomnianym
Albertem Neisserem, który okazał
się odkrywcą gonokoki rzeżączki
w 1878 r. Bakterię tę nazwano na
całym świecie Neisseria gonorrhoae. Ten badacz zajmował się
też gruźlicą skóry i jej leczeniem
i ponadto zapoczątkował badania nad trądem. Za czasów Neissera wybudowano nową siedzibę
dla Kliniki Dermatologii i Chorób
Wenerycznych, a jej oficjlane
otwarcie nastąpiło w sierpniu
1892 r. Wśród legnickich studentów wrocławskiej uczelni figuruje
nazwisko Paula Neissera, ale trudno ustalic, czy pochodził z rodziny
Alberta.
Na Wydziale Teologii Katolickiej do najwybitniejszych wykładowców należeli: Hugo Laemmer, który wykładał dogmatykę
i historię Kościoła; Max Sdralek
wykładał historię ogólną Kościoła;
prof. Probst zajmował się najstarszą historią chrześcijaństwa; honorowy prof. Josef Jungnitz specjalizował się w dziejach diecezji
wrocławskiej, a historyk Franz Xaver Seppelt był badaczem historii
Kościoła. Specjalnością Gustava
Friedricha z Wydziału Teologii
Ewangelickiej była teologia systematyczna, Franz Steinmeiner wykładał egzegezę nowotestamen-

talną, a powodzeniem cieszyły się
wykłady Juliusa Köstlina na temat
„Nowego Testamentu”.
Na Wydziale Prawa Karl August Unterholzner zajmował się
prawem rzymskim; Georg Philipp Eduard Huschke był znawcą
prawa rzymskiego; Ludwik Anton Gitzler – prawa rzymskiego
i pruskiego; Theodor Mommsen
zajmował się prawem rzymskim
i historią Rzymu; Robert Wilhelm
Göppert – prawem rzymskim
i pruskim; Józef Zielonacki wykładał prawo cywilne łącznie z prawem rzymskim. Znakomitym
naukowcem był Wilhelm Eberhard Eck, który zasłynął swoimi
wykładami na temat niemieckiego kodeksu prawa cywilnego, zaś świetnym znawcą historii
i systematyki niemieckiego prawa
prywatnego był Johannes Ernst
Otto Felix Ludwig Sophus Dahn,
zajmujący się najwcześniejszymi
dziejami prawa germańskiego
i niemieckiego. Studium Rolnicze
powstało z inicjatywy czynników
państwowych
i usytuowane
w strukturze Wydziału Filozoficznego, co było zaskoczeniem dla
władz wydziału i prowadziło do
konfliktów. Nominacje na profesorów otrzymali Weisie, Metzdorf
i Friedländer. Największe zasługi
w powołaniu nowych instytutów i kierowaniu Studium miał
prof. Holdefleiss, który rozpoczął
wykłady z rolnictwa, wprowadził ćwiczenia dla praktykantów
i ćwiczenia seminaryjne. Dość
późno powołano na Uniwersytecie Katedrę Ekonomii. Nominacje
profesorskie otrzymali F. Benedict
Weber i Friedrich von Rauer. Często zmieniała się kadra profesorska, co miało negatywny wpływ
na rozwój wiedzy ekonomicznej
i dydaktyki. Największe zasługi
dla tej katedry miał Johann Louis Tellkampf, którego dotyczyły
problematyki handlu, zagadnień
bankowych i pieniężnych w teorii i praktyce. Wyróżniającym się
filozofem w profesurze na tym
Wydziale był utalentowany wykładowca Christlieb Julius Braniss, wybitny i wszechstronny
umysł, wykładał historię filozofii
i psychologię. Znamienne zwłaszcza dla 1. połowy XIX w. było
wygłaszanie wykładów specjalistycznych przez tych uczonych,
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którzy mandat profesorski otrzymali w zakresie innych dyscyplin.
Pod tym względem wyróżnili
się Henryk Steffens - prof. fizyki
oraz Nees von Esenbeck - botanik. Największym jednak autorytetm wśród botaników cieszył
się Ferdinand Albin Pax (18581942), który do Wrocławia przybył w 1884 r. i został asystemtem
w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Po
uzyskaniu profesury w 1893 r.
został jego dyrektorem. Funkcje
swą pełnił do 1928 r., będąc jednocześnie autorem wielu prac
z zakresu systematyki i geografii
roślin oraz paleobotaniki.
Nieco później, bo już w początkach XX w. o randzie i prestiżu Uniwersytetu Wrocławskiego
zaczęły stanowić osiągnięcia naukowe jego pracowników i absolwentów, za co przyznawano
wysokie wyróżnienia, których
najwyższym uhonorowaniem
stało się przyznawanie Nagród
Nobla. Aż 9 z nich przyznano
absolwentom i profesorom tej
uczelni, a mianowicie otrzymali
je: Theodor Mommsen z literatury (1902), Philipp Lenard z fizyki
(1905), Eduard Buchner z chemii
(1907), Paul Ehrlich z medycyny (1908), Fritz Haber z chemii
(1918), Friedrich Bergius z chemii
(1931), Erwin Schrödinger z fizyki
(1933), Otto Stern z fizyki (1943)
i Max Born z fizyki (1954).
Losy absolwentów
Wielu spośród absolwentów
z Nowej Rudy przełomu XIX i XX
w. podjęło trud opracowania, po
czym i obrony dysertacji doktorskich. Na ogół dochodziło
do tego bezpośrednio po ukończeniu studiów i to niezależnie
od podjętego kierunku. Należy
jednocześnie pamiętać o tym,
że w opisywanym okresie nie
było obowiązku pisania i obrony
prac magisterskich ani licencjackich, tak jak to jest obecnie, lecz
dobrowolnie można było zdecydować się na obronę doktoratu.
Obecny obraz stanu oświaty Nowej Rudy pozwala przypuszczać,
że to miasto jest na drodze do
wykorzystania dostępnych możliwości, by stać się niebawem
autonomicznym ośrodkiem naukowym.
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Archeologia
Ten młody kierunek wrocławskiej uczelni ukończył, urodzony
28 VIII 1864 r. w Nowej Rudzie syn
adwokata i notariusza Alberta Segera i jego żony Cecylii z domu
Rust, Hans Seger. Po nauce
w Gimnazjum w Nysie skierował
swe kroki do Akademii Rycerskiej
w Legnicy, w którym na dzień św.
Michała 1884 r. wypadła mu matura. Rozmiary tego artykułu nie
pozwalają na szersze zajęcie się
ta postacią z racji wielkiej rangi
w świecie nauki archeologicznej tego jednego z pierwszych
wielkich archeologów współcześności: autora wielu opracowań
książkowych, organizatora prac
wykopaliskowych i muzealnych
wystaw archeologicznych, nie
wspominając o jego przynależności do szeregu krajowych
i międzynarodowych towarzystw
naukowych. Dość powiedzieć, że
na początku swej kariery właśnie
na wrocławskiej uczelni obronił
najpierw pracę doktorską z zakresu historiografii bizantyńskiej za
rządów Michała III (842-867)viii,
a dnia 11 V 1907 r. habilitacyjną
nt. „Epoka kamienia na Śląsku”ix. Ten wybitny człowiek nauki,
wkrótce potem profesor akademicki, zasługuje na osobny, obszerny artykuł, choćby przez fakt
wieloletiego kierowania Śląskim
Muzeum Rzemiosła i Starożytności w stolicy Dolnego Śląska.
Seger należał w dniu swoich 70.
urodzin do 14 krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych
w Berlinie, Budapeszcie, Gdańsku,
Helsinkach, Kopenhadze, Królewcu, Londynie, Pradze, Sztokholmie, Wiedniu i Zgorzelcux.
Farmacja
Studenci farmacji najczęściej
od razu po ukończeniu studiów
podejmowali pracę zawodową
w dolnośląskich aptekach, z rzadka podejmowali się pisania prac
doktorskich, a niekiedy – prócz
zajęć zgodnych z kierunkiem studiów – oddawali się swoim szerokim zainteresowaniom. W ostatniej z grup absolwentów znalazł
się August Bothe (student od
roku 1894). Dla porównania Paul
Richter, inny, legnicki, student farmacji ostatecznie został nauczycielem w Nowej Rudzie. Wydał

on w 1914 r. w Zakładzie Wydawniczym, absolwenta wrocławskiej filozofii, dr. Eduarda Rosego
w Nowej Rudzie opracowanie
krajoznawcze pt. „Ziemia kłodzka
i jej mieszkańcy” adresowane dla
szkół i do biblioteczek domowych
jako przewodnik do przygotowywania wędrówek przez organizacje młodzieżowexi. Potwierdza to
opinię, że podstawy uniwersyteckie dają możliwość podejmowania skutecznych działań w wielu,
nawet od siebie odległych, dziedzinach wiedzy.
Filozofia
Dwóch sposród trzech absolwentów Wydziału Filozofii (Josef
Schönwiese i studiujący równocześnie archeologię, Johannes
Seger) nie podejmowało się pisania prac końcowych z filozofii
w postaci dysertacji dla uzyskania
tytułu doktora. Wybrali oni natomiast od razu pracę zawodową.
Chociaż nie zachował się druk
dotoratu Eduarda Rosego, to na
trwałe zapisała się jego działalność jako właściciela wspomnianego nieco wyżej regionalnego
Zakładu Wydawnicego w Nowej
Rudzie.
Medycyna
Należy sobie zdawać sprawę
z tego, że wielu absolwentów medycyny od razu przystępowało do
pracy w wyuczonym zawodzie,
kierując się potrzebą jak najwcześniejszego zarabiania pieniędzy.
Zakończenie swojej edukacji
tylko na cyklu studiów niejednokrotnie owocowało w rozwijaniu
innej działalności, a najczęściej
wydawniczej w oparciu o własne
doświadczenia z prowadzonej
praktyki lekarskiej, a czasem nawet o działalność publiczną. Noworudzcy studenci medycyny,
którymi byli w tym okresie Felix
Brieger i Alfons Grüger, po ukończeniu nauki na wrocławskiej
uczelni i zdobyciu uprawnień lekarskich podjęli praktykę lekarską
w zawodzie, przy czym pierwszy
z nich pominął obronę pracy doktorskiej, a drugi na nią się jednak
zdecydował w dziedzinie okulistyki i ją obronił w 1906 r.
Alfons Grüger urodzil się
w Nowej Rudzie 3 X 1879 r. w miejscowej rodzinie będąc synem fa-

brykanta włókienniczego Josepha
Grügera i jego żony Anny z domu
Thiel. Pobierał lekcje prywatne, by
na Wielkanoc roku 1892 wstąpić
do kl. 4 Gimnazjum w Kłodzku,
które ukończył na Wielkanoc 1899
r. uzyskaniem świadectwa dojrzałości. Nie od razu jednak miał
skrystalizowane swoje poglądy
co do wyboru kierunku studiów
na Uniwersytecie Wrocławskim,
bowiem najpierw zapisał się na
Wydział Teologii Katolickiej. Od semestru zimowego 1899 r. studiował tam mimo wszystko medycynę. Podczas semestru zimowego
1901-1902 zdał lekarski egzamin
wstępny w Monachium, a 13 VII
1904 r. złozył egamin państwowy
we Wrocławiu. Uczęszczał na zajęcia na Uniwersytecie we Wrocławiu przez 5 semestrów, w Monachium i Fryburgu Bryzgowijskim
po 1 semestrze, a potem znów we
Wrocławiu – przez 3 semestry. Po
rocznej praktyce dostał aprobatę
z datą 15 IX 1904 r. w Berlinie, zaś
od września 1904 r. do maja 1905
r. był zatrudniony w charakterze
asystenta lekarskiego na Wydziale Wewnętrznym, a następnie na
Oddziale Chirurgicznym Szpitala
Świetęgo Józefa we Wrocławiu.
Jego opracowanie w dysertacji
doktorskiej nt. „Niedowidzenie
połowicze z zaburzeniami orientacji”, wypromowane przez prof. dr.
Wilhelma Uhthoffa (ur. 31 VII 1853
w Klein Warin w Wielkim Księstwie
Meklembursko-Szweryńskim,
zm. 21 III 1927 r. we Wrocławiu)
dokonało analizy 66 przypadków
chorobowych, opisanych przez
siebie i w ówczesnej literaturze
przedmiotu, a głównie w angielskich, francuskich, niemieckich
i szwedzkich periodykach okulistycznychxii. Promotor jego pracy,
gdy jeszcze w 1890 r. był prof. zw.
na Katedrze Okulistyki na Uniwersytecie w Marburgu nad Lahnem,
przeszedł do historii medycyny
przez opisanie zjawiska polegające na przejściowych zaburzeniach
widzenia i chorych na stwadnienie
rozsiane (SM) pod wpływem hipotermii.
Prawo
Nie stanowiło to rzeczy odosobnionej, by na wrocławskiej
uczelni kształciły się kolejne pokolenia tej samej rodziny na rożnych
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kierunkach. Rzadziej jednak bywało tak, że członkowie tej samej
rodziny zdobywały tam wiedzę
w ramach tego samego kierunku studiów. Chociaż referendarz
Królewskiego Sądu Okręgowego w Legnicy Hugo Reinberger
urodził się w Bytomiu 29 X 1871
r., to jednak już w 1883 r. zmienił
miejsce zamieszkania na Legnicę.
Uczył się w tu w tamtejszym Gimnazjum Miejskim, gdzie na Wielkanoc 1891 r. otrzymał maturę. Trafił
na studia prawnicze we Wrocławiu, jednak podczas dwuletniej
przerwy chorobowej udał się do
Szwajcarii i do Frygurga Bryzgowijskiego. Po powrocie na Dolny
Śląsk złożył w dniu 6 VII 1897 r. egzamin prawniczy w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, a 22 VII
1892 r. egzamin rygorystyczny, by
móc potem zdobyć tytuł doktora
na podstawie pracy o zastępstwie
i zezwoleniu bez upowaznienia.
Na krótko zatrudnił się w Sądzie
Rejonowym w Radkowie koło Nowej Rudyxiii.
Dwóch noworudzkich studentów prawa Karl Adam oraz Adam
Rauhut nie ukończyło studiów lub
przeniosły się dokądś indziej, ponieważ po pierwszym roku cyklu

nauki „Składy osobowe” nie kontynuowały zapisów ich nazwisk i nie
ma w katalogu bronionych dysertacji doktorskich, taktowanych
jako prace końcowe podobnie do
obecnie pisanych prac licencjackich i magisterskich.
Rolnictwo
Niezwykle zagadkowa pozostaje postać mieszkańca Nowej
Rudy, studiującego rolnictwo w latach 1895-1897, Karla Taubego,
podczas studiów wynajmującego
stancję w budynku przy obecnej
ul. Henryka Brodatego 25. Otóż
mniej więcej w tym samym czasie,
bo w roku 1897, stancję przy ul.
Kurkowej 13 wynajmował zmarły jeszcze w tym samym roku też
student rolnictwa o tym samym
imieniu i nazwisku, ale wskazujący jako swoje miejsce pochodznia
nie Nową Rudę, lecz wieś Stary
Waliszów w powiecie bystrzyckim. Na zgon studenta wskazuje
krzyżyk umieszczany przed jego
nazwiskiem w numerach 138-139
„Składów osobowych”. Dopiero
dalsze badania losów byłych wychowanków wrocławskiej almae
matris pozwolić mogą na wyjaśnienie owej zagadki.

Teologia katolicka
Specyficzną cechą charakterystyczną regionu noworudzkiego była zamieszkiwanie go
w większości przez katolików. Wydawany w Warszawie pomnikowy
„Słownik geograficzny Królestwa
polskiego i innych krajów słowiańskich” odnotował, że w 1843
r. w Nowej Rudzie na 4 894 jej
mieszkańców aż 4 654 było katolikami, a tylko 240 ewangelikamixiv, w rok później na 5 212 noworudzian przypadało 300 ewangelikówxv. W 1856 r. w mieście
było 2 214, a w 1885 r. już 6 860
mieszkańcówxvi. U schyłku XIX
w. dało to swój wyraz w tym, że 6
studentów z Nowej Rudy podjęło
studia na Wydziale Teologii Katolickiej (Wenzel Bergmann, Hugo
Bürkner, Johannes Edelmann,
Franz Franke, Richard Gottschlich
i Wenzel Grüßner), podczas gdy
nie było stąd żadnego studenta teologii ewangelickiej. Mimo
funkcjonowania w miescie szkoły
parafii ewangelickiejxvii. Można
byłoby w tym upatrywać bliskość
ważnego katolickiego ośrodka
pielgrzymkowego w Wambierzycach i dziejowe tradycje tego wyznania na ziemi kłodzkiej.

Zakończenie
Istotnym czynnikiem, który
zaczął sprzyjać podejmowaniu
studiów akademickich we Wrocławiu przez młodzież zamieszkałą w Nowej Rudzie stało się otwarcie linii kolejowych do Kłodzka,
dokąd 15 X 1879 r. pojechał
pierwszy pociąg kursowy i Wałbrzycha, do którego odcinek był
gotowy w rok później (15 X 1880).
Poprzez oba miasta studenci mogli znacznie szybciej dostać się do
Wrocławia, a poprzez wybudowanie, rozpoczętej w 1899 r. linii
z Bielawy przez Srebrną Górę do
Słupca i Ścinawki Średniej szanse
szybszego dostania się do stolicy
Dolnego Śląska jeszcze bardziej
zrosły, zważywszy że w latach
1907-1912 linia Kłodzko-Nowa
Ruda-Wałbrzych otrzymała drugi
torxviii. Stało się to niewątpliwie
za sprawą konieczności połączenia z dolnośląską metropolią
ważnego demograficznie ośrodka południowej części Śląska
o długoletnich tradycjach administracyjnych, gospodarczych,
kulturalnych i naukowych.

Aneks: Lista 17 studentów z Nowej Rudy.
Poniższy wykaz słuchaczy uczelni uwzględnia kolejno: nazwisko (niekiedy, dla zachowania porządku alfabetycznego, z rozpisaniem przegłosów ö – oe), imię lub imiona (w używanych wariantach, np. przed nazwiskiem: Adolph = Adolf, Alphons = Alfons, Arthur = Artur, Berhnhard = Bernard, Berthold = Bertold, Carl = Karl, Clemens = Klemens, Conrad
= Konrad, Curt = Kurt, Günther = Günter, Hermann = Herman, Joseph = Josef, Oscar = Oskar, Rudolph = Rudolf, Theodor = Teodor, Walther = Walter i Woldemar = Waldemar),
potwierdzony rok zapisu na któryś z semestrów, wybrany kierunek studiów, miejsce lub miejsca zajmowanej stancji z punktu widzenia obecnej topografii Wrocławia i polskiego
porządku alfabetycznego (w nawiasie kwadratowym) oraz według ówczesnej topografii miasta - z podaniem numeru domu, a czasem też i kondygnacji w zapisie skrótu (pt =
das Perterre, parter) albo w rzymskim zapisie cyfrowym piętra (I, II, III itd.) względnie z zapisem o oficynie budynku mieszkalnego lub domu ogrodowym. Pewne odstępstwo
stanowi alfabetyczne zaszeregowanie nazw ulic upamiętniających królów, gdzie o pierwszeństwie decydowało imię, a nie nazwisko, o ile występowało ono wraz z imieniem,
np. ul. Władysława Jagiellończyka. Tu podstawą zaszaeregowalania jest imię Władysława, a nie nazwisko Jagiellończyka. Nie jest bowiem w zwyczaju umieszczenie frazy „ulica
króla”. Aby uniknąć dwuznaczności w odczytywaniu skrótu ks., to ograniczono go do atrybucji księdza, natomiast słowo „księcia” pozostawiono w formie bez użycia skrótu, np.
ul. księcia Witolda. Wprowadzono urzędową nazwę topograficzną Am Ohlauufer w miejsce uproszczonej przez „Skład osobowy” (Ohlau-Ufer lub Ohlauufer)i. Umieszczony
przed nazwiskiem znak krzyża – wzorem przywoływanego periodyku uczelnianego – oznaczał w wykazach, że student zmarł w semestrze poprzedzającym wydanie kolejnego
zamieszczonego rejestru.
Poniższy rejestr jest rezultatem krytycznej analizy źródłowej, w wyniku której nie pozostawiono nazwisk studentów o nieudokumentowaneych związkach z Nową Rudą.
Adam Karl, 1897-1899, prawo, [pl. św. Macieja] Martinistraße 5; [ul. Władysława Łokietka] Moltkestraße 6.
Bergmann Wenzel, 1899, teologia katolicka, [pl. Katedralny] Domplatz 4.
Bothe August, 1894, farmacja, [ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego] Seminargasse 5.
Brieger Felix, 1880- 1884, medycyna, [ul. Legnicka] Friedrich-Wilhelmstraße 66.
[Buerkner] Bürkner Hugo, 1894-1896, teologia katolicka, [ul. księcia Henryka Brodatego] Heinrichstraße 19 a.
Edelmann Johannes, 1892-1896, teologia katolicka, [ul. gen. Józefa Bema] Gneisenaustraße 6; [ul. Jana Kilińskiego] Neue Junkernstraße 16; [ul. Szewska] Schühbrücke 16; [ul.
Świętokrzyska] Kreuzsreaße 16, 44.
Franke Franz, 1881-1886, teologia katolicka, [ul. Długa] Langegasse 66; [ul. Kanonia] An der Kreuzkirche] 11; [ul. Kuźnicza] Schmiedebrücke 24.
Gottschlich Richard, 1899-1900, teologia katolicka, [pl. Katedralny] Domplatz 4.
[Grueger] Grüger Alfons, 1899-1900, medycyna, [pl. Katedralny] Domplatz 4.
[Gruessner] Grüßner August, 1872-1881, filologia, [ul. Jana Kilińskiego] Neue Junkernstraße 30.
[Gruessner] Grüßner Wenzel, 1883-1886, teologia katolicka, [ul. Kolejowa] Friedrichstraße 14.
Hentschel Rudolf, 1890-1894, medycyna, [ul. Garncarska] Ziegelgasse 5; [ul. Piaskowa] Alte Sandstraße 5; [ul. Świętokrzyska] Kreuzstraße 5; [ul. Trzebnicka] Trebnitzerstraße 6.
Rauhut Anton, 1889, prawo, [ul. Zachodnia] Kurzegasse 12.
Rose Eduard, 1897, filozofia, [pl. gen. Józefa Bema] Gnaisenauplatz 6.
[Schoenwiese] Schönwiese Josef, 1896-1897, [ul. Świętokrzyska] Kreuzstraße 44.
Seger Johannes, a potem Hans, 1884-1886, archeologia; filozofia, [ul. Grunwaldzka] Große Fürstenstraße 17.
Taube Karl, 1895-1897, rolnictwo, [ul. Henryka Brodatego] Heinrichstraße 25.
Źródła: M. J. Battek, J. Szczepankiewicz-Battek, Słownik nazewnictwa krajoznawczego polsko-niemiecki i niemiecko-polski: Śląsk, Pomorze Zachodnie, Ziemia Lubuska, Warmia i
Mazury, wyd. 7 popr., Wrocław 2007 (dalej: Battek); Encyklopedia Wrocławia, wyd. 1, Wrocław 2000 (EW); T. Kruszewski, Niemiecko-polski spis ulic, placów i mostów Wrocławia 18731997. [Z serii:] Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 1429, wyd. 2 popr. i uzup., Wrocław 1997 (dalej: Kruszewski); S. Rospond, Słownik nazw geograficznych Polski zachodniej i północnej
według uchwał Komisji Ustalania Nazw Miejscowych pod przewodnictwem Stanisława Srokowskiego, cz. 2: Niemiecko-polska. Uzupełnienia, Wrocław 1951 (dalej: Rospond); Personal-Bestand der Königlichen Universität zu Breslau, R. 27: 1879-1880, nr 101-R. 48: 1899-1900 (dalej: PB); Wrocław, plan miasta, wyd. 2, Wrocław 1981 (dalej: WPM).
Podziękowanie: W tym miejscu autor pragnie podziękować Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, a zwłaszcza dyrektorowi tej placówki Pani dr Teresie Suleji, za udostępnienie materiałów źródłowych dotyczących danych osobowych studentów i pracowników uczelni.
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KRZESZÓW - EUROPEJSKA PERŁA BAROKU
EUROPEJSKA PERŁA BAROKU - tak nazywają Krzeszów
znawcy kultury i sztuki z całego
świata. Jest zabytkiem klasy „0”,
znajdującym się na liście prezydenckiej i będącym żelaznym
kandydatem do umieszczenia
na liście UNESCO. Krzeszów to
niewielka miejscowość malowniczo położona nad rzeką Zadrną niedaleko Kamiennej Góry
na Dolnym Śląsku, w Diecezji
Legnickiej. Najważniejszą atrakcją Krzeszowa są monumentalne dzieła największych twórców
śląskiego baroku: M. Willmanna,
M. Englera, J.W. Neunhertza, F.M.
Brokofa, P. Brandla, J. Schrottera.
W skład kompleksu wchodzi bazylika mniejsza Wniebowzięcia
NMP, kościół św. Józefa, Mauzoleum Piastów Śląskich, klasztor SS. Benedyktynek, Kalwaria
Krzeszowska.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nicko- javorský kníže Bolko I. 2
června 1997 Boží Sluha Jan Pavel II, při návštěvě v piastovské
Legnici, ukorunoval ikonu papežskými korunami. Všem poutníkům a turistům, kteří budou
navštěvovat Křešovskou Svatyni
přejeme, aby se jim v Domě Milostivé Matky dostalo mnoho
milosti a nádherného setkání s
Bohem a Kristusovou Matkou.
Přejeme také nezapomenutelné
zážitky ve styku s krásou barokního umění a architektury.
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Jak chronić wspólne
polsko–niemieckie dziedzictwo kulturowe?

Konferencja dofinansowana przez Urząd Marszałkowski
i Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Irena Rogowska czyta referat Günthera Grögera

Regionalna
współpraca
polsko – niemiecka zaczęła
rozwijać się po 1989 r., kiedy doszło do transformacji
ustrojowej, otwierania się na
zachód, demokratyzacji i liberalizacji Polski. W stosunkach
polsko-niemieckich
wiele
kwestii udało się zrozumieć,
zmienić na lepsze czy stworzyć sieć kooperacji. Mimo to
pozostaje wiele pytań i kwestii spornych w najróżniejszych dziedzinach, jak: polityka, gospodarka czy kultura.
Ostatni aspekt, który dotyczy
ochrony niemieckiego dziedzictwa kulturowego, posiadającego obecnie status
europejskiego oraz stanowiącego wspólne dobro Polaków
i Niemców, a więc wchodzący w obręb kulturowego dobra polskiego, podjęty został
na Konferencji pt. „Wspólne
dziedzictwo kulturowe Niemców i Polaków. Przesłanie bł.
ks. Gerharda Hirschfeldera
i prof. Josepha Wittiga”. Spotkanie naukowców, działaczy
na rzecz ochrony dziedzictwa
narodowego, przedstawicieli
organizacji, administracji, stowarzyszeń, mniejszości niemieckiej i wszystkich zaintere-

sowanych odbyło się w Hotelu
„Dwór Górny” w Nowej Rudzie
w dniach 22-23 IX 2012 roku.
Konferencja zorganizowana
została przez Fundację Odnowy Ziemi Noworudzkiej, Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej i Wyższą
Szkołę Handlową we Wrocławiu pod Patronatem Honorowym Rafała Jurkowlańca
Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Spotkanie toczyło się wokół trzech ważkich tematów.
Po pierwsze analizowano
uczestnictwo
samorządów
w procesie ochrony dziedzictwa narodowego na ziemiach
poniemieckich. Warto zauważyć, że wzmożona działalność
samorządów we wspomnianej dziedzinie rozpoczęła się
wraz z początkiem lat dziewięćdziesiątych. Drugi aspekt,
dotyczył ochrony dziedzictwa
polsko – niemieckiego, wyrażanego przez czynnik kulturowy i turystykę w regionie.
Trzecia kwestia zogniskowała
się na problemie wychowania
regionalnego i ukorzeniania
się Polaków na ziemiach poniemieckich, co przejawiało
i dalej przejawia się w różno-

rodnej kulturze i tradycji.
Konferencję otworzył Julian Golak - Radny Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego
oraz prof. dr hab. Zdzisław Jagiełło – Rektor Wyższej Szkoły
Handlowej we Wrocławiu. Obrady odbywały się w dwóch
panelach. Panel pierwszy pt.
„Pamięć historyczna – doświadczeni historią” zawierał
w sobie pytanie czy niemieckie dziedzictwo kulturowe
jest pomostem czy przeszkodą? W wystąpieniu otwierającym konferencję mgr Magdalena Adamska-Poszwa przybliżyła znaczenie pojęcia „polityka pamięci w kontekście
kwestii ochrony dziedzictwa
kulturowego. Profesor Lesław
Koćwin opowiedział o życiu,
działalności i przesłaniu profesora Josepha Wittiga, który
był niemieckim profesorem
teologii, filozofem i zarazem
ekskomunikowanym
księdzem katolickim (ekskomunika zdjęta po wojnie). Silnie
związany był z ziemią kłodzką - uznany za jej kronikarza
- co widoczne było w jego
twórczości. W dawnym domu
Josepha Wittiga w Nowej Rudzie w 1997 r. zaczęło funkcjonować muzeum poświęcone jego życiu i twórczości.
Następnie, Irena Rogowska
przedstawiła referat Günthera
Grögera, który przybliżył działalność społeczno-edukacyjną
Josepha Wittiga nacechowaną
głęboką wiarą katolicką i szerzeniem dobra w stosunkach
międzyludzkich na przykładzie opowiadania „Nauczyciel
ze Starego Gierałtowa”.
Z kolei ksiądz profesor
Tadeusz Fitych opisał sylwetkę Gerharda Hirschfeldera,
urodzonego w Kłodzku, który
zmarł w Dachau i został uznany za męczennika. Błogosławiony ksiądz Hirschfelder był
duszpasterzem
młodzieży
i przeciwnikiem narodowego
socjalizmu oraz obrońcą wiary
chrześcijańskiej. Rozwijał katolickie organizacje młodzie-

żowe. Hasłem przewodnim,
o którym mówił profesor T.
Fitych były słowa G. Hirschfeldera: „Kto wyrywa młodzieży
z serc wiarę w Chrystusa, jest
zbrodniarzem”. Uzupełnieniem
rozważań o obu postaciach
były referaty księdza Tadeusza
Mirończuka, o przesłaniu bł.
ks. Gerharda Hirschfeldera
i prof. Josepha Wittiga oraz
Anny Gondek pt.„G.Hirschfelder i J. Wittig - o odwadze
i poświęceniu na drodze do
prawdy”. W dalszej części obrad Adrzej Behan skoncentrował się na życiu codziennym
na Ziemi Kłodzkiej zwłaszcza
Nowej Rudy w czasach nazistowskich. W tej części obrad
zabrakło dwóch prelegentów,
których referaty stanowiłyby niewątpliwie uzupełnienie wiadomości dotyczących
dziedzictwa
kulturowego,
multikulturalizmu i tożsamości kulturowych na Dolnym
Śląsku.
Panel drugi zatytułowany
był „Dziedzictwo kulturowe
poprzednich pokoleń - nie tylko obiektem dumy, ale i troski. Wnioski z przeszłości dla
przyszłości”. Referenci przedstawili wiele wątków dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego na Dolnym Śląsku.
Rektor (WSH)prof. Zdzisław
Jagiełło odszukał ślady dziedzictwa kulturowego w mitologii wojskowej na Dolnym
Śląsku. Podkreślając kwestię
edukacji historyczno-kulturowej wśród młodzieży. Ilona
Biernacka-Ligęza przedstawiła
prezentację o przeszłości Tkaczy śląskich w Górach Sowich.
Towarzysząca występowi prezentacja ukazywała fotografie
z przeszłości i teraźniejszości
zakładów tkackich, np: w Bielawie. Zgromadzeni mogli
przenieść się w czasy zamierzchłe i porównać uprzemysłowienie i liczbę miejsc pracy
w regionie. Kolejna prelegentka Barbara Kobzarska-Bar prowokacyjnie pytała w swoim
wystąpieniu: Czy polsko-nie-
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Prof. Zdzisław Jagiełło podczas wykładu

mieckie dziedzictwo kulturowe jest barierą czy szansą
dla dalszego współistnienia
kultur w regionie? Czy potrafimy zaakceptować dziedzictwo niemieckie na ziemiach
polskich?
Doktor Norbert Honka zaprzedstawił ochronę niemieckiego dziedzictwa kulturowego na przykładzie ochrony
zabytków na terenie województwa opolskiego a doktor
Mieczysław Leniartek opowiedział o nowych tendencjach
społecznych, które warunkują
zmianę „miejsca niechcianego” w „miejsce rodzinne”,
zwłaszcza wśród osób przesiedlonych. Następna prelegentka doktor Małgorzata Madej
w skrócie przybliżyła tematykę
mechanizmów przyznawania
i wykorzystania środków z Unii
Europejskiej na ochronę dziedzictwa kulturowego Dolnego
Śląska w latach 2007-2013.
Tematem następnej prezentacji była wymiana kulturowa
i ochrona dziedzictwa kulturowego w Euroregionie Nysa.
Anna Jagiełło-Szostak przybliżyła tematykę historycznego podłoża współpracy polsko-niemiecko-czeskiej oraz
podała przykłady polsko–niemieckich projektów kulturowych, edukacyjnych i ochrony
dziedzictwa kulturowego (np.
Domy przysłupowe). Obrady
zakończyła swoim wystąpieniem Paulina Kaczor, która
opowiedziała o dziedzictwie
kulturowym przedsiębiorcy
i filantropa żydowskiego po-

chodzenia M. Pinkusa i jego
roli w rozwoju XX wiecznego
Prudnika (Neustadt).
Drugiego dnia konferencji
uczestnicy wędrowali śladami dziedzictwa kulturowego
Ziemi Kłodzkiej, zwiedzając
Nową Rudę, Bystrzycę Kłodzką i Kudowę-Zdrój, a w przewodników wcielili się Teresa
Bazała i Andrzej Behan.
Odpowiedź na pytanie
tytułowe, jak zachować dziedzictwo przeszłości polsko-

niemieckiej dla przyszłych
pokoleń, które także towarzyszyło obradom, nie jest prosta
i nie napawa optymizmem.
Pomimo prób zaangażowania samorządów, organizacji
rządowych po obu stronach
granicy jaki i Unii Europejskiej, występuje wiele barier
dla współpracy i inicjatyw dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego. Wymienić
należy chociażby przeszkody społeczno-ekonomiczne
(nierówny poziom rozwoju
gospodarczego, konkurencja,
ochrona rynku pracy); kulturowo-językowe (jak: dystans
w regionach przygranicznych, tworzenie stereotypów
i uprzedzeń, nieznajomość
języka, co prowadzi do zachwiania komunikacji oraz
brak współpracujących instytucji kulturalnych); polityczno-instytucjonalne (np.:
zbiurokratyzowanie procedur
zarządzania funduszami europejskimi, stosunki zewnętrzne
państwa i jego działania).
Region Dolnego Śląska
jak i Kotliny Kłodzkiej jest
miejscem, w którym podziwiać można dobra kulturowe
materialne i niematerialne.
Jednak, by uczynić miejsce to
jeszcze bardziej atrakcyjnym
pod względem turystycznym,

należałoby zwiększyć nakłady
na kulturę. Są tu i tu powstają
bariery. Warto zauważyć, że
bezrobocie na Dolnym Śląsku w lipcu 2012 r. wynosiło
12,4%, a w powiecie kłodzkim
w styczniu 2012 r. liczba bezrobotnych ogółem wyniosła
14 318 (w lipcu 2011 - 12 583),
co pokazuje że bezrobocie
jest wysokie. Dodatkowo, co
akcentował Julian Golak, coraz więcej osób młodych wyjeżdża z rodzinnych stron, np.
z Nowej Rudy, co niestety nie
ułatwia zachowania dziedzictwa kulturowego, a odwrotnie
jego niszczenie i brak potencjalnych opiekunów.
Niewątpliwie do inicjatyw
zachęcających i sprzyjających
ochronie dziedzictwa polskoniemieckiego zaliczyć należy:
organizowanie kursów językowych dla dzieci, młodzieży i urzędników, wymiana
uczniów ze szkół, organizowanie konkursów, festiwali, pokazów muzycznych, plastycznych, literackich, folklorystycznych ochrona zabytków
i dziedzictwa naturalnego co
sprzyja rozwojowi turystyki
i stosunków międzyludzkich.
Podobny cel miała także opisana konferencja.

Wykładowcy konferencji. Od lewej: ks. prof. Tadeusz Fitych, prof. Zdzisław Jagiełło, Paulina Kaczor, prof. Lesław Koćwin, dr Ilona
Biernacka, dr Norbert Monka, dr Mieczysław Leniartek
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210 lat Teatru Zdrojowego, Dworku Chopina
w Dusznikach-Zdroju
„Dzieła, które są tylko użyteczne, starzeją się z każdym dniem.
Jedną użyteczność zastępuje druga, nowa i prężniejsza.
W ten sposób przemijają całe kultury.
Z działalności człowieka pozostaje nie to, co użyteczne, lecz to, co pobudza umysły”.
Słowa te napisał Le Corbusier (1887-1965) - francuski architekt urbanista, malarz i rzeźbiarz, jeden z najwybitniejszych twórców i teoretyków nowoczesnej architektury.

Duszniki Zdrój, widok pierwszego założenia zdrojowego z 1802 r.

Jak powszechnie wiadomo
rocznice są co roku. W obecnym
tak się złożyło, że wiele z nich
kończy się na „okrągło”, na „0” i na
„5”. Wspomnę o tych najważniejszych: 450 lat tradycji papierniczej
w Dusznikach Zdroju, 235 lat od
ukazania się drukiem, pierwszego
opisu Dusznik Zdroju w języku
polskim, wydanego w oficynie
Wilhelma Bogumiła Korna we
Wrocławiu w 1777 r. pt. „Publiczne
uwiadomienie zdrojów zdrowych
lub wód mineralnych leczących na
Śląsku w Kudowie, Raynerzu, Altwaser, Szarlotenbrun i Flinsbergu,
się znajdujących. 210-lat istnienia
(Teatru Zdrojowego) Dworku Chopina, 110-lat od przyjazdu pierwszego pociągu, 110 lat istnienia
kościoła w Zdroju, 110 lat od założenia ośrodka rekreacyjno-sportowego na „Czarnym Stawie”, który
w okresie od pierwszej do piątej
dekady XX wieku stał się Parkiem
Denglera (burmistrza miasta w latach 1867 – 1903, wielce zasłużonego dla Dusznik Zdroju). Sto lat
od urodzenia Wojciecha hrabiego
Dzieduszyckiego, współtwórcy
w 1946 roku Międzynarodowego
Festiwalu Chopinowskiego, jedne-

go z najstarszych festiwali muzycznych w kraju i Europie. I jeszcze
dwie istotne rocznice: 67 Międzynarodowy Festiwal Chopinowski
i 23 rocznica działalności Fundacji Międzynarodowych Festiwali
Chopinowskich.
Historiografia lokalna zaspakaja naturalne ludzkie pragnienia poznania przeszłości miast,
regionu, w którym żyjemy, gdzie
jesteśmy tu grubo ponad 60 lat,
otrzymaliśmy tą ziemię, pokochaliśmy wszystkie jej uroki i dlatego
znajomość historii jest dla nas tak
ważna.
Obecna 210 rocznica Teatru
Zdrojowego w Dusznikach, zwanego popularnie Dworkiem Chopina, stała się dla mnie okazją opowiedzenia jego losów.
„Pięknym jest obszar ziemi,
który przepasała Bystrzyca Dusznicka podążająca do Nysy Kłodzkiej jak córka w objęcia matki...
Nigdzie tak pięknie nie śpiewają
ptaki, słowiki i skowronki, nigdzie
bzy nie mają woni tak miłej, nigdzie róża rankiem nie przyozdabia świata cudowniej”. Tak pisał
Adolf Dygasiński o Ziemi Kłodzkiej
w czasie pobytu w Dusznikach

Zdroju i działo się to w końcu XIX
stulecia. Piękno przyrody i architektury przetrwało do dziś. Ze
szczególnym upodobaniem opowiadał ten wybitny pisarz o „teatrze kąpielowym w Reinerz, gdzie
odbywały się różne zabawy, spotkania, przedstawienia teatralne
i koncerty symfoniczne”. Dawny
teatr zdrojowy to dzisiejszy Dworek Chopina, nazywany tak dla
uczczenia pobytu i pierwszego
koncertu zagranicznego Fryderyka Chopina w sierpniu 1826 roku.
Naczelną intencją budowy
teatrów uzdrowiskowych było
zaspakajanie potrzeby dobrej rozrywki. Dotychczas teatry budowano przede wszystkim w większych
miastach Europy. W okresie, gdy
zaczęły powstawać uzdrowiska,
nowożytne budownictwo teatralne miało już ponad dwustuletnią
tradycję. Organizacja budowy scen
teatralnych była związana z ogólną
akcją kulturalną Fryderyka II, króla
Prus, który specjalnym zarządzeniem nakazał przygotowanie scen
dla wędrownych trup teatralnych.
Miały one odgrywać sztuki dla
mieszczan i wojska. Wszelkie święta miały być uświetnione zabawą

i sztuką teatralną. U schyłku XVIII
wieku w wielu miastach i kurortach tworzone były towarzystwa
krzewiące kulturę teatralną, tzw.
Theaterbetrieb. To one między
innymi inspirowały budowę lub
adaptację sal przeznaczonych na
inscenizacje teatralne i koncerty.
Opinia takiego towarzystwa
miała wpływ na decyzję o budowie obiektu teatralnego w kurorcie
dusznickim. Rada Miejska przyjęła
po długiej dyskusji opcję budynku wielofunkcyjnego, mającego
pełnić jednocześnie rolę teatru,
sali koncertowej, galerii, miejsca
spotkań towarzyskich, a nawet
sali balowej, jeśli zajdzie taka potrzeba. Należy przyznać, że była to
decyzja wyjątkowo przemyślana,
wszak budowla ta działa do dziś,
według ówczesnych zamierzeń.
W Polsce takie obiekty określano
wówczas „domem gościnnym” lub
„dworcem gościnnym”, czasem
mało precyzyjnie „domem zdrojowym”lub z niemiecka„kurhausem”.
Niemcy jednak nazywają go „Gesellschafthaus” (dom towarzyski),
co odpowiada czeskiemu „spolecenski dum” i wydaje się chyba
najlepiej określać przeznaczenie

Portret króla Prus Fryderyka II

Portret ministra do spraw Śląska Karla
Georga hr. von Hoyma.
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Widok parku zdrojowego, rys. Teller 1836 r.

budynku. Chodziło bowiem o dostarczenie gościom uzdrowiskowym właściwej rozrywki i umożliwienie kontaktów towarzyskich.
Pacjenci kurortu z jednej strony
dysponowali dużą ilością wolnego czasu, który nie zawsze można
było spędzić ciekawie w miejscu
zakwaterowania, z drugiej pozytywne bodźce płynące z kontaktu
z dobrą muzyką, rozrywką i miłym
towarzystwem odwracały uwagę
od dolegliwości i uprzyjemniały
długą i niekiedy nużącą kurację.
Rozrywka będąca źródłem radości i dobrego nastroju od dawna
traktowana była przez lekarzy na
równi z innymi leczniczymi czynnikami uzdrowiska. Dom towarzyski
jako centrum życia kulturalnego
spełniał więc w kurorcie istotną
rolę.
Budynek dawnego teatru zdrojowego w Dusznikach - współcześnie zwany „Dworkiem Chopina”
powstał w 1802 roku z całym zespołem zdrojowym trzech innych
obiektów skupionych wokół placu
zdrojowego. Autorem projektu
tego kompleksu był królewski ar-

chitekt, nadinspektor budowlany
C. H. Geisler, wybitny uczeń Karla
Gotharda Landhausa - jednego
z najzdolniejszych architektów
owego czasu, projektanta domów
towarzyskich w Cieplicach i Lądku Zdroju. Ta pierwsza zabudowa
zdrojowa powstała na życzenie
króla Prus. Po przeprowadzonych
oficjalnych badaniach chemicznych dusznickich wód mineralnych, wcielenie w życie królewskiego zalecenia o organizacji zdroju
na wzór ówczesnego uzdrowiska
lądeckiego, podjął się minister do
spraw Śląska Hoym. To on zainicjował udzielenie miastu pożyczki
w wysokości 12 tysięcy talarów na
realizację inwestycji. Sam wniósł
nawet na ten cel prywatną darowiznę w wysokości 5 tys. talarów.
Zasugerował władzom miasta nabywanie gruntu w obrębie uzdrowiska (jak podawała popularna
Gazeta Śląska z 1804 roku, teren
pierwszego zdroju gmina zakupiła
od miejscowych rolników Aulicha
i Kastnera w 1803 roku).
Kontrakt na budowę kompleksu - czterech obiektów

Widok ogólny placu zdrojowego rys. z 1842 r. J. A. von Rasmäsler.

zdrojowych - opiewał na kwotę
16.229 talarów i podpisany został
w dniu 21 grudnia 1801 r. przez
wykonawców: Georga Kreczmera i murarza Stillera z Ebersdorfu
(obecnie Stojków, kiedyś w pow.
bystrzyckim). Rzemieślnik ten posiadał spore doświadczenie fachowe. W założeniu przyjęto jednolitą
kompozycję planu, opartą o prostokątny plac i symetrię układu.
Jednolicie zaprojektowano realizację budynków w przestrzeni
(jedno lub dwukondygnacyjne
budynki z charakterystycznymi
dla tego regionu elementami,
czterospadowymi dachami oraz
klasycystycznymi detalami. Plany
te znalazły poparcie w Kamerze
Wojenno-Dominalnej. Pod koniec
lutego 1802 roku zgłosiła ona natychmiast gotowość zapewnienia
Geislerowi
współpracowników
i robotników budowlanych. Korzystając z przychylności łagodnej i ciepłej wiosny, na przełomie marca i kwietnia 1802 roku
przystąpiono do prac wstępnych.
Uroczystość położenia kamienia
węgielnego pod budowę Teatru
Zdrojowego odbyła się w dniu 6
maja 1802 roku, o godzinie 15.00,
udział w niej wzięli przedstawiciele władz miasta w osobach:
burmistrz Johann Kinzel, radni
Literatura:

Dworek Chopina rys. J. Symindejew 1998 r.

Swiederau i Zimmermann, architekt królewski Chrystian Geisler,
proboszcz parafii św. Apostołów
Piotra i Pawła J. Weidlich oraz licznie przybyli mieszkańcy. Sprawna
organizacja pracy przyczyniła się
do szybkiego wykonania zamierzeń, budowę ukończono w trzeciej dekadzie września. Na początku października tego samego
roku odbył się pierwszy uroczysty
spektakl teatralny i przekazanie
obiektu zarządowi miejskiemu.
Do końca 1805 roku wykonano
wszystkie zaplanowane elementy uzdrowiska (sala bilardowa,
pawilonik pijalni, łącznie z parkiem zdrojowym i aleją wiodącą
od zdroju do miasta). O ile cały
kompleks uzdrowiskowy powstał
z polecenia władz królewskich, to
budowa teatru zaistniała wyłącznie z inicjatywy samych duszniczan: burmistrza von Sweinichena,
radnych Zulicha, Kincla i lekarza
zdrojowego dr Blottnera. Znaczyło
to, że ówczesna elita miejska miała już pełną wiedzę o kulturalnych
potrzebach gości kuracyjnych. Ponadto teatr podkreślał prestiż miasta... Dziś budynek tak dobrze znany w świecie jako Dworek Chopin
jest najstarszym obiektem w dusznickim zdroju i w całości podlega
ochronie.

1. Duszniki Zdrój Studium historyczno-urbanistyczne. Tom II. Katalog zabytków,
oprac. Danuta i Rafał Eysymont 1992 r. Wrocław.
2. Grażyna Balińska „Uzdrowiska dolnośląskie - problemy rozwoju ochrony warto
ści kulturowych do II wojny światowej” - Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej 1991 r.
3. Paul Dengler „Geschichte des Bades Reinerz" Verlag von R. Pohl 1903
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Henryka Wiaderna

Miłosierdzie istotą chrześcijańskiej
doskonałoŚci

Uczestnicy uroczystości

W ramach XXIII obchodów
Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej pod hasłem
„Bądzmy Rodziną” - uczestnicy
i organizatorzy tych dni spotkali się w kościele pw. św. Brabary
na mszy św. koncelebrowanej
z udziałem księży z siąsiadujączych parafi i dekanatu Wałbrzych Południe, której przewodniczył i homilię wygłosił ks.Infułat Julian Źrałko. Ks. Infułata
jak i wszystkich uczestników tej
uroczystośći przybyłych gości,
władze miasta, przedstawicieli
starostwa powitał ks. Proboszcz
Andrzej Bajak podkreślając że
główny celebrans liturgii ks. Infułat Julian Źrałko przed 23 laty
był jednym z inicjatorów PolskoCzeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Ks. Proboszcz odczytał

również pozdrowienia jakie na
tę okoliczność przesłała Pani Ida
Seidlmannova-Starostka Miasta
z Police nad Metuji. Mszę św. poprzedziła modlitwa w „Godzinie
Miłosierdzia” w intencji Polakó
i Czechów oraz wszystkich uczestników i organizatorów PolskoCzeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, o powrót do zdrowia ks.
Mariana Lewickiego z Polic nad
Metuji któremu w tym roku choroba uniemożliwiła uczestnictwo
w tych uroczystościach. W homili
wygłoszonej w czasie sprawowanej Eucharysti ks. Infułat przybliżył postać i posługę św. Faustyny,
a także kult Bożego Miłosierdzia
w jego trzech wymiarach: czyn
miłosierdzia słowo modlitwa.
Wskazał również, że Miłosierdzie Boże poprzez charyzmat

Msza Święta w intencji narodów, czeskiego i polskiego

Monika Gruszczyńska

św. Faustyny jaśniejąc w trzecim
tysiącleciu, jest czasem przed
ponownym przyjściem Jezusa
Chrystusa w chwale. Po mszy św.
z czynnym udziałem wiernych
poprzez modlitwę, procesję
z darami, komunię św., zgodnie
ze zwyczajem ucałowano relikwie św. Faustyny. Następnie
wszyscy uczestnicy wysłuchali
koncertu przygotowanego przez
Wydział Programów Katolickich
i Patriotycznych PSE „Polest” we
Wrocławiu z udziałem solistki
Moniki Gruszczyńskiej (sopran),
Radosława Brulińskiego (skrzypce) i Łukasza Bzowskiego (organy) pt. „Z Maryją przez Życie” . Bisom niebyło końca, toteż solistka
odpowiadająć na nie, zaśpiewała
wraz z wiernymi trzymającymi
się za ręce „Abba Ojcze”. Końcowym elementem tego wspaniałego, przepełnionego duchem
radości i prawdziwie rodzinnego
spotkania była wspólna Agapa
w namiocie przy kościele. Przy
gorącym posiłku, słodkościach
i gorącej herbacie przygotowanym przez Magdalenę, Irenę
i Annę z Parafialnego oddziału
Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej uczestnicy spotkania dzielili

się swoimi wrażeniami, pytając
organizatorów Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafi św. Trójcy w Boguszowie z jej
prezesem Henryką Wiaderną
o spotkanie w przyszłym roku.
Warte podkreślenia jest to, że
tegoroczne spotkanie przypadło
w 10 rocznicę zawierzenia świata
Bożemu Miłosierdziu i konsekracji Bazyliki Bożego Miłosierdzia
w Krakowie Łagiewnikach przez
Jana Pawła II, a także w przed
dzień ogłoszenia przez papieża
Benedykta XVI roku 2012-2013
Rokiem Wiary. Dziesięć lat temu
wierni z naszej parafi modlili się
Koronką do Bożego Miłosierdzia
„W Godzinie Miłosierdzia” tuż
po konsekracji w Bazylice w Łagiewnikach, a także uczestniczyli we Mszy św. na Krakowskich
Błoniach w czasie ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Owocem tej modlitwy są
relikwie św. Faustyny w naszym
Kościele otrzymane w niespełna
rok po tamtym wydarzeniu. Niezapomniana atmosfera tamtych
dni radości i ufności w Boże Miłosierdzie towarzyszyła nam w tym
roku w Starym Lesieńcu wprowadzając nas w ROK WIARY.
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Lasówka/Kaiserswalde

Prof. Dr. habil.

Jacek Suchodolski
Architekt, beendete die
zweite Oberschule in Wałbrzych (Waldenburg) und
studierte an der Fakultät für
Architektur an der Politechnika
Wrocławska (Technische Universität Breslau). Zunächst war
er Oberassistent am Institut
für Baukunst und Städtebau
der TU. Im Jahr 1979 hatte er
eine Probezeit in Cancilla Architecture in Palermo, Sizilien.
Das Thema seiner Dissertation
war "Die Evolution des Bogens
moderner architektonischer
Lösungen" (1985). Thema seiner Habilitation war "Regionalismus in der Entwicklung von
Formen der zeitgenössischen
Architektur im Sudetenland".
Seit 2005 ist er Professor und
Direktor des Institutes für Baukunst und Städtebau an der TU
Breslau. Seine wissenschaftlichen Leistungen: Fast 80 Publikationen (einschließlich Veröffentlichungen in regionalen
Zeitschriften) u.a.: Architektura
na obszarze Sudetów: Sudety
Srodkowe, Wschodnie i Przedgórze Sudeckie („Architektur
in der Sudetenregion - Mittelund Ostsudeten und Sudetenvorgebirge", 1999, zusammen
mit Tadeusz Biesiekierski und
Elżbieta Trocka-Leszczyńska.
Dieses Buch erhielt den FredroFeder-Preis von Wrocław (Gute
Bücher); weitere Publikation
Architektura schronisk górskich w Sudetach ("Architektur
der Sudeten-Hütten“, 2005)
erhielt eine Auszeichnung der
WTKN (Breslauer Buchmesse
des wissenschaftlichen Buches, 2006). Weitere Bücher
sind: Der Sammelband „Die
regionale Baukunst des Glatzer-Adlergebirgs-Grenzlandes“
(2005) und die Monographie
"Regionale Architektur der Gaststätten und der Herbergen
im Waldenburger Land" (2011).

Erlitztal (das Tal der Wilden
Adler) nahe der Grafschaft
Glatz, gehört zu den schönsten in den Sudeten. In der
Umgebung von Kaiserswalde,
Trčkov/Trtschkadorf, Zelenka/
Grünborn und Bedřichovka/
Friedrichswald blühen Jahr für
Jahr die schönsten Blüten auf
den weitreichenden Wiesen.
Aber auch dank der prächtigen Natur in der Nähe von
Poniatów/Peucker, Niemojów/
Marienthal, Neratov/Bärnwald
und Bartošovice v Orlických
horách/Batzdorf. Die für diese
Umgebung charakteristische
hölzerne Bebauung fügt sich
perfekt in die bergige Landschaft ein und verleiht ihr das
gewisse Etwas. Kaiserswalde
ist eine recht späte und junge
Siedlung in dem Gebiet der
Hohen Mense. Das Charakteristische war die verstreute
Bebauung, welche die Form
eines Haufendorfs hatte. Bis
zur Hälfte des 16.Jh war das
Gebiet von Bäumen umgeben
und nur an vereinzelten Stellen
hat man sich niedergelassen.
Auf dem Terrain, auf dem sich
Marienthal befand – ein Dorf
nahe der Hohen Mense – hat
im 16.Jh vermutlich eine Jägerburg Worlitz existiert, die oft
von den Kaisern Rudolf II und
Maximilian II besucht wurde.
Die Gebiete an der südlichen
Grenze der Hohen Mense waren im Besitz von Tschechen,
die während der Jagdzeit oft
auf dem kaiserlichen Land waren, und dabei das Land nicht
unversehrt ließen. Nach einem
Gerichtsprozess, der 40 Jahre
lang andauerte, beschloss das
Adelsgericht in Prag im Jahre
1586, das Gebiet in der Mitte zu teilen, so dass die eine
Hälfte im Glatzer Land blieb
und die andere den Tschechen
übergeben wurde. Die Grenze
verlief von Kaiserswalde bis
zum Auslauf des Czerwony
Strumień/Rothflössel im Dorf
Graniczna/Grenzdorf,
das
heutzutage ein Teil des Dorfes
Lesica/Freiwalde ist. Die Aktion der Siedlungsbewegung

auf diesem Terrain führte der
Förster Leonard Veldhammer
durch. Er gründete im Jahre
1570 Marienthal, wo er auch
im Schloss Worlitz seinen
Wohnsitz hatte und im Jahre 1574 Rudawa/Stuhlseiffen
und Mostowice/Langenbrück,
deren Gründung manche Gelehrten auf das Jahr 1596 datierten. Den Namen Langenbrück verdankt das Dorf den
zahlreichen Bächen und Mooren, deren Überquerung den
Bau von Brücken nötig machte sowie eine Befestigung der
Straßen durch hölzerne Planken. Diese Dörfer entstanden
zum Zweck des Schutzes des
Glatzer Flussrandes, weil, wie
schon vorher erwähnt wurde,
die Tschechen gerne Schäden
während ihrer Jagdausflüge
hinterlassen haben. Deswegen
war die tschechische Seite der
Erlitz (Wilden Adler) im 16.Jh
besser bewirtschaftet, und das
älteste Dorf, das anfangs des
Jahrhunderts gegründet wurde, war Peucker. Letztendlich
wurde die Grenze zwischen
dem Glatzer Land und dem
Kaiserreich Österreich durch
Friedrich II festgelegt. Dies
war die Folge der schlesischen
Kriege im 18.Jh.
Das Kristall-Hüttenwerk
und Kaiserswalde.
Die Geschichte des malerisch gelegenen Dorfes im Habelschwerdter Gebirge, im Tal
der Wilden Adler, am Abhang
des Klobuck, ist untrennbar
mit dem Glashüttenwerk verbunden. Schon im Jahre 1614,
im Nachbarort Bedřichovka,
hat Hans Friedrich (der Gründer der Hütten in Szklarska
Poręba/Schreiberhau und Jugów/Hausdorf ) auch hier ein
Glashüttenwerk gegründet,
das während des 30-jährigen
Krieges zerstört wurde. Wahrscheinlich existierte damals
auf dem heutigen Gebiet von
Kaiserswalde eine Ansiedlung
von Glasern (einige Quellen
datieren es auf das Ende des
16.Jh.), das genau wie die an-

deren Dörfer an der Wilden
Adler während des Krieges
entvölkert und zum Untergang bestimmt waren.
Nach dem Kriegsende hat
der tschechische Glasmeister
Adam Peterhansel eine Hütte
in den Kaiserwäldern gegründet. Nachdem er die Rechte
für das Anlegen der Ansiedlungen und der Hüttenwerke
an der Wilden Adler erhielt,
gründete er am 29. Juli 1662
Kaiserswalde. Die Benennung
der Ansiedlung – Kaiserswalde, knüpfte an ihrer Herkunft
an. Adam Peterhansel schloss
einen Vertrag mit dem Grafen
des Glatzer Landes, Edmund
von Götzen, ab. Er zahlte jährlich 50 Taler für die Miete und
erhielt unter anderen ein Gebiet für den Bau der Hütte,
des Wohngeländes (für ihn
und für die Hüttenwerkarbeiter) sowie eine halbe Truhe
reinen Glases und eine halbe
Truhe weniger kostbaren Glases. Er durfte sogar die benötigten Arbeiter herholen und
die Macht über die Bewohner
der Siedlung ausüben, durfte
Bier brauen und Wein produzieren, eine Mühle bauen und
ein Teich anlegen, eine Jagd
veranstalten, und vor allem erhielt er die Versicherung, dass
er genau wie seine Vorfahren
ein freier Mensch ist. So entwickelte sich das Hüttenwerk
und die freien Güter prächtig
und als der Gründer im Jahr
1693 starb, gehörte das Hüttenwerk zu den bedeutsamsten und den größten Hütten in
der Region. Johan Franz Ferdinand erbte von seinem Vater
die Gebiete mit den Gütern.
Er erhielt im Jahre 1710 das
Wappen und somit wurde er
Teil des tschechischen Ritterstandes und erlangte den Titel „von Retzburg“. Das ganze
Vermögen des Landgutes des
Vaters und Großvaters erbte
wiederum Franz Anthon. Im
Jahre 1728 verkaufte er alles
der Gräfin Maria Cäcilia von
Wallis. Im Besitz dieser Familie
blieb es bis zum Jahre 1782.

Dieser Artikel entstand aus Anlass des 350-jährigen Jubiläums von Kaiserswalde und des 100-jährigen Jubiläums
der Kirche im Jahre 2012.
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Das Glashüttenwerk in Kaiserswalde im Jahr 1906.
Aus den Sammlungen des Museums in Glatz.

Dann verkaufte Stephen Olivier von Wallis das Vermögen
den Grafen von Schlabrendorf.
Ein Dokument aus dem Jahre 1743 besagt, dass in Kaiserswalde 13 Heimarbeiter, 2
Zinsbauern, 8 Landsmänner, 1
Schmied, 1 Müller, 1 Gastwirt
und 3 Glaser ihren Wohnsitz
hatten. Man war im Besitz von
13 Kühen und 3 Ziegen. Außer dem Glashüttenwerk gab
es hier noch ein Vorwerk und
eine Wassermühle. In den folgenden Jahren wechselte die
Eigentümerschaft von Kaiserswalde, bis im Jahre 1801 das
ganze Besitztum in die Hände
von Johan Christof Rohrbach
geraten ist, das er 1812 umgebaut hat. Nach seinem Tod erbte seine Frau, die wiederholt
geheiratet hat, das Landgut.
Ihr Gatte war August Hatscher,
ein Glashersteller, der 1835
das Hüttenwerk gekauft hat.
Es existierten im Dorf damals
42 Gebäude, eine Wassermühle und ein Kalkbergwerk. Das
Hüttenwerk stellte 14 Arbeiter
ein. Nach der folgenden Ablösung der Eigentümer übernahm das Hüttenwerk samt
Kaiserswalde im Jahre 1853
die Familie von Pangratz. In
deren Händen blieb es mit
Ausnahme der Jahre 18541855, bis 1945,
Die Gründung Kaiserswalde war von Anfang an nicht
mit der landwirtschaftlichen
Produktion verbunden, sondern mit der Entstehung des
Glashüttenwerks. Dies war
bedingt wegen ihrer bergigen
Lage auf einer Höhe von 680730 ü.d.M., der schwachen

Qualität der Ackerkrume, der
kurzen Vegetationsperiode,
der niedrigen Durchschnittstemperatur und des weitreichenden Waldterrains (Fichten
und Buchen). Das einzig Mögliche war die Viehzucht auf
den ausgedehnten Wiesen, die
den Ort umgaben. Andererseits zahlte sich die landwirtschaftliche Produktion, der
Getreide- und Kartoffelanbau,
der Obst- und Gemüseanbau
letztendlich aus. Den Gründern der Hütte brachte die
Natur die kristallische Reinheit
der Bäche, einen vollen Waldbestand,
Quarzsandminen
und das nahliegende Nachbarland Tschechien, das eine große Rolle für die Entwicklung
der Glasindustrie hatte, weil
somit eine Zusammenarbeit
möglich war. Die Bewohner
fanden Arbeit auch außerhalb
der Hütte, sie waren beschäftigt als Glasmaler, Graveure
und vor allem als Schleifer,
die in ihren kleinen Holzhäusern die Gläser aus der Hütte
bearbeitet haben. Die anderen arbeiteten als Holzfäller
im Wald, beim Sandtransport,
als Erdarbeiter oder als Weber.
Im Zentrum von Kaiserswalde
befand sich auch ein Vorwerk
mit dem Adel-Sitz (1753), das
sich südlich der Glashütte bei
einer Dorfstraße befand. Als
der preußische König Friedrich II nach den siegreichen
Kriegen Schlesien samt der
Grafschaft Glatz übernahm, erließ man eine Verordnung, die
den Glasimport, hauptsächlich aus Tschechien, verbieten
sollte. Man wollte somit die

eigene Glasindustrie stärken.
Obwohl es im Umkreis von
Glatz zwei Zentren der Glasindustrie gab, die größten in
Strachocin/Schreckendorf/,
Wilkanów/Wölfelsdorf/,
Szklarka/Glasendorf, Szklarnia/
Gläsendorf, Różanka/Rosenthal, Długopole Górne/ Oberlangenau/ Poniatów/Peucker,
Piaskowice/Friedrichsgrund,
Kaiserswalde, Spalona/Brand,
und die anderen mit Hütten
in Jugów/Hausdorf und Wolibórz/Volpersdorf, war die
Glasproduktion nicht ausreichend. Friedrich II gründete eine neue große Hütte in
Friedrichsgrund, nicht weit
von Szczytna/Rückers, und
die Arbeiten übernahm Ignatz Rohrbach, Vertreter einer
bekannten Glashersteller-Familie, der die Hütte in Kaiserswalde ab 1768 pachtete. Die
Hütte in Friedrichsgrund produzierte gefärbtes, graviertes
und vergoldetes Kristallglas.
In der ersten Hälfte des 19.Jh.
war sie neben der Josephinenhütte in Schreiberhau, die
größte Hütte in Schlesien, und
ihre Fertigware erfreute sich
eines immensen Interesses in
ganz Europa. Nach dem Tod
von Ignatz Rohrbach im Jahre 1792, übernahm die Hütte sein Bruder Christof. Nach
dem Umbau der Hütte 1812,
stellte man 8 Jahre später 34
Männer und 3 Frauen ein, wobei in der Schleiferei 5 Männer
und 2 Frauen arbeiteten. Im
Jahre 1840 stellte man tschechische Fachleute ein, die den
Ofen für die Glasschmelze
modernisierten, und im Jahre

1870 baute man den nächsten
Ofen mit einem Schlot. Die Tafelglasproduktionsabteilung,
die von der Geschirrglasproduktion getrennt war, wurde
1880 abgerissen. Doch schon
im Jahre 1882 waren beide
Öfen in Betrieb und der zweite große Fabrikschornstein
war errichtet. In dieser Zeit
zählten also 6 Gebäude und
ein Verwaltungsgebäude zum
Hüttenwerk. Während einem
Brand im Jahr 1894 wurde die
alte Hütte vernichtet, doch
im Laufe eines Jahres baute
man einen neuen Betrieb. Die
erste Schleiferei befand sich
in Kaiserswalde über dem
Gutshof, doch letztendlich
verlegte man sie an die Stelle,
wo vorher die Flachglasfabrik mit einer Dampfmaschine
stand. Außerhalb der Hütte
waren die Einwohner in einer
Streichholzfabrik beschäftigt.
Ende der 30er Jahre des 19.Jh.
fing die Streichholzindustrie
an, sich in dieser Region gut
zu entwickeln. Im Jahre 1845
gründete Ferdynand Wenzel
aus Poremba in Kaiserswalde eine Streichholzfabrik, die
schon im 1869 19 Männer und
22 Frauen eingestellt hatte.
Die Fabrik breitete sich aus
und somit bot man Arbeit
den Dorfbewohnern an, die
Streichhölzer
produzierten,
welche mit weißem Phosphor
belegt waren. Die Produktion der Holzschachteln für die
Streichhölzer gedieh in Kaiserswalde, somit gab es neue
Arbeitsstellen, insbesondere
in den Wintermonaten. Nach
einiger Zeit wurde die Streich-

Das Glashüttenwerk in Kaiserswalde im Jahr 1906.
Aus den Sammlungen des Museums in Glatz.
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Die Postkarte zeigt die berühmten Objekte in Kaiserswalde; die Villa der
Familie Pangratz, das Gasthaus von Max Madera, die Schulgebäude, den
Kolonialwarenladen Wagners und in der Mitte die Kristallglashütte, Jahr 1908. Aus
den Sammlungen des Museums in Glatz.

holzschachtelproduktion von
der Produktion von Verpackungen für die Medizinindustrie überholt. Man stellte
auch andere Verpackungen
her, z.B. für Schuhpflegeprodukte, für Schmiermittel und
Fette und für die nächtliche
Beleuchtung. In der Nachbarschaft Friedrichsgrund, das zu
Kaiserswalde gehörte, gründeten die Brüder Ludwik und
Oskar Holup im Jahre 1906
eine Fabrik für Simili-Edelsteine (Strass), an der Stelle, wo
vorher die Papierfabrik war.
Die Arbeitsbedingungen in
der neuen Fabrik waren um
einiges besser als die, die in
der Streichholzfabrik herrschten. Damals waren es kleine,
enge und nicht gut beleuchtete Räume. Ein großes Problem
stellten die Fahrten der Kinder
zur Schule dar, hauptsächlich
im Winter, da Kaiserswalde
auf einem bergigen Terrain
lag. Die Schule befand sich ab
dem Jahre 1780 in Langenbrück, das ein paar Kilometer
entfernt lag. Die Kinder aus
reicheren Familien wohnten in
der Winterzeit bei Bekannten
in Langenbrück, oder besuchten die Schule in Tschechien
in dem nahgelegenem Ort
Bedřichovka/Friedrichswald.
Erst ab 1850 öffnete man in
Kaiserswalde eine sogenannte Winterschule, die ab Oktober bis Ende April tätig war.
Diese Situation blieb 13 Jahre
unverändert, bis man endlich
mit Staatsgeldern das Gelände
für den Bau der neuen Schule
kaufen konnte. Die feierliche
Eröffnung der Schule in Kaiserswalde fand am 14. Oktober 1864 statt, und die Zahl

der Schüler betrug 65. Die
wachsende Anzahl der Schüler
(zwischen dem 20. und 21.Jh
waren es 116) machte den
Ausbau des Objekts nötig, die
3 Klassen hatte und eine Wohnung für die Lehrer. Zwischen
den Jahren 1898 und 1899 gab
man die neue Schule frei, in
dem sich auch eine Wohnung
für einen zweiten Lehrer befand. Die ersten Lehrer waren
Adalbert Seipelt und Hermann
Karger.
Kirche
Nach der Gründung von
Kaiserswalde entstand die
Notwendigkeit, eine kirchliche
Institution für die Einwohner
ins Leben zu rufen. Anfangs gehörte sie zur Pfarrei in Voigtsdorf in der Landgemeinde Bystrzyca Kłodzka/Habelschwerdt. Nächstens, was leider nicht
dokumentiert wurde, erhielt
der Besitzer von Kaiserswalde,
Johan Franz Ferdinand Peterhansel von Retzburg, eine Genehmigung für die Gründung
einer häuslichen Kapelle.
Ab dem Jahre 1700 gehörte
Kaiserswalde zur Pfarrei Kronstadt. Nach der Übernahme
Schlesiens durch die Preußen,
verbot Friedrich II den Bewohnern, die an der Grenze wohnten, die Teilnahme am Gottesdienst im Nachbarland. Dies
erschwerte den katholischen
Bewohnern der Hohen Mense die Teilnahme am Gottesdienst, und die einzige Möglichkeit war, eine neue Pfarrei
zu gründen. Da die Kosten für
dieses Unternehmen zu hoch
für die armen Bewohner des
bergigen Ortes waren, erließ
Friedrich II eine Anordnung, in

der beschlossen wurde, dass
ab 1750 die Orte Kaiserswalde, Langenbrück und Königswalde zu der Pfarrei in Langenbrück gehörten. Jedoch
wurden die Pläne für den Bau
der Kirche im Jahr 1780 in Kaiserswalde nicht realisiert. Die
Güterverwaltung aus Scharten kaufte in Langenbrück die
Baufläche und schenkte sie der
neuen Gemeinde für den Bau
der Kirche, der Pfarrei und der
Schule. Diese Objekte entstanden in den Jahren 1781-1782.
Das skizzierte Projekt der Kirche in Langenbrück erhielt
ihre realen Konturen erst am
Anfang des 20.Jh. Die Industrialisierung des Dorfes brachte eine immense Zunahme
der Bewohneranzahl mit sich,
und so waren es im Jahr 1789
schon 188 Bewohner, im Jahre
1804 wohnten hier schon 290
Personen, und bei der Volkszählung am 1. Dezember 1910
belief sich die Zahl auf 659
Bewohner, unter ihnen waren
650 Katholiken. Die kirchliche
Verwaltung war sich im Klaren,
dass in Kaiserswalde der Bau
einer Kirche notwendig war,
jedoch wegen der finanziellen Knappheit der Gemeinde
war dies ein unrealisierbares
Vorhaben. Auch dank dem
guten Willen der Geber, wie
der Einwohnerin Elisabeth
Pangratz und Franz Dörner,
Wilhelmine Pangratz, Wilhelm
Rohrbach und anderen, die es
möglich gemacht haben, einige Grundstücke zur Verfügung
zu stellen, konnte man immer
noch keine Kirche erbauen.
Die Kosten waren hoch wegen
dem erschwerten Transport
der Baumaterialien (vor allem

Ziegeln und Kalk) aus den anderen Gebieten, die nicht so
hoch lagen.
Um den Bau anzukurbeln,
entstand im Jahre 1907 die Katholische Gesellschaft des Kirchenbaus in Kaiserswalde, das
anfangs 272 Personen zählte.
Unter ihnen befanden sich
auch die Nachbarn aus Tschechien, genauer von der Hohen
Mense, Friedrichswald und
Trtschkadorf. Wegen des dynamischen Handelns der Gesellschaft flossen immer mehr
Spenden aus den benachbarten Orten, Ländern, aus ganz
Europa und sogar aus noch
weitreichenderen Gebieten.
Die Geber waren sowohl Personen aus höheren Kreisen, als
auch ganz einfache Menschen.
Die Baumaterialien waren teils
kostenlos, teils zu einem reduzierten Preis geliefert, und
die benachbarten Orte nahmen für den Transport kein
Geld. Den Bauplan der Kirche erstellte der Maurer und
Zimmermann aus Lewin, Paul
Blau, der schon Erfahrungen
beim Bau solcher Konstruktionen hatte, denn von ihm stammen die Kirchen in Zieleniec/
Grunwald und Kudowa. Die
Kirche sollte sich plangemäß
gegenüber der Hütte und des
Vorwerks befinden. Die Kirche
trug den Namen des Heiligen
Antoni, das zur Pfarrei in Langenbrück gehörte. Sie war
eine einschiffige Saalkirche
mit der Größe von 14x9,20 Metern, war im romanischen Stil
gebaut, das Presbyterium war
halbrund, mit einem 30 Meter großen Kirchturm an der
Westseite. Das Presbyterium
erhielt ein Ziegelgewölbe und

Im Vordergrund: die Kirche in Kaiserswalde, im Hintergrund: das Gebirge der Hohen
Mense und das Dorf Bedřichovka (2011). Fot. Autor. 2011.
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das Kirchenschiff erhielt eine
Ziegelbewehrung, die an ein
Kreuzgewölbe erinnern sollte.
Die Bleche aus Zink auf dem
Dach verlegte man auf Pappe, die wiederum auf einem
Grund aus Brettern lag.
Die gemauerte, mit Steinen
bestückte Konstruktion, mit
einem zweiseitigen, mit Blech
bedeckten Dach über dem
Hauptkirchenschiff und dem
pyramidenförmigen
Helm
über dem Turm bildete eine
dichte und etwas einfache
Form des Gotteshauses, das
in einem bergigen Gebiet mit
extremen atmosphärischen
Bedingungen lokalisiert war.
In die Südwand der Kirche hat
man eine Gedenkplatte eingemauert, die einen Soldaten auf
einem Pferd darstellt. Sie wurde zu Ehren der Gefallenen
während des Ersten Weltkriegs
errichtet, die aus Kaiserswalde
und der nahen Umgebung
stammten.
Der Anfang der Bauarbeiten war am 9. August 1910
und bis zum Oktober wurde
der Sockel des Gebäudes errichtet. Das feierliche Einmauern des Grundsteins fand am
25. Mai 1911 während Christi
Himmelfahrt statt. Der trockene und heiße Sommer des
Jahres 2011 begünstigte die
Bauarbeiten. Die Glocken am
Turm wurden aufgehängt, das
Kreuz wurde montiert. Es wurde auch im Inneren des Gotteshauses gearbeitet, sowohl
der Putz als auch die Fenster
wurden gemacht.
Im Jahr 1912 waren die
Putz- und Tischlerarbeiten im
Inneren im Gange, der Chor
und die Treppe wurden errichtet, der Fußboden wurde verlegt. Man hat auch die
Dachrinnen montiert und die
Arbeiten an der Fassade beendet. Um das Gebäude vor
Nässe zu schützen, hat man an
der Nordseite eine Drainage
verlegt und das Gebiet entwässert.
Im Inneren wurden der
Hauptaltar sowie der Nebenaltar und der Beichtstuhl im
romanischen Stil gehalten,
genauso wie das ganze Gebäude. Die Malerarbeiten
fanden unter der Leitung von
Georg Reiman - Landeck statt
und einzelne Bilder wurden
von verschiedenen Künstlern
angefertigt. Der erste Pfarrer

in der Pfarrei der Kirche in Kaiserswalde war Carl Götz.
Die feierliche Einweihung
der Kirche fand am 17. September 1912 statt und das Gotteshaus so wie die Gemeinde
wurden unter die Obhut des
Heiligen Anton gegeben.
Die Jahre der
Zwischenkriegszeit
In der Zwischenkriegszeit
waren die Kristall-Hüttenwerke in Kaiserswalde aktiv (Kristall-Hüttenwerke, Pangratz &
Co. Kaiserswalde, Krs. Habelschwerdt) und haben neue
Sorten produziert. Sie haben
auf den europäischen und
auf den nordamerikanischen
Markt ein breites Sortiment
von Glasmustern gebracht,
das viele Abnehmer gefunden
hat. Danach fand eine Erneuerung und ein Ausbau der Werke statt. Man hat unter Anderem elektrische Heizöfen zur
Glasschmelze montiert und
man kaufte halbautomatische
Geräte zur Produktion von
Flachglas. Es vergrößerte sich
auch die Anzahl der Schleifund Gravierstätten, die Mitarbeiteranzahl betrug bis zu 85
Personen. Die Hüttenwerke,
zusammen mit der Schleiferei in Kaiserswalde wurden
Teil des Industriekartells gemeinsam mit den Werken
in Rückers, Friedrichsgrund,
Duszniki-Zdrój/Bad Reinerz,
Polanica-Zdrój/Altheide-Bad
und Stronie Śląskie/Seitenberg. Es entwickelte sich auch
die Holzindustrie, es wurden
Schachteln für die Pharmaund Streichholzindustrie produziert. Im Dorf war ein Sägewerk, das an dessen Ende
an der Wilden Adler bei der
Ausfahrt nach Grunwald gelegen war. Im Jahr 1936 zählte
Kaiserswalde 750 Einwohner,
von denen die meisten in den
für diese Region traditionellen Industriebranchen tätig
waren. Ein bestimmter, aber
kleiner Teil hat ihren Platz in
der Touristik- und Erholungsbranche gefunden. Schon vor
dem Ersten Weltkrieg zählte
Kaiserswalde zu den Ferienorten im Glatzer Land, trotz
ihres industriellen Charakters.
Gemäß den Reiseführern aus
der Zwischenkriegszeit gab es
im Dorf zwei Gasthöfe, die den
Touristen Übernachtungs- und
Essensmöglichkeiten angebo-

ten haben. Der erste Gasthof
befand sich in der Nähe der
Kirche – Max Maders Gasthaus
„zur Glashütte“. Er zählte sieben Zimmer mit 14 Betten. Er
hatte auch ein Restaurant und
eine Jugend- und Studentenherberge. Der zweite von ihnen ist das „Stumpf Gasthaus“
mit 3 Zimmern und sieben
Betten, der sich im nordwestlichen Teil von Kaiserswalde
befand.
Das Gasthaus, das schon 9
Übernachtungsmöglichkeiten
am Ende der 30er Jahre zur
Verfügung stellte, änderte seinen Namen in „Erlitztalbaude”.
Auf dem Gebiet der Kolonie Königswalde in der Nähe
der Försterei gab es eine kleine Jägerherberge „Sandbaude”. Ihr Nachkriegsschicksal ist
nicht weiter bekannt.
In der Sommerzeit kursierten drei Busse (das Postauto)
vom Bahnhof in Habelschwerdt nach Kaiserswalde. Dies ermöglichte den Touristen eine
relativ komfortable Anreise in
das Gebiet der Habelschwerdter Gebirge und Adlergebirge und ermöglichte auch den
Übergang zur tschechischen
Seite der Hohen Mense. Im
Winter fuhren die Postautos
nur nach Wójtowice/Voigtsdorf
– Młoty/Hammer, Ortschaften
unterhalb von Kaiserswalde.
Trotz der peripheren Lage hatte Kaiserswalde eine Postfiliale mit Telefonzugang, die sich
neben dem Gasthaus von Max
Mader befand. Dort befand
sich auch die letzte Haltestelle
der Postautos.
Der hungrige Reisende
konnte sich beim Metzger
Riesner und Klenner mit Proviant und in der Bäckerrei
Dohnalka in der Nähe der Kirche mit Backwaren versorgen.
Vor Ort waren auch ein Friseur,
ein Schneider und ein Schuhmacher. Ein Arzt (Zahnarzt)
war einmal in der Woche im
benachbarten Langenbrück
anwesend. Ein Hausarzt empfing die Patienten im tschechischen Kronstadt, wo man auch
im Hotel „Adler Gebirgshof“
ein erfrischendes Bad nehmen konnte. In Kaiserswalde
waren auch Vertreter anderer Gewerbe anwesend, wie
z.B. ein Tischler, Schlosser, ein
Schmied und ein Müller.
Mit seinen Gebäuden verband sich Kaiserswalde mit

Kirche in Kaiserswalde. Der
eingemauerte Stein in die Fassade
mit dem Namen der Person, die das
nötige Baumaterial zur Errichtung
des Gotteshauses übergab (A), Ein
Soldat auf einem Pferd aus dem Ersten
Weltkrieg (B), Der Haupteingang zur
Kirche (C). Fot. Autor. 2011.

Friedrichswald, Trtschkadorf
und Grünborn am tschechischen Ufer des Flusses. Als
Zentrum des Dorfs galt die
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Die Herberge Erlitztalbaude in Kaiserswalde. Zwischenkriegszeit. Archiv des Autors.
Die Herberge Brandbaude im Dorf Brandbaude. Zwischenkriegszeit.
Aus dem Archiv des Autors.

Die ehemalige Herberge Erlitztalbaude in Kaiserswalde. Fot. Autor. 2009.

Die Herberge Hindenburgbaude in Grunwald aus dem Archiv des Museums des
Landes Glatz.

Kirche Sankt Anton am Hüttenplatz zusammen mit dem
benachbarten Gasthof von
Mader und der Post sowie der
gegenüber liegenden Hüttenwerke mit der Schleiferei.
Neben den Hüttenwerken befand sich die Straße zur Grenzbrücke, eine Stahlkonstruktion, über die Erlitz, wo sich der
Hauptgrenzübergang befand.
Darüber hinaus gab es noch
weitere kleinere Grenzüber-

gänge über die Hohe Mense,
die nach dem Krieg zerstört
wurden.
Zusammenfassend gab es
über 130 Wohngebäude, die
hauptsächlich an der Hauptstraße standen und am Fluss.
Die meisten der genannten
Gebäude waren kleine Erdgeschosshäuser mit einer hölzernen Wandkonstruktion, die
manchmal mit horizontalen
Holzplatten von außen verse-

Das Panorama von Kaiserswalde von der Seite der Straße, die nach Grunwald
und Habelschwerdt verläuft. Jahre der Zwischenkriegszeit. Heute ist die auf der
Fotografie zu sehende Straßengabelung nicht mehr vorhanden, nur das Gebäude
an der linken Seite der Straße und die Kirche im Hintergrund blieben erhalten: Der
Rest der Gebäude verschwand nach 1945 oder wurde umgebaut.

hen wurden. Der Wirtschaftsteil des Gebäudes war aus
Stein und das Ganze überdeckte ein zweiseitiges Dach. Ein
Teil der Häuser hatte Dächer
mit Blech- oder Karoeternitfliesen, die an den Dachschindeln festgenagelt wurden. Das
Hausinnere bestand aus zwei
Teilen- dem Wohnteil mit dem
Tagesraum mit einem großen Multifunktionsofen und
einem kleinen Schlafzimmer,
sowie einem Wirtschaftsteil
aus Stein mit Räumen für Vieh
und Futter. Beide Teile waren
durch einen Flur getrennt. Im
Dachgeschoss waren Zimmer
und Räume für das Heu. In
Gebäuden, in denen es Stockwerke gab, gab es Räume für
Sommergäste.
Nach der Erweiterung von
Kaiserswalde noch im Jahr
1896 um die Kolonie Königswalde, die im südöstlichen
Teil des Dorf gelegen ist, war
die zerstreute Bauweise der
ganzen Ortschaft umso mehr
sichtbar. Die zwei bestehenden Forsthäuser in Königswalde, zusammen mit einem
weiteren, im mittleren Teil des

Dorfes bei der Kirche gelegenen und noch einem, an der
gegenüberliegenden nördlichen Seite von Kaiserswalde,
waren Orte, die ein paar Kilometer voneinander entfernt
waren. Ein sehr wichtiges Attribut von Kaiserswalde, wie
schon vorher erwähnt, war
und ist seine malerische Lage
am Fluss zusammen mit den
Nachbarortschaften, die eine
einzigartige Region verstreuter Gebäude zwischen Weiden
und Wäldern der Sudeten ist.
In der Zwischenkriegszeit bekam Kaiserswalde eine gute
Verbindung mit Bad Reinerz
und Bad Kudowa dank dem
Bau der Hindenburgstraße in
den Jahren 1931-32 über eine
Länge von 8 km, die von dem
polnischen Gebirgspass durch
Grunwald bis zur Hutnicza
Kopa geführt hat, wo sie sich
mit der Sudetenautobahn verbunden hat.
Nach dem Ausbau des in
der Nachbarschaft gelegenen
Grunwald um Touristikobjekte
und nach der Errichtung der
Herberge Hindenburgbaude
am Fuß des Adlergebirges,
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Kaiserswalde. Die Brücke über die Erlitz von der Seite der ehemaligen Hüttenwerke, 2010.

hat man Wettbewerbe im Skilaufen organisiert (die Strecke
führte durch Kaiserswalde,
Langenbrück bis zur Herberge
Brandbaude). Die Strecke zählte 15 Km. Touristische Informationen erteilte ein Lehrer,
der in Kaiserswalde wohnte.
Zu bekannten Persönlichkeiten, die in Kaiserswalde geboren wurden, zählen: Hermann
Köhl, der nach dem Ersten
Weltkrieg zusammen mit Graf
von Hühnefeldern und dem
Engländer Fitzmaurice einen
Flug über den Atlantik mit einem einmotorigen Flugzeug
vollbrachte und der Glasmaler Wilhelm Rohrbach, dessen
Werke unter dem Einfluss des
Schaffens der lokalen Gesellschaft entstanden.
Nach 1945
Das Jahr 1945 war ein
wichtiges Datum für fast die
ganze Menschheit wegen des
Endes der fast fünfjährigen
Katastrophe, dem Zweiten
Weltkrieg. Nach dem Ende der

Kriegshandlungen kam es zu
wesentlichen Veränderungen
im geopolitischen Bereich auf
dem europäischen Kontinent.
Dies führte zur Grenzverschiebungen und zu zwanghaften
Migrationen.
Nach dem Verlust von fast
1/3 des Vorkriegsterritoriums
an die Sowjetunion, das sein
östliches Grenzgebiet darstellte, hat Polen als Rekompensation Gebiete im Westen
bekommen. Die Grenzflüsse
zwischen Polen und Deutschland wurden die Lausitzer Neiße und die Oder.
Das Glatzer Land sowie
ganz Niederschlesien war nun
polnisches Staatsgebiet und
die Erlitz wurde zum Grenzfluss zwischen der Tschechoslowakei und Polen.
Die deutsche Bevölkerung
musste ihre Häuser verlassen
und ihren Platz nahmen Siedler aus verschiedenen Teilen
Polens ein. Die meisten kamen
aus den Ostgebieten Polens. In
der ersten Periode nach Kriegs-

Kaiserswalde. Die Sicht auf die Herberge „Szarotka“ mit ihren charakteristisch
gepflanzten Bäumen. Fot. Autor. 2005.

Kaiserswalde. Die Sicht auf die Kirche und auf die nicht bestehende Villa der Familie
Pangratz (im Hintergrund). Fot. Autor. 2005.

ende verlief die Ansiedlung
der polnischen Bevölkerung
in die Gebiete an der Wilden
Adler relativ problemlos und
viele ehemals deutsche Haushalte wurden neu bewohnt.
Damals entstanden zwischen
den angekommenen Siedlern
gemeinschaftliche und nachbarschaftliche
Bindungen.
Diese Periode dauerte bis zum
Anfang der 50er Jahre, als die
Befehle zur zwanghaften Kollektivierung der Dörfer (dies
wurde mit dem sowjetischen
Wirtschaftsmodell in Verbindung gebracht) ein Gefühl der
Unsicherheit, Destabilisierung
bildete, was als Konsequenz
zur Entvölkerung der Grenzgebiete führte. Dazu kamen
noch der Zweifel an der Dauerhaftigkeit der Nachkriegsgrenzen, die Möglichkeit der
Rückkehr der Deutschen und
die schweren Bedingungen
in der bergigen Landschaft,
keine Möglichkeiten zur breiteren Tourismusentwicklung,
einschließlich der Gebiete

jenseits der Grenze. Viele verlassene Gebäude blieben leer
und verfielen bzw. wurden zu
Ruinen. Manch schönere Gebäude wurden abgebaut und
in andere Regionen des Landes verfrachtet. Die Gebäude
an der Grenze (an der Wilden
Adler) wurden im Rahmen
der Säuberung der Grenzlinie
gemäß Richtlinien von oben
zerstört, was auch an der anderen Seite der Grenze in der
Tschechoslowakei unternommen wurde. In der Folge verschwanden die Bebauungen
im Tal der Hohen Mense, die
so malerisch zwischen Weiden
und Wäldern verstreut waren.
Verschiedene Industriebranchen, die bis 1945 in Kaiserswalde tätig waren wurden
nach dem Krieg nicht weitergeführt. Der größte Industriebetrieb (Hüttenwerk) wurde
1950 an die Hüttenwerke in
Rückers angeschlossen und
am Ende der 50er Jahre komplett liquidiert. Im Jahr 1952
wurden die Hüttenwerke ge-

Kaiserswalde. Agrotouristik „Sudecka Chata“. Fot. Autor. 2007.
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schlossen, und danach auch
die Schleiferei. Bis zum heutigen Tag kann man die Fundamente der Hüttenwerke und
der Schleiferei gegenüber der
Kirche sehen. Sie befinden
sich an der anderen Seite der
Straße, sind schon teilweise
mit Gras überwachsen und
daneben befindet sich die
Straße zur Brücke über die
Erlitz, die leider zur Generalrenovierung oder zum kompletten Austausch ansteht.
Bemerkenswert ist, dass
gleich nach der Übernahme
der Hüttenwerke im Jahr 1945
von den polnischen Behörden ein Protokoll angefertigt
wurde, in dem man anmerkte,
dass in den hiesigen Lagergebäuden sowie nahestehenden
anderen Gebäuden der Werke
Halbfabrikate aus Glas lagerten, welche die Produktion für
ein Paar Jahre zuließen.
Andere Gebäude, die sich
in der Nähe der Hüttenwerke
befanden, wie z.B. die Schule
oder Apotheke gab es nach
dem Jahr 1953 nicht mehr. Für
eine gewisse Zeit bis zum Anfang der 60er Jahre fungierte
als Schule ein Gebäude, das
vor dem Krieg der Familie Pangratz gehörte (Villa Pangratz).
Danach befand sich die Schule im späteren Gebäude der
Herberge „Szarotka“. Nach der
endgültigen Beseitigung der
Schule in Kaiserswalde im Jahr
1978, haben viele Leute das
Dorf verlassen, um in die Stadt
zu ziehen. Heutigen (2011)
Schätzungen zufolge erhielten sich nur ca. 30% der Gebäude, die auch vor dem Krieg
präsent waren. Der Rest der
Gebäude entstand erst nach
1945. Diese kann man wegen
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ihrer stillosen Form und den
verwendeten Baumaterialien
leicht unterscheiden.
Der letzte deutsche Pfarrer
in Langenbück und Kaiserswalde war Alfons Scholz, der bis
zur Hälfte des Jahres 1945 die
Pfarrei betreute. Bis zum 15.
März 1985 gehörten die Kirchen in Kaiserwalde und Langenbück der Pfarrei in Wójtowice/Voigtsdorf an. Aufgrund
des Dekrets des Kardinals
Henryk Gulbinowicz wurden
sie unter die kirchliche Obhut
der Franziskaner aus Grunwald gegeben. Die Kirche in
Kaiserswalde wurde mehrmals
renoviert. Im Jahr 1998 wurde
das Innere neu gestrichen, in
den Jahren 2001-2002 wurden
die Altäre erneuert. Im Jahr
2010 wurde wurde blecherne
Dachdeckung der Kirche und
des Turmes neu ausgetauscht.
Der neben der Kirche lokalisierte Gasthof des Max Mader
war anfangs noch in privaten
Händen, wurde aber ab 1952
vom Staat übernommen und
danach niedergerissen. Im
Jahr 2005 wurde das mehrstöckige Gebäude mit einer hölzernen Konstruktion, der sog.
„Kolonie“, abgerissen. Diese
gehörte vor 1945 den Eigentümern der Hüttenwerke (Villa
Pangratz). Dasselbe Schicksal
teilten Gebäude in Friedrichsgrund, Langenbück, Stuhlseiffen, Marienthal und Freiwalde.
Dort wurden die sich im guten
Zustand befindlichen Gebäude verwüstet und als Lager für
Baumaterial genutzt.
Die
Haupteinkommensquelle der Bevölkerung in Kaiserswalde nach dem Krieg war
Viehzucht und Arbeiten, die
mit der Forstwirtschaft verbun-

den waren. Es wurden keine
Produktionsgenossenschaften
gegründet. Man nahm jedoch
Dienstleistungen anderer verstaatlichter Einheiten aus der
Umgebung in Anspruch. Die
ganze Zeit beobachtete man
eine fallende Tendenz bezüglich der Bevölkerungsanzahl.
Im Jahr 1978 gab es 34 Bauernhöfe, am Anfang der 90er
Jahre nur noch ca. 10. Gegenwärtig (2011) leben 104 Personen in Kaiserswalde.
Obwohl die Ferienfunktion in Kaiserswalde aus verschiedenen Gründen nicht
gleich nach 1945 eingerichtet wurde, kam es erst in der
zweiten Hälfte der 90er Jahre
des 20.Jhd. in dieser Hinsicht
zu einer Neubelebung. Der
erschreckende Verlust des
Vorkriegspotenzials hinsichtlich der Gebäude in der Landschaft von Kaiserswalde wird
langsam ergänzt – zumindest
zu einem gewissen Grad, dank
neu errichteter Gebäude am
Langenbrücker Bach und im
westlichen Teil des Dorfes. Ein
Problem stellen jedoch die
Form und der Stil der neu errichteten Gebäude dar, die oft
von lokalen bzw. regionalen
Mustern abweichen und sich
nicht von Häusern in anderen
Teilen Polens unterscheiden.
Die immer stärker dominierende Erholungsfunktion
von Kaiserswalde – mittlerweile gibt es ein Dutzend agrotouristische Bauernhöfe – wird
zur Haupteinkommensquelle
der lokalen Bevölkerung. Viele der von Einwohnern aus
Habelschwerdt oder Breslau
errichteten Gebäude machen
aus Kaiserswalde eine modische und neu entdeckte Ort-

schaft, die viele landschaftliche und klimatische Vorzüge
zu bieten hat. Außerdem verfügt Kaiserswalde über eine
modernisierte Straße, die es
mit touristisch attraktiven
Regionen im Glatzer Becken
oder in Tschechien verbindet.
Des Weiteren sollte man betonen, dass in Kaiserswalde
und Umgebung sehr gute Bedingungen für Skilanglauf im
Winter und Radtouristik im
Sommer vorzufinden sind. Die
Fahrradstrecke an den Klobuk/
Hütten Berg und den Biesiec/
Todten Mann, die ca. 20 km
lang ist und ein dichtes Netz
von Waldstraßen sind der beste Beweis dafür.
Jede neue Initiative zur Erhöhung der Attraktivität des
hiesigen
Touristikangebots
ist wichtig, wie z.B. der bis
Juli stattfindende Fallschirmwettbewerb, die eine große
Gruppe von interessierten
Personen anzog. Leider findet
der Wettbewerb nicht mehr
statt, die Herberge „Szarotka“
wird nicht mehr benötigt, das
Gebäude der ehemaligen Herberge steht leer und unterliegt
stufenweisem Verfall (2011).
Übersetzung von Aleksandra Woźniak. Korrektur: Eberhard Scholz. Bearbeitung (u.a.
die polnische, tschechische und
deutsche Namen der Orten und
der topografischen Objekten)
Henryk Grzybowski.
Die Übersetzung wurde
teilweise von Georg Wenzel,
Lingen, Niedersachsen, deren
Vorfahren in den vergangenen
Jahrhunderten in Kaiserswalde
lebten, finanziert.
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SILESIA ART BIENNALE
WYSTAWA „OUTSIDE IN INSIDE OUT”
9 – 30 listopada, Wrocław

Wystawa „outside in inside
out” dokumentująca działania
pierwszej edycji Silesia Art Biennale ilustruje etapy prac, procesy
badawcze oraz finał wszystkich

realizacji i zdarzeń jakie miały miejsce we wrześniu 2012
roku, w trakcie prawie dwutygodniowych działań w czterech
miastach na Dolnym Śląsku: By-

strzycy Kłodzkiej, Jeleniej Góry,
Legnicy i Wałbrzycha. Na wystawie zaprezentowane zostaną dokumentacja zdjęciowa, reportaż
oraz elementy wybranych dzieł:
instalacje dźwiękowe, filmy,
obiekty.
Wernisaż: 9 listopada 2012,
Muzeum Współczesne Wrocław,
godz. 18.00 , wstęp wolny
21 listopada 2012 o godz.
18.00 odbędzie się debata dotycząca idei oraz przebiegu Silesia Art Biennale. Rozmawiać
będziemy o tym, jak wyglądają
podobne działania i festiwale
realizowane w przestrzeni publicznej miast satelickich dużych
ośrodków w Polsce, w jaki spo-

sób artyści zaproszeni do udziału
w SAB skonfrontowali się z historią miejsca, zastaną rzeczywistością lokalną, przestrzenią, jakie
podziały, rodzaje dzieł tworzy
miejsce i jego specyfika, historia.
Spotkanie będzie też poświęcone wydawnictwu, które ukaże
się nakładem Ośrodka Kultury
i Sztuki we Wrocławiu: albumowi dokumentującemu realizacje
w ramach Silesia Art Biennale.
Organizator Silesia Art Biennale
oraz wystawy: Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu www.
okis.pl

XI EDYCJA WYSTAWY „ZNAD DUNAJU, WEŁTAWY
I WISŁY. MEDALIERZY I ICH DZIEŁA”
16 listopada – 24 grudnia, Wrocław
Medalierzy i ich dzieła to
kolejna okazja, aby spotkać się
z najwybitniejszymi artystami
medalierami z Czech, Słowacji Węgier i Polski. W wystawie
uczestniczy po dwóch artystów
z każdego kraju. Twórcy zaprezentują po 25 dzieł z ostatnich
lat, zatem na wystawie eksponowanych będzie około 200
prac medalierskich i małej formy

rzeźbiarskiej. Artyści prezentujący prace na wystawie: Ondrej
Ďurian SK, Imrich Svitana SK, Jiří
Dostál CZ, Jiří Seifert CZ, Budahelyi Tibor HU, Szanyi Péter HU,
Urszula Walerzak PL, Robert Kotowicz PL.
W ramach wystawy, 17 listopada w Pałacu Królewskim, (Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia ul. Kazimierza Wielkiego

35), w godzinach 10:00 – 16:00
odbędzie się sympozjum pt. „Kultura Polski, Czech, Moraw, Słowacji i Węgier – jej obraz i przemiany
po 1989 roku w wystawach z cyklu Znad Dunaju, Wełtawy i Wisły.
Medalierzy i ich dzieła”.
Organizator: Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu
www.okis.pl
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KONKURS FOTOGRAFICZNY:
DOLNOŚLĄSKI KALENDARZ SPOŁECZNY NA 2013 r.
„MŁODZI, WYKSZTAŁCENI, BEZROBOTNI”
Dolnośląski Kalendarz Społeczny jest projektem mającym na celu podjęcie ważnych
spraw społecznych, dotyczących mieszkańców Dolnego
Śląska. Założeniem organizatorów jest, aby temat przedstawiony w formie kalendarza
artystycznego, stał się początkiem debaty społecznej.
Temat pierwszej edycji Dolnośląskiego Kalendarza Społecznego na 2013 rok brzmi: „Młodzi
– wykształceni - bezrobotni”.
Prace konkursowe obrazu-

jące problem bezrobocia wśród
absolwentów uczelni wyższych
należy przesyłać do 20 listopada
2012 roku. Do dnia 26 listopada
2012 r. Jury wyłoni zwycięzców
konkursu. Pula nagród wynosi 6
tys. zł.
Prezentacja Kalendarza nastąpi w Dolnośląskim Centrum
Fotografii „Domek Romański”,
gdzie zaprezentowane zostaną
najciekawsze prace. Same kalendarze - wraz z ideą projektu - zostaną wysłane do największych
dolnośląskich pracodawców, co

w efekcie może przyczynić się
do wzrostu ich zainteresowania
poruszaną kwestią i przyłączenia
się do wspólnej debaty.
Więcej informacji o konkursie na stronie: www.kalendarzspoleczny.pl
Organizatorzy: Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu www.
okis.pl, Uniwersytet Wrocławski
www.uni.wroc.pl, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl

W KRĘGU KULTUR. VII MIEDZIOWE SPOTKANIA
Z... KULTURĄ AUSTRIACKĄ
29 października – 14 grudnia, Polkowice

„Kultura austriacka jest tak
bogata i barwna, że jeden miesiąc to za mało, by przedstawić
jej wszystkie aspekty. Skupimy
się więc na tych, które są jej
znakiem rozpoznawczym, które
stały się niemalże jej symbolem.
Muzyka i walc – to pierwsze skojarzenia na myśl o Austrii - oj-

czyźnie Mozarta, Straussa, Mahlera, Haydna. Najpiękniejsze
przeboje muzyki klasycznej, te
które tak kochamy i do których
uwielbiamy wracać, zabrzmią
podczas Festiwalu trzykrotnie
(…).
Wiedeń – architektura, która
zapiera dech w piersiach i kawiarnie, a w nich urzekający
aromat kawy Wiener Melange
i tortu Sachera. To kolejne symbole Austrii. Atmosferę cesarskiej stolicy i niespieszny klimat
wiedeńskich café będzie można
poczuć, oglądając trzy wystawy fotografii, prezentowanych

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

w Galerii "Rynek 26" oraz na polkowickim Rynku. (…).
Od kilku lat kino austriackie święci sukcesy na całym
świecie, a Michael Haneke
uznawany jest za jednego z najwybitniejszy
współczesnych
reżyserów. Podczas Przeglądu
Filmów Austriackich spotkamy
się z jego dziełami trzykrotnie,
obejrzymy m.in. "Miłość", nagrodzoną Złotą Palmą w Cannes.
Austria to także znakomita literatura i dramat, wystarczy wymienić nazwiska takich poetów,
pisarzy, dramatopisarzy jak:
Reiner Maria Rilke, Franz Kafka,

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

Robert Musil, Thomas Bernhard,
Peter Handke, laureatka Literackiej Nagrody Nobla – Elfriede
Jelinek czy Peter Turrini, którego sztukę "Józef i Maria" w reż.
Pawła Szkotaka z Teatru Polskiego w Poznaniu będziemy mieli
okazję obejrzeć w ramach tegorocznego Festiwalu. (Andrzej
Wierdak Dyrektor Polkowickiego Centrum Animacji)”.
Strona Festiwalu: miedziowespotkania.pl
Organizator: Polkowickie Centrum Animacji www.pca.pl

Materiały prasowe
pochodzą od
organizatorów.
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MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
IM. FELIXA MENDELSSOHNA-BARTHOLDY'EGO
10 listopada – 15 grudnia, Duszniki Zdrój
Festiwal
Mendelssohna
w Dusznikach Zdroju jest nowatorskim projektem, który ma na
celu przybliżenie osoby wielkiego
kompozytora. Podczas festiwalowych występów zostaną zaprezentowane utwory reprezentujące
rozmaite gatunki muzyczne, inspirowane twórczością związanego
z Dusznikami Felixa Mendelssoh-

na-Bartholdy'ego. Projekt ma charakter międzynarodowy.
Niezmiernie ważnym elementem jest wielokulturowość
programu, a przyświecającą Festiwalowi misją społeczną: promocja
tolerancji poprzez osobę Felixa
Mendelssohna-Bartholdy'ego. Organizacja tego typu imprezy na
pograniczu polsko-czeskim, jest

przypomnieniem historii regionu,
która jest nierozerwalnie związana z wielowiekowym, pokojowym
współistnieniem Niemców, Żydów, Czechów oraz Polaków.
Organizator: Miejski Ośrodek
Kultury i Sportu w Dusznikach
Zdroju www.mokis.duszniki.pl

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRALNY ZDERZENIE
22 – 26 listopada, Kłodzko
W tym roku jest to już 21 edycja Festiwalu. Wydarzenie potrwa
pięć dni, podczas których wystąpią artyści z całej Polski. Festiwal
rozpocznie się 22 listopada o godzinie 19:00 spektaklem „Dwa”
Teatr KOREZ z Katowic, w reżyserii
Roberta Talarczyka. Jest to „sztuka
o mężczyźnie i kobiecie. A w tle
bar. Szafa grająca. Stolik , dwa
krzesła. Cały świat. I tylko dwóch
aktorów. I kilkanaście postaci, które pojawiają się w tym mikrokosmosie, przesyconym wonią alkoholu i tytoniowego dymu. Miłość,

nienawiść, pożądanie, flirt, zdrada
i historie. O nim i o niej”.
W kolejnych dniach na scenie
pojawią się Grupa Teatralna TEOKA z Wrocławia, w spektaklu pt.
„Opat” (23.11.), Marek Mazurkiewicz w „Posłuchaj” wg. „Gry w klasy” (24.11.), Janusz Stolarski z Poznania w „Zemście czerwonych
Bucików” wg Philipa Dimitri- Galasa (25.11.). Ostatniego dnia Festiwalu przedstawione zostaną dwa
tytuły: „Hrabstwo Kłodzkie czyli
w kraju Pana Boga” oraz na zakończenie „Inna” wg „Merlin Mongoł”

Nikolaja Kolady: w spektaklu tym
przekonująco pokazana została smutna egzystencja młodej
kobiety w małym poradzieckim
miasteczku. Mirella Rogoza – Biel
bardzo prawdziwie oddaje tragizm i groteskę wiecznie pijanej,
cynicznej i bez wyjścia rzeczywistości, w której musi żyć bohaterka
sztuki Kolady.
Organizator: Towarzystwo Teatralne „Zderzenia”, Kłodzkie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
www.kcksir.pl

WROCŁAWSKIE PROMOCJE DOBRYCH KSIĄŻEK
29 listopada – 2 grudnia, Wrocław

Najlepsze polskie wydawnictwa spotykają się w stolicy
Dolnego Śląska na Wrocławskich
Promocjach Dobrych Książek. Jest
to jedna z trzech liczących się i wysoko ocenianych imprez krajowych
o charakterze kiermaszowo-pro-

mocyjnym, której głównym zadaniem jest propagowanie „dobrej
książki”, czyli literatury o wysokich
walorach, zarówno merytorycznych, literackich, jak również artystycznych i typograficznych. Wrocławskie Promocje Dobrych Książek zrodziły się z ogólnopolskiej
imprezy – Spotkań Wydawców
Dobrej Książki – która odbywała
się w dużych miastach zarówno na
południu jak i północy kraju, m. in.
w Gdańsku, Krakowie, Warszawie
czy Wrocławiu. Jednak do chwili
obecnej impreza przetrwała tylko
w stolicy Dolnego Śląska, gdzie

w dalszym ciągu promuje dobrą i
ambitną literaturę. Co roku gośćmi
WPDK są wybitni polscy oraz zagraniczni pisarze i publicyści, którzy
przyjeżdżają do Wrocławia, aby
spotkać się ze swoimi czytelnikami
i podyskutować o literaturze.
Stałym, ważnym elementem
programu Promocji jest ogólnopolski Konkurs na Najlepszą Książkę Roku o „Pióro Fredry”, a także
Nagroda Księgarzy WITRYNA, której celem jest wyróżnienie i uhonorowanie najważniejszych wartościowych publikacji książkowych
wydanych w Polsce oraz BESTSEL-

LERek dla wydawcy najlepszej polskiej książki dla dzieci.
Propozycją, która od 2001 roku
wzbogaca program Promocji i cieszy się wielkim zainteresowaniem,
zwłaszcza młodej widowni, jest
ogólnopolski Przegląd Telewizyjnych Filmów o Sztuce. Projekcje
odbywają się w sali Instytutu im.
Jerzego Grotowskiego.
Strona Wrocławskich Promocji
Dobrych Książek: www.wpdk.pl
Organizator: Centrum Kultury
Zamek www.zamek.wroclaw.pl
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6. 11. 19:00

Náš

TIP!

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
8. 11. 15:00

BESEDA O HUDBĚ

Hovory s hudbou
Klavírní koncert pana profesora Zdeňka Kostky.
Připravil pro vás skladby velkých mistrů i se slovním doprovodem. Pan Kostka
na Broumovsko přišel v roce 2000. Celý život zasvětil hudbě a pracoval
v hudební redakci (Československého) Českého rozhlasu. Vlastní rozsáhlou
sbírku hudebních artefaktů a i ve svých 92 letech denně hraje na klavír.
Sál Kreslírna broumovského kláštera.
Pořádá: Klub seniorů a Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: zdarma
10. 11. 15:00

NAŠEL SE MEDVĚD I.
Divadlo Krapet, Praha
Všichni někde bydlíme.

Jediným společným domem nás všech je naše Země. A protože si myslíme,
že náš společný dům bychom měli znát od sklepa až po půdu, rozhodli jsme
se, že ho s vámi probereme společně. Otevřeme spoustu tajemných dveří a
nakoukneme dovnitř. Protentokrát se podíváme do krásné Francie, tajemné
Anglie a věhlasného Ruska. Hrdinou našeho představení je nalezený medvídek,
s kterým prožijete pozoruhodná dobrodružství týkající se právě těchto tří zemí.
Zároveň se dozvíte spoustu důležitých informací o jejich kultuře a zvycích.
Naučíte se národní říkadla, pohádky, písničky a spoustu jiných novinek a
zajímavostí o životě zde.
Městské divadlo Broumov.
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč
11. 11. 16:30

14. 11. 19:00

JAZZOVÁ
KAVÁRNA

Náš

TIP!

Jiří Černý o Evě Olmerové

Poslechový večer na téma - Eva Olmerová.
Pořad z jazzových, soulových i countryových nahrávek legendární „bluesové
samotářky“ uvádí její kamarád a hudební kritik Jiří Černý.
Sál Kreslírna broumovského kláštera.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Vstupné: 70,- Kč, pro členy Art Café 50,- Kč
21. 11. 19:00

VEČER S

JANEM BURIANEM
Pořad Art Café

Jan Burian, písničkář, spisovatel, básník, hudebník, publicista,
průvodce po světě a televizní moderátor, vás provede večerem hudby
a vyprávění o cestách a o životě vůbec.
Sál Kreslírna broumovského kláštera.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Vstupné: 80,- Kč, pro členy Art Café 60,- Kč
30. 11. 20:00

IMODIUM
Koncert

Broumovská čtveřice Imodium a jejich dnes již tradiční podzimní zastávka
v Městském divadle. Jejich rockové písně v akustickém nevšedním provedení.
Jedná se o poslední koncert kapely před plánovanou pauzou, během níž natočí
nové album. Opendoor 19:30
Městské divadlo Broumov.
Pořádá: skupina Imodium a Město Broumov.
Vstupné: 70,-Kč předprodej (IC Broumov), 100,-Kč na místě

PŘIPRAVUJEME:
23. 12. 16:00 IV. Adventní neděle

Přijďte s dětmi přivítat Martina na koni.

S sebou si přineste lampión a svíčku. Připraveny budou dárky
od sv. Martina - teplý čaj a martinský rohlíček.
Areál zahrady DDM Ulita Broumov.
Pořádá: DDM Ulita Broumov.
11. 11. 14:00

BROUMOVANKA
Taneční odpoledne.

KD Střelnice.
Pořádá: Klub seniorů Broumov.

KONCERT
T. O. P. DREAM COMPANY

Funky - soulová kapela z Prahy využívající multižánrové prvky z celého světa
od disca, popu, jazzu přes latinu, r&b, reggae dokonce až k balkánské hudbě.
Jedná se o 12-ti členné obsazení pod vedením trumpetisty Harmyho.
Působili u nás například Marta Balážová, Vojtěch Dyk, Ondřej Ruml a další řada
skvělých hudebníků. Nyní v čele stojí vokální sekce s talentovanými zpěváky
Martinou Bártovou, Martinem Růžou a Ondřejem Jonášem
Konferenční sál IC Broumov.
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: zdarma

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

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

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz

MARTINSKÁ SLAVNOST ADVENTNÍ
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Atrakcje turystyczno-kulturowe
Beschreibung der touristischen Attraktionen
Popisy turistických zajímavostí
9

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

14

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

16

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

11

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

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

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

15

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

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

17

Uzdrowisko Duszniki Zdrój.
Uzdrowisko, które swym pobytem
uświetnił F. Chopin oraz siedziba
zabytkowej fabryki papieru.
Kurort Duszniki Zdrój (Bad Reinerz). Ein Kurort, in dem F. Chopin
ein Konzert gab und wo sich der
Sitz der historischen Papiermühle
befindet.
Duszniki Zdrój - lázně. V Dusznikách se svého času léčil hudební
skladatel F. Chopin, podle něhož je
pojmenován klavírní festival, který
zde každoročně probíhá. Zajímavým objektem ve městě je historická papírna z počátku 17. století.

Ziemia Kłodzka nr 221

49
Uzdrowisko Lądek Zdrój. Leczenie w Lądku Zdroju (najstarszym
uzdrowisku w Polsce) oparte jest
na 7 źródłach termalnych wód
leczniczych. Jego główną atrakcję
stanowi wybudowany w roku 1678
zabytkowy Zakład Przyrodoleczniczy „Wojciech”, w którym obecnie
mieści się basen leczniczy i pijalnia
wód mineralnych.

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

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

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

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

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

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

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

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

30

26
Uzdrowisko Długopole Zdrój.
Urokliwy kurort, znany z wyśmienitej wody mineralnej„Długopolanka”
rozlewanej w Szczawinie nieopodal
Długopola Zdroju.

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

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

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

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

Dom Muzeum prof. Josepha Wittiga

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

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

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

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

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