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„Als Schriftsteller hat Wittig
mit seinem theologischdichterischen Schaffen
einen festen Platz in der
Geschichte der deutschen
Literatur. Als Theologe
war er seiner Zeit weit
voraus. Als Mensch ist er
zu den größten Gestalten
des Glaubens im 20. Jh. zu
zählen”.
(Prof. Alojzy Marcol)

„Jako spisovatel svou
teologicko-poetickou
tvorbou vstoupil do historie
německé literatury. Jako
teolog svými názory
předstihl dobu. Jako člověk
bývá řazen mezi významné
duchovní osobnost”.
(Prof. Alojzy Marcol)

„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”.
(Prof. Alojzy Marcol)

Szlak Wittiga

Stezka prof. Josepha Wittiga Prof. Joseph Wittig - Route

24
4

22

21

12

Punkt widokowy / Vyhlídka / Aussichtspunkt

Góra Włodzicka ruiny wieży widokowej / Zřícenina rozhledny na vrchu Góra Włodzicka /
Königswalder Spitzberg, Ruine
des Aussichtsturmes

Dofinansowane
przez Urząd
Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego

Szlak im. prof. Josepha Wittiga

Stezka prof. J. Wittiga Prof. Joseph Wittig - Route
Prof. Joseph Wittig (1879-1949)

Szlak Wittiga

Nowopowstały Szlak prof. Josepha Wittiga to jeden z najpiękniejszych szlaków kulturowych
na Ziemi Kłodzkiej. Zaprasza do
wędrówki po najciekawszych
miejscach tej ziemi i poznawania
jej oczami wybitnego niemieckiego teologa i pisarza prof. Josepha
Wittiga urodzonego w Nowej Rudzie, wielkiego miłośnika stron
rodzinnych, czemu dał wyraz w
opowiadaniach sławiących piękno tej ziemi „krainy cudów, krainy
Pana Boga”.
Podróżowanie tym szlakiem
to nie tylko poznawanie bogactwa

przyrodniczego, kulturowego i religijnego, ale także wędrówka w przeszłość obfitująca w ciekawe historie,
spotkania z tradycją i życiem duchowym.
Prowadzi z Nowej Rudy, gdzie
pisarz mieszkał w dzieciństwie i młodości oraz po założeniu rodziny w latach 1927-1946. Tu w zbudowanym
przez niego domu znajduje się Muzeum poświęcone jego pamięci.
W Nowej Rudzie – Słupcu poznamy miejsca zamieszkania jego
dziadków i rodziców, zabaw w dzieciństwie.
Przeniesiemy się następnie na

Wzgórza Włodzickie z sanktuariami na Górze Św. Anny i Matki Bożej
Bolesnej na Górze Wszystkich Świętych, do punktów widokowych, skąd
zobaczymy fantastyczne panoramy
Gór Sowich, Stołowych, Bardzkich,
Masywu Śnieżnika i Karkonoszy, o
których pisał. Poznamy życie byłych
mieszkańców istniejących tu wiosek.
Spotkamy ciekawe okazy przyrodnicze, stare drzewostany, przydrożne
kapliczki i krzyże, pozostałości dziedzictwa zabytków techniki.
Poznamy osobliwości Bożkowa
z pięknym pałacem, starym prkiem,
sztucznymi ruinami i leśniczówką.

Nawiedzimy sanktuaria w Wambierzycach i Bardzie Śląskim, popatrzymy na piękny przełom Nysy Kłodzkiej, by następnie powędrować do
Lądka Zdroju i Nowego Gierałtowa,
gdzie pisarz przygotowywał się do
nauki we wrocławskim Gimnazjum
Świętego Macieja.

Realizacja projektu dofinansowana jest przez
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
Czytelnikom „Ziemi Kłodzkiej”
życzymy
Błogosławionych, pogodnych i zdrowych
Świąt spędzonych w gronie najbliższych
i życzliwych nam ludzi, wszystkiego najlepszego
A na Nowy 2013 Rok życzymy obfitości łask Bożych
i wszelkiej pomyślności.

Redakcja czasopisma „Ziemia Kłodzka
– Od kladského Pomezí
– Glatzer Bergland”

o. Franciszek Czarnowski
Wiersz wigilijny
Czekając, kiedy wzejdzie wigilijna gwiazda,
Do wpół zmarzniętej szyby przywarł chłopiec mały.
Patrzył - zimowe ptaki wracały do gniazda,
Jakby tego wieczoru też świętować chciały.
Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców prowadziła,
Dziś znak daje, by zasiąść do świętej wieczerzy,
By krucha biel opłatka skłóconych godziła,
A w sercu znów zamieszkał Ten, co "w żłobie leży".
Dla tych, co żyli dawniej, co będą w przyszłości,
I dla nas, byśmy w każdym dostrzegali brata,
Odwieczny Bóg w Dziecięciu zesłał znak miłości,
Przemieniając oblicze człowieka i świata.

U příležitosti blížících se Vánočních svátků
přejeme všem čtenářům časopisu „Ziemia Kłodzka”
vše nejlepší.
Blahoslavené, klidné a zdravé Vánoce,
strávené v kruhu nám nejbližších a milovaných lidí.
A do nového roku 2013 přejeme spoustu boží laskavosti a osobních úspěchů.

Redakce časopisu „Ziemia Kłodzka
– Od kladského Pomezí
– Glatzer Bergland”

Jaroslav Seifert
Vánoční píseň
Rolničky slyším, slyším hlasy,
myslím si: Kdo to přijel asi?
Dlouho už neviděl jsem sáně,
a proto toužím dychtivě
podívat se zas jednou na ně,
pohladit koně po hřívě.
Však venku nikdo. Jenom vrána
do pola sněhem zasypána.

Allen Leser der Zeitschrift „Ziemia Kłodzka”
wünschen wir zum Weihnachtsfest
nur das Allerbeste.
Ein gesegnetes, schönes und gesundes
Fest im Kreise Ihrer Lieben.
Für das Neue Jahr 2013 wünschen
wir Gottes Segen und Wohlergehen.

von Theodor Strom

Redaktion der Zeitschrift “Ziemia Kłodzka
– Od kladského pomezí
– Glatzer Bergland”

Weihnachtswunder
Von Himmel in die tiefsten Klüfte
ein milder Stern herniederlacht.
Vom Tannenwalde steigen Düfte
und hauchen durch die Winterlüfte,
und kerzenshelle is die Nacht.
Mir ist das Herz so froh erschrocken.
Das ist die liebe Weihnachtszeit!
Ich höre fernher Kirchenglocken
mich lieblich heimatlich verlocken
in märchenstille Herrlichkeit.
Ein frommer Zauber hält mich wieder.
Anbetend, staunend muss ich stehen.
Es sinkt auf meine Augenlieder
ein goldener Kindertraum hernieder.
Ich fühl’s: Ein Wunder ist geschehen.

A slyším hudbu. Nechám všeho,
jdu přivítati neznámého.
Kdo je to? Slyším, někdo troubí,
housle se ozvou k tomu vráz
i basa, která zpívá zhloubi.
Nic, jenom tma a ticho v domě
opírají se silou o mě.

A v koši u psacího stolu
hryže si myška. My dva spolu
známe se dávno. Tiše vklouzla
tak jednou ke mně. Od těch dob
je pokoj stále plný kouzla.
Jen, prosím, neplaš, nerozzlob
tu přítelkyni malých dětí,
umí tak krásně vyprávěti.
Vždyť je to ona, myška malá,
jež s Kristem Pánem v seně spala
a viděla, jak Marie Panna
už dlouhou cestou umdlévá
a klesá k zemi uplakaná
na trochu slámy do chléva.
A viděla, jak s nebe rázem
andělé slétali se na zem.
A teď je u mne. Pode dveřmi
tou škvírou chodí ke mně, věř
mi.
A od těch dob mi takhle hrají,
rolničky slýchám v tento čas,
okna mi květy rozkvétají
a s nebe slýchám krásný hlas.
Ne obyčejný, ale svatý,
když do tmy ráno vyjdu vraty
a spěchám sněhem na roráty.
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Zpráva z XXIII Polsko-Českých Dnů Křesťanské Kultury
"Zůstaňme Rodinou". 15. srpna - 31. října 2012
XXIII Polsko-České Dny Křesťanské Kultury se konaly od 15.
srpna do 31. října 2012. Byly organizovány v 17 centrech v Polsku
(Bielawa, Boguszów Gorce, Bystrzyca Kłodzka, Duszniki Zdroj,
Jedlina Zdrój, Kudowa, Krzeszów,
Mieroszów, Nowa Ruda, Oleśnica,
Pieszyce, Sokołowsko, Stary Lesieniec, Świdnica, Wałbrzych, Wrocław, Zabkowice) a také ve 4 na
české straně (Meziměstí, Červený Kostelec, Broumov, Neratov).
Organizátory slavnostního zahájení a zakončení Dnů byla partnerská města Zabkowice Slaske (29.
září) a Červený Kostelec (20. října).
V rámci Dnů se konalo 60 kulturních, turistických a sportovních akcí, konference a soutěže.
Proběhlo 8 koncertů, jichž se
zúčastnilo 15 sborů, 7 hudebních skupin, 5 tanečních skupin
a 3 divadelní představení, kterých se zúčastnilo asi 5000 lidí.
Bylo otevřeno 9 výstav, na kterých bylo představeno 25 umělců z Polska a České republiky,
kterých se zúčastnilo cca 1000
lidí. Konal se 10-denní Interdisciplinární mezinárodní umělecký

plenér, Přehlídka českých filmů,
výlet autobusem a pěšky do
okolí Jeseníku (PTTK Zabkowice,
Klub českých turistů), výlet polských a českých dětí do Osówki,
fotbalový zápas (Sokołowsko)
a pouliční běh v Meziměstí. Historický piknik v Zabkowicích,
Spartakiáda osob se zdravotním
postižením. Konaly se 3 turistické
závody v rámci Novorudzkého
ekologického podzimu. Konaly
se 4 konference, během kterých
proběhlo 30 přednášek (Fórum
Domácích Muzeí v Kudowě Zdrój,
"Společné Kulturní Dědictví"
(Nowa Ruda), cyklus přednášek:
"Učení Jana Pavla II jako tvůrčí
přínos k evangelizaci kultury"
(Świdnica), "Směrem k budoucnosti - místo Polska a České republiky na mapě Evropy 21. století“.
Prostor dostalo 30 přednášejících z Polska a České republiky.
Proběhlo 7 soutěží hlavně pro děti
a mládež, které byly zaměřeny na
podporu přírodního a kulturního
poznání pohraničí a náboženskou
poezii, nichž se v různých fázích
zúčastnilo 500 studentů. Organizátoři se připojili k Evropským

dnům dědictví, Roku seniorů.
Na organizaci akce se podílelo 32
institucí: knihovny v BoguszowieGorcích, Pieszycích, Zabkowicích,
Kulturní centra v Mieroszowě
a Bielawě, Centrum TurystycznoSportowe w Nowej Rudzie (Turisticko-sportovní centrum v Nové
Rudě), Fundacja Odnowy Ziemi
Noworudzkiej (Nadace obnovy
novorudzké země), Solidarność
Polsko-Czesko-Słowacka
(Polsko-česko-slovenská solidarita),
Towarzystwa Miłośników Bielawy
i Duszniku Zdrój (Společnost milovníků Bielawy a Duszniku Zdrój),
Civitas Christiana, Akcja Katolicka,
PTTK Ząbkowice, Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu (Státní vyžší odborná
škola ve Wałbrzychu), Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe (Polsko-česká vědecká společnost),
Společnost Neratov v Čechách,
školy v Ząbkowicích, Nové Rudě,
Sokołowsku, Měziměstí, Máchově, Červeném Kostelci, Broumově.
Farnosti v Pieszycích, Neratově,
Nové Rudě, Kudowě Zdroji, Krzeszowě, Ząbkowicích, Bielawě i Boguszowě Gorcích. Polski Klub Eko-

Vážený pan Petr Mědílek
Starosta Města Červený Kostelec
Vážený pan
Julian Golak
Předseda Organizačního Výboru XXIII Polsko-Českých
Dnů Křesťanské Kultury
Vážené damy a panové,
Srdečně děkuji za pozvání na slavnostní zákončení XXIII Polsko-Českých Dnů
Křesťanské Kultury.
Letošní ročník oplýval mnoha zajímavými setkání a kulturními akcemi. S velkou
úctou se dívám na námahu a objem práce, které organizátoři znovu vynaložili na přípravu této akce. Množství zaangažovaných institucí a rozmanitost míst, ve kterých
se konají jednotlivé akce, je impozantní a svědčí o velkých organizačních schopnostech.
Polsko-České Dny Křesťanské Kultury už po mnoho let přitahují pozornost nadšenců
klasické hudby a duchovní reflekse. Organizované v rámci nich výstavy a koncerty
sbližují Poláky a Čechy žijící v pohraničí. Akce přispívá k dobrým polsko-českým
vztahům, které Dolnoslezské vojvodství rozvijí již mnoho let. Jsem přesvědčený, že
další ročníky budou rozvíjet dobré praktiky pro spolupráci našich států, samospráv
a vojvodství.
Chtěl bych organizátorům a účastníkům popřát další úspěšné projekty, angažující
regionální společnosti po obou stranách polsko-české hranice.
S úctou
podepsal Rafał Jurkowlaniec

logiczny (Polský ekologický klub),
Polsko-Czeski Klub Artystyczny
Art. Studio (Polsko-český umělecký klub Art. Studio), Klub Czeskich
Poetów (Klub českých básníků),
regionální samosprávy. Mnoho
akcí spoluorganizovali dobrovolníci v oblasti kultury. Výstavy: "Cesta ke svobodě" (v polštině a češtině) a výstava Polsko-České Dny
Křesťanské Kultury "Zůstaňme
Rodinou" byly prezentovány v Zabkowicích Slaských, Červeném
Kostelci, Oleśnicy a Wałbrzychu.
Důležitým momentem zakončujícím XXIII ročník Dnů byl koncert
Symfonického orchestru v Červeném Kostelci. Gratulační dopisy
organizátorům a účastníkům Dnů
zaslali: Maršálek Dolnoslezkého
Vojvodství - Rafał Jurkowlaniec,
vícemaršálek - Jerzy Łużniak a také
primator Wałbrzycha - Roman
Szełemej. Jednotlivých akcí XXIII
Polsko-Českých Dnů Křesťanské
Kultury se zúčastnili polští a čeští
konzulové, Marzena Królak - nová
polská generální konzulka Polska
v Praze a Arkadiusz Ignasiak - Honorární konzul České republiky ve
Vratislavi.

PRIMÁTOR MĚSTA WAŁBRZYCHA
Vážený pan Julian Golak
Organizační výbor Polsko-Českých Dnů Křesťanské
Kultury
U příležitosti zakončení letošní XXIII edice Polsko-Českých Dnů Křesťanské Kultury, bych chtěl iniciátorům
a organizátorům této nadmíru důležité akce srdečně
blahopřát a popřát jim mnoho dalších let rozvoje této
aktivity, která má výjimečné místo na mapě dolnoslezských kulturních akcí.
Polsko-České Dny Křesťanské Kultury, spojují i mimo
hranice dva sobě blízké národy, připomínají historické vztahy polské a české společnosti, které i přes
uplynulá staletí mají stále pevný charakter. Akce
navazující na společnou minulost a křesťanský základ,
prohlubující současné vztahy mezi sousedními státy
a také budující bližší kontakty pro budoucnost, jsou
nedocenitelné, je to lokální vklad v širší proces evropské integrace.
Ještě jednou bych rád poděkoval za dosavadní výsledek práce Polsko-Českých Dnů Křesťanské Kultury,
a doufám, že se tato jedinečná akce bude i nadále
rozvíjet a získávat čím dál větší, náležitou váhu.
S úctou
Roman Szełemej

tłumaczenie: Joanna Golak
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MUZEUM SZTUKI SAKRALNEJ w Bardzie

na cztery działy: historia Barda,
malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne.
Na parterze klasztoru możemy zobaczyć między innymi historię bardzkiego sanktuarium
przedstawioną na 12 obrazach
wraz z jej opisem.
W dziale malarstwa przeważają obrazy barokowe, zwłaszcza z XVIII wieku, np. "Zdjęcie
Chrystusa z krzyża", "Adoracja
Dzieciątka", "Opłakiwanie Chrystusa". Warto też zwrócić uwagę
na kolekcję portretów opatów
- dobrodziejów kościoła bardz-

fot. R. Chuchra

Muzeum sztuki sakralnej
w Bardzie znajduje się na korytarzach klasztoru Redemptorystów i powstało w 1967
roku. Jego głównym twórcą
był ówczesny rektor klasztoru,
o. Stanisław Golec, korzystając
ze współpracy z innymi braćmi
klasztoru. Obecna ekspozycja
muzealna została urządzona
w 1977 roku przy współpracy
Komitetu Koordynacyjnego Kół
Naukowych Historyków Sztuki
i Konserwatorów.
Zgromadzone w Muzeum
dzieła sztuki podzielone zostały

Kaplica Wotywna
Osobną częścią muzeum
sztuki sakralnej jest Kaplica Wotywna. Znajduje się ona na parterze skrzydła głównego i utworzona została z części korytarza.
Zgromadzono w niej ponad
50 obrazów wotywnych, pochodzących z XVII - XIX wieku.

     Wnętrze kaplicy wotywnej ma
specyficzny, niepowtarzalny nastrój przez to, że ściany, a nawet
wnęki okienne obwieszone są
gęsto obrazami wotywnymi. Są
w tym zbiorze i duże i całkiem
małe, jedne malowane przez
biegłych malarzy cechowych,
inne przez amatorów. Ten typ
przedstawień dzielić się zwykło
na vota i eks-vota, czyli na dary
składane jako prośba o łaskę
oraz na te, które są już dziękczynieniem za spełnienie próśb.
Szczególnie interesujące są te
obrazy, które zawierają w sobie
pewne elementy krajobrazowe,
a zwłaszcza rodzajowe. Na uwagę zasługuje również złocony
tryptyk, który wypełnia tylną
ścianę kaplicy. W jego środkowej części widnieje postać
Michała Archanioła w asyście
dwóch męczenniczek. Natomiast na bocznych skrzydłach
ołtarza znajdują się małe figurki
12 apostołów.
Muzeum czynne jest codziennie od 9.00 do 17.00,
w niedziele 10.30 – 14.30
Warto również zobaczyć:
BAZYLIKA MNIEJSZA
NAWIEDZENIA N.M.P.
Ogromna świątynia pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, wybudowana
w stylu barokowym przez Cystersów w latach 1686 - 1704 na
miejscu kościołów "polsko - czeskiego" i "niemieckiego". Może
pomieścić około 5 tys. ludzi,
ma 54,5 m długości, 26 m szerokości i 25 m wysokości. Swój
przepiękny wygląd zawdzięcza

fot. R. Chuchra

Bazylika Mniejsza Nawiedzenia NMP w Bardzie

kiego (Jana Kaleta, Augustyna
Neudecka, Tobiasza Ackermana).
Spośród
zgromadzonych
rzeźb wyróżnia się kilka późnogotyckich z XVI wieku. Ponad
60 rzeźb barokowych i rokokowych daje bogaty przegląd
twórczości rzeźbiarzy, po większej części zapewne miejscowych, reprezentujących różny
poziom artystyczny. Zwraca też
uwagę zbiór figurek Matki Bożej
Bardzkiej z XVII-XVIII wieku oraz
kolekcja korpusów ukrzyżowanego Chrystusa.
Niezwykle cennym zespołem zabytków są argentaria kościelne. Najokazalsza jest monstrancja ze złoconego srebra,
ufundowana w 1674 r. przez
opata kamienieckiego Fryderyka Steinera. Wiele jest też w muzeum innych wyrobów złotniczych, a także zabytkowych kap,
ornatów i różnych pamiątek
historycznych, związanych z tutejszym wielowiekowym kultem
religijnym. Interesująca jest również kolekcja portretów opatów
kamienieckich oraz obrazów
i rycin z wizerunkiem Barda. Na
uwagę zasługują również oryginalne stare księgi, a wśród nich
dzieło Diva Wartensis z 1655
roku.

śląskim artystom: Hartmannowi
– prospekt organowy, Richterowi – ołtarz główny wraz ze słynnym obrazem „śląskiego Rembrandta” Michaela Willmanna.
Bazylika w Bardzie jest jednym
z najstarszych i najważniejszych
ośrodków pątniczych na polskoczeskim pograniczu.
CUDOWNA FIGURKA
MATKI BOSKIEJ
Figura Matki Bożej Bardzkiej
to najstarsza drewniana rzeźba
romańska zachowana na Dolnym Śląskuz ok. 1110 r. Wykonana z drewna lipowego, mierzy
43,3 cm. Reprezentuje niezwykle
rozpowszechniony w XI i XII w.
typ "Madonny Tronującej".

fot. R. Chuchra

BAROKOWE ORGANY
W części chóralnej Bazyliki
znajdują się wykonane w 1759 r.
przez F.Eberharda organy – drugie co do wielkości na Dolnym
Śląsku. Instrument o rozpiętości
50 głosów liczy 1998 piszczałek
metalowych oraz 990 drewnianych. Rokokową, piękną dekorację wykonał znakomity snycerz
H.Hartman.

7
RUCHOMA SZOPKA
Dla upamiętnienia 700 - lecia
(1270-1970) pielgrzymowania
do Barda w Sanktuarium została zbudowana ruchoma szopka
panoramiczna w miejscu, gdzie
do 1803 r. funkcjonowała przykościelna krypta. Turyści mogą
zachwycać się atmosferą tego
miejsca, bogactwem kolorów
i postaci.

ŹRÓDEŁKO MARII
W połowie drogi do Górskiej
Kaplicy znajduje się murowana
kapliczka, z której wytryskuje
źródło wody, znane już od przeszło 300 lat. Tradycja przypisuje
mu właściwości lecznicze, szczególnie przy chorobie oczu i bólu
głowy. Obecna obudowa źródła
w postaci murowanego domku
pochodzi z roku 1893.

KAPLICA GÓRSKA
Ponad miasteczkiem, po
prawej stronie Nysy Kłodzkiej na
Górze Bardzkiej-Kalwarii wznosi się Kaplica Górska (583m). Na
miejscu objawień w latach 1617
- 1619 wzniesiono kaplicę z kamienia łupanego. Według przekazów w początkach XV wieku
objawiła się Matka Boża płacząca
nad niedolą, jaka czekała ludzi
podczas nadciągającej wojny.
Stopka znajdująca się obecnie
za Kaplicą jest pamiątką po tym
zdarzeniu. Kaplica ma kształt
ośmiobocznej rotundy, wewnątrz
wśród skromnego wyposażenia
zwraca uwagę ołtarz główny
z rzeźbą Matki Bożej Płaczącej.

KAPLICE RÓŻAŃCOWE
Po przeciwległej stronie Góry
Bardzkiej, na północny wschód

DROGA KRZYŻOWA
Do Górskiej Kaplicy prowadzą
trzy drogi określane - w zależności
od tego skąd przybywali pątnicy
- jako czeska, polska i niemiecka.
Główna "niemiecka", zwana od
czasów wystawienia kapliczek
drogi Krzyżowej - Kalwaryjską,
wiedzie przez malowniczy jar,
którego dnem płynie potok, mający swe źródło w jego górnej
części. Dalej droga wspina się
stromymi zakosami na niższy
szczyt, skąd rozciąga się piękny
widok na miasto. Na trasie znajdują się murowane stacje Drogi
Krzyżowej zbudowane w latach
1833-1839.

fot. R. Chuchra

fot. R. Chuchra
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od kościoła, wznosi się niewielkie wzgórze zwane obecnie Górą
Różańcową. Prowadzi na nie lipowo-klonowa aleja w kształcie
rozrzuconego różańca. Wzdłuż
trasy wzniesiono kaplice odnoszące się do poszczególnych
tajemnic różańca. Każda kaplica
utrzymana jest w innym stylu,
które posiadają formy neoromańskie, neogotyckie, bądź neobarokowe. Umieszczone w nich
piękne drewniane rzeźby są prawie naturalnej wielkości.

Ważne adresy:
Muzeum Sztuki Sakralnej
Sanktuarium MB Strażniczki Wiary
Plac Wolności 5, 57-256 Bardo
tel. + 48 74 817 14 21, fax + 48 74 817 10 20
Punkt Informacji Turystycznej
Bardo, Pl. Wolności 4, tel. + 48 74 817 16 66
Urząd Miasta i Gminy Bardo
Bardo, Rynek 2, tel. + 48 74 817 14 78
Urząd Pocztowy
Bardo, ul. Kolejowa 6, tel. + 48 74 817 13 00
Komisariat Policji
Bardo. Pl. Wolności 4, tel. + 48 74 817 12 07
Apteki:
Bardo, ul. Główna 26, + 48 74 817 12 12
Melisa Bardo, ul. Główna 24, + 48 74 817 15 45
P o r z ą d e k M s z y ś w i ę t y c h w bazylice
W niedziele i święta nakazane: 7.30, 930, 11.00, 18.00
W dni powszednie: 700 i 18.00
W Górskiej Kaplicy w każdą niedzielę od pierwszej maja do
ostatniej września o 11.0,0 w pierwszą niedzielę lipca i 15 sierpnia o 16.00.
Sakramenat Pokuty i Pojednania
W bazylice codziennie podczas każdej Mszy św.
Nabożeństwa w ciąg roku
Nieustanna Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy we
wszystkie środy roku o 17.30.
Nabożeństwo majowe w maju każdego dnia poza środą o 17.30.
Nabożeństwo czerwcowe w miesiącu czerwcu codziennie po
Mszy św. wieczornej.
Nabożeństwo różańcowe w miesiącu październiku codziennie
o 17.30.
Koronka do Miłosierdzia Bożego w każdy piątek o 17.45.
Apel Maryjny w każdą pierwszą sobotę miesiąca o 18.30.
Różaniec w intencji wspólnoty parafialnej w każdą niedzielę o
9.00.
Nabożeństwo wypominkowe za zmarłych w listopadzie o 17.30.
Msza św. za wszystkich zmarłych parafian 2 listopada o 18.00.
Odpusty
Każdy wierny raz w roku, w dowolnym dniu, przybywając do bazyliki może uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
W Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca)
W święto Zwiastowania Pańskiego (31 maja)
W odpust parafialny tj. w pierwszą niedzielę lipca i poprzedzająca ją sobotę wieczorem
W Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia) – pielgrzymka
kobiet
W święto Narodzenia NMP (8 września) – pielgrzymka mężczyzn
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MUZEUM SAKRÁLNÍHO UMĚNÍ

fot. R. Chuchra

Další pozoruhodnosti:

Muzeum sakrálního umění
v Bardě se nachází v chodbách kláštera redemptoristů
a vzniklo v roce 1967. Hlavním
iniciátorem byl tehdejší rektor
kláštera P. Stanisław Golec,
jenž využíval spolupráci dalších spolubratrů. Aktuální muzejní expozice byla vytvořena
v roce 1977 ve spolupráci s Koordinačním výborem vědeckého kroužku historiků umění
a restaurátorů.
Shromážděná v muzeu
umělecká díla byla roztříděna
do čtyř tematických okruhů:
historie Barda, malířství, sochařství, umělecké řemeslo.
V přízemí kláštera se můžeme seznámit mezi jinými s historií bardského sanktuária
zobrazenou na 12 obrazech
i s popisem.
V oddělení malířství převládají barokní obrazy, zejména z 18. století. (např. "Sejmutí Krista Páně z Kříže", "Adorace Jezulátka", "Oplakávání
Krista"). Pozoruhodná je taky
sbírka portrétů opatů - dobrodinců bardského kostela (Jan
Kaleta, Augustyn Neudecka,
Tobiasz Ackerman).
Ze všech shromážděných
děl se vyznačuje několik pozdně gotických (ze 16. století).
Více než 60 barokních a rokokových soch zajišťuje bohatý přehled sochařské tvorby, z větší části se jistě jedná
o místní sochaře zastupující
různé umělecké úrovně. Pozoruhodná je také sbírka sošek
Panny Marie Bardské (z 17.
a 18. století) a sbírka korpusů
ukřižovaného Krista.

Velmi hodnotnou skupinou
památek jsou kostelní argentária. Nejokázalejší je monstrance ze zlaceného stříbra,
která byla financována v roce
1674 kameneckým opatem
Friedrichem Steinerem. V muzeu najdeme mnoho dalších
zlatnických výrobků, a také
památní pokryvy hlavy, ornáty
a další historické památky spojené se zdejším náboženským
kultem. Zajímavá je také sbírka
portrétů kameneckých opatů,
obrazů a rytin, na nichž bylo
zobrazeno Bardo. Za zmínku
stojí také originální staré knihy,
mezi jinými dílo Diva Vartensis
z roku 1655.
Votivní kaple
Samostatnou částí muzea
sakrálního umění je Votivní kaple. Nachází se v přízemí hlavního křídla a byla vytvořena
z části chodby. Shromážděno
zde více než 50 votivních obrazů pocházejících ze 17. a 19.
století. Uvnitř votivní kaple
vládne specifická a neopakovatelná atmosféra, a to kvůli
tomu, že všechny stěny, dokonce i okenní výklenky jsou
hustě ověšený votivními obrazy. V této sbírce jsou i velké
i celkem maličké, jedny malované zkušenými cechovními
malíři, jiné amatéry. Tento typ
výjevů se obvykle dělí na vota
a ex-vota, čili na dary věnované jako prosba o milost a také
na ty, které jsou děkovnými za
splnění proseb. Zvláště zajímavé jsou ty obrazy, které v sobě
zahrnují určité krajinné elementy, a zvláště druhové.

BAZILIKA MINOR
NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
Obrovská svatyně zasvěcená Navštívení Panny Marie, byla
postavena cisterciáky v barokním stylu na místě "polsko-českého" a "německého" kostela
v letech 1686-1704. Může pojmout cca 5 tisíc lidí, má délku
54,5 m, šířku 26 m a výšku 25m.
Za svůj překrásný vzhled vděčí
slezským umělcům: Hartmannovi - projekt varhan, Richterovi
- hlavní oltář s významným obrazem "slezského Rembrandta"
Michaela Willmanna. Bazilika
v Bardě je jedno z nejstarších
a nejdůležitějších poutních míst
v polsko-českém pohraničí.
ZÁZRAČNÁ SOŠKA
PANNY MARIE
Soška Panny Marie Bardské
je nejstarší dřevěná románská
socha na Dolním Slezsku (cca rok
1110). Byla vyrobena z lipového
dřeva, měří 43,3 cm. Reprezentuje velmi rozšířený v 11. a 12.
století typ "Trůnící Madony".
BAROKNÍ VARHANY
Na kůru baziliky se nachází
varhany, jež byly vyrobeny

F. Eberhardem, jedná se o druhé největší varhany na území
Dolního Slezska. Nástroj s rozpětím 50 hlasů má 1998 kovových píšťalek a 990 dřevěných.
Překrásná rokoková dekorace byla provedena významným řezbářem H.Hartmanem.
    
POHYBLIVÝ BETLÉM
Pro připomenutí 700. výročí
(1270-1970) Barda jako poutního
místa byl postaven pohyblivý
panoramatický Betlém, a to na
místě, kde se do roku 1803 nacházela pohřební krypta mnichů.
Turisté mohou obdivovat kouzelnou atmosféru tohoto místa,
bohatství barev a postav.
HORSKÁ KAPLE
Nad městečkem, na pravé
straně Kladské Nysy na vrcholu
Bardské hory - Kalvárie (583 m
n.m.) se nachází Horská kaple.
Byla postavena na místě zjevení
v letech 1617-1619 z típaného
kamene. Podle podání se na počátku 15. století zde zjevila Boží
Matka plačící nad špatným osudem, který čeká lidi během nadcházející války. "Stopa nohy" nacházející se momentálně za kaplí
je památka, která byla vyrobena
po této události. Kaple má tvar
osmiboké rotundy. Ve skromně
vybaveném vnitřku kaple pozornost připoutává hlavní oltář se
sochou Panny Marie Plačící.
KŘÍŽOVÁ CESTA
K Horské kapli vedou tři
cesty - v závislosti na tom
odkud
poutníci
přicházeli
- česká, polská, německá. Hlavní ("německá") nazývaná poté,

fot. R. Chuchra

Za zmínku stojí i zlacený
triptych, který se nachází na
zadní stěně kaple. V jeho prostřední části se nachází Archanděl Michael a dvě mučednice.
Na bočních křídlech oltáře se
nachází 12 sošek apoštolů.
Muzeum je otevřeno denně
od 9.00 do 17.00 hod. /v neděli
10.30 - 14.30/
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co zde byly postaveny kapličky Křížové cesty - Kalvárskou
- vede malebnou soutěskou, po
jejímž dně teče potok pramenící v její horní části. Dále pak
cesta stoupá strmými serpentinami na nižší vrchol, odkud
se rozpíná nádherný pohled na
město. Na cestě se nacházejí
zděné zastavení Křížové cesty
postavené v letech 1833-1839.

PRAMEN PANNY MARIE
V polovině cesty k Horské
kapli se nachází zděná kaplička, ze které tryská pramen
vody, známý již po 300 let. Tradice mu připisuje léčivé vlastnosti, zvláště při nemocích očí
a bolestech hlavy. Současná
obestavba pramene v podobě zděného domku pochází
z roku 1893.

fot. R. Chuchra

fot. R. Chuchra
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RŮŽENCOVÉ KAPLE
Po protější straně Bardské hory severovýchodním
směrem od kostela se nachází
menší
pahorek
nazývaný
Růžencová hora. Vede na něj
lipovo-javorová alej ve tvaru
rozházeného růžence. Podél
cesty byly postaveny kaple
spojující se s jednotlivými tajemstvími růžence. Každá kaple je stylově jiná (patrné jsou
hlavně neorománské, neogotické nebo neobarokní formy),
v kaplích byly umístěny krásně
dřevěné sochy s téměř přirozenou velikostí.
tłumaczył
Zbigniew Romankiewicz

Důležité adresy:
Muzeum Sztuki Sakralnej (Muzeum sakrálního umění)
Sanktuarium MB Strażniczki Wiary (Poutní místo Matky Boží
Strážkyně Víry)
Plac Wolności 5, 57-256 Bardo
tel. + 48 74 817 14 21, fax + 48 74 817 10 20
Punkt Informacji Turystycznej (Informační centrum)
Bardo, Pl. Wolności 4, tel. + 48 74 817 16 66
Urząd Miasta i Gminy Bardo (Městský a obecní úřad Barda)
Bardo, Rynek 2, tel. + 48 74 817 14 78
Poštovní úřad
Bardo, ul. Kolejowa 6, tel. + 48 74 817 13 00
Policie
Bardo. Pl. Wolności 4, tel. + 48 74 817 12 07
Lékárny:
Bardo, ul. Główna 26, + 48 74 817 12 12
Melisa Bardo, ul. Główna 24, + 48 74 817 15 45
Pořádek Mší svatých v bazilice
V neděli a povinné svátky 7.30, 9.30, 11.00, 18.00
Ve všední dny: 7.00 a 18.00
V Horské kapli v každou neděli od prvního května až do poslední zářijové neděle v 11.00 hod., v první neděli července a 15.
srpna v 16.00 hod.
Svatost Smíření
V bazilice denně během každé Mši svaté.
Bohoslužby během roku
Trvalá novéna k Matce Boží Ustavičné Pomoci vždy ve středu v
17.30 hod.
Květnové bohoslužby v květnu denně vyjímaje středu v 17.30
hod.
Červnové bohoslužby v červnu denně po večerní mši svaté.
Růžencové pobožností v říjnu denně v 17.30 hod.
Korunka k Božímu Milosrdenství každý pátek v 17.45 hod.
Mariánské přímluvy každou první sobotu měsíce v 18.30 hod.
Modlitba růžence za farní společenství každou neděli v 9.00
hod.
Vzpomínkové bohoslužby za zemřelé v listopadu v 17.30 hod.
Mše svatá za všechny zemřelé farníky 2. listopadu v 18.00 hod.
Odpustky
Každý věřící jednou ročně, v libovolný den během návštěvy
baziliky může získat plnomocné odpustky.
Slavnost Apoštolů sv. Petra a Pavla (29. června)
Slavnost Zvěstování Páně (31. května)
Farní pouť – první neděle v červenci a předcházející sobota
večer
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) – pouť pro ženy
Slavnost Narození Panny Maria (8. září) – pouť pro muže

Mag. der Germanischen Philologie

magister filologii germańskiej

Irena Rogowska

Irena Rogowska

Vereidigte Dolmetscherin
und übersetzerin der deutschen Sprache

Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego

Tel. (00-48) 74 8726091

telefon
(74)
8726091

Wyjazdy Au-pair
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250 Jahre sakraler Advent von Kaiserswalde
Strukturen der
Kirchenadministration
und Zugang zum Sacrum
Im Leben sowohl authentischer Christen als auch der
ganzen Gemeinschaft der Kirche ist die Sonntagsliturgie
– Eucharistie – die Quelle und
der Höhepunkt. Eucharistie
ist das wichtige Zentrum für
jeden Christen, weil wir durch
sie immer wieder von Anfang
an lernen, mit großer Liebe für
Gott zu leben. Mehr als zwei
Jahrhunderte war es für die
Bewohner von Kaiserswalde
schwer, an der Sonntagsmesse
teilzunehmen. Die Gründe für
diese schwierigen Verhältnissse waren u.a. das strenge Kli-

ma (gleichsam alpenländisch),
schlechter
Straßenzustand,
große Entfernungen, ärmliche
Verhältnisse und Größe der
örtlichen Familien. In der 350Jahre langen Geschichte des
Dorfes können wir auf der Ebene der Pfarreien sogar 5 Etappen der Zugehörigkeit zu den
kirchlichen Strukturen unterscheiden. In dieser Zeit waren
die Bewohner Bürger dreier
verschiedener Länder (Österreich, Preußen und Polen) und
gehörten zu vier verschiedenen Diözesen. Alle Pfarreien,
die sich in der Grafschaft Glatz
befanden, gehörten bis 28.
Juni 1972 formal zur Diözese
Prag, danach kamen sie zur
Langenbrück, Filialkirche in Kaiserswalde in den Jahren 1780-1972.

Karte – Spende für den Bau der St.-Antonius-Kirche in Kaiserswalde in den Jahren
1907-1915

Breslauer Diözese.
Im 17. Jahrhundert, als die
Siedlung Kaiserswalde eine
Kolonie wurde, gehörte das
Dorf einige Dutzend Jahre zur
Pfarrei in Habelschwerdt und
zur Diözese in Königgrätz (errichtet am 10. September 1664
als Suffraganbistum der Prager
Erzdiözese). Es war mit der 12
km entfernten Filialkirche in
Voigtsdorf verbunden (das
Dorf war ca. 10 km von Habelschwerdt entfernt; es wurde
ca. 1357 gegründet, die erste
Maria-Magdalena-Kirche aus
Holz, 1566-1634; seit ca. 1651
nutzte man hier die postprotestantische Kapelle).
Die zweite Etappe fand in
den Jahren 1700-1780 statt.
Sie hängt mit der Gründung
der tschechischen Johannesder-Täufer-Pfarrei zusammen.
Diese wurde in der Nähe, in
Kunstadt, erbaut (errichtet ca.
1572 in der Diözese Königgrätz; im oberen Teil der Wilden Adler, 12 km von Habelschwerdt).
Bis heute ist die dritte 190Jahre lange Etappe der Pfarreizugehörigkeit die längste in
der religiösen Geschichte von
Kaiserswalde. Nachdem Schlesien und die Grafschaft Glatz
endgültig zu Preußen kamen
(1763), erließ im Jahre 1780
Friedrich II. (1740-1786) eine
Verordnung über die Anpas-

sung der Pfarreigrenzen an die
neuen politischen Grenzen.
Schon ein Jahr früher traf der
preußische König die Entscheidung, dass die Bevölkerung
aus vier beieinander liegenden
Dörfern, Kaiserswalde und das
dazugehörige
Königswald,
Friedrichsgrund
(errichtet
im Jahre 1753) und Brand im
Rahmen des Dekanats Glatz
eine separate Administrationseinheit der katholischen Kirche bilden sollten. Als Folge

Ovaler Stempel des Katholischen Vereins
für den Kapellenbau in Kaiserswalde
(1907-1912) und der örtlichen
Kapellengemeinde

fot. T. Fitych
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Kaiserswalde, das Denkmal für die
Gefallenen im Ersten Weltkrieg – auf
dem Friedhof (Stand vom Februar 2012)

Kaiserswalde, das Denkmal der
Gefallenen in dem Ersten Weltkrieg
– auf der nördlichen Wand der St.Antonius-Kirche

gründete man in Langenbrück
eine neue Pfarrei. Sie hatte
vier säkulare Patrone und war
direkt der Prager Erzdiözese
untergeordnet. Seit dem Ende
des 19. Jahrhunderts betrug
die Anzahl der Gläubigen die-
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ser Pfarrei wie folgt: 1889 –
1.569 (13 Protestanten); 1919
– 1.571 (39 Protestanten); 1933
– 1.504 (37 Protestanten). Man
sollte hier unterstreichen, dass
die Bewohner von Kaiserswalde überwiegend katholisch
waren (z. B. waren 650 von 659
Personen katholisch) und seit
1789 bis zum Ausbruch des 2.
Weltkrieges waren 10 Pfarrer
aus Langenbrück für sie zuständig.
Nach dem 2. Weltkrieg gehörte Langenbrück zu 12 offenen Pfarreien in der Grafschaft
Glatz (insgesamt waren es 29).
Deshalb wurden sie vom Administrator der benachbarten
Pfarrei in Voigtsdorf bedient
(sie zählte ca. 600 Gläubige
und Langenbrück hatte nur
220). Dieser Zustand dauerte
ein Vierteljahrhundert (19451971).
In den Jahren 1972 - 2004
gehörten die in der Grafschaft
Glatz bestehenden Administrationseinheiten offiziell zur
Verwaltung der Erzdiözese
Breslau. Laut einem Dekret der
Kurie der Erzdiözese in Breslau
vom 11. April 1972 wurde beim
Franziskaner-Kloster in Bad Reinerz die Franz-von-Assisi und
St. Leonhard Pfarrei errichtet,
die zum Dekanat in Bad Kudowa gehörte. Sie bestand aus
drei Filialen: 1. Kaiserswalde;
2. Langenbrück (das den Status einer Pfarrei verlor) und 3.
Grunwald (verlor den Status
als Pfarrei nach 122-Jahren).
Im Jahre 1992 wurde in
der Breslauer Erzdiözese eine
umfassende Reorganisation
der
Administrationseinheiten durchgeführt. In der Zeit
vom 15. September 1961 bis
28. Oktober 1993 gehörte die
Franziskaner Pfarrei zum Dekanat in Bad Kudowa. Seitdem
Johannes Paul II. eine Diözese
in Schweidnitz errichtete (25.
März 2004), unterliegt das Dekanat in Bad Kudowa und die
zu ihm gehörenden Pfarreien,
auch die Franz-von-Assisi und
St. Leonhard Pfarrei in Bad Reinerz, der Jurisdiktion des Bischofs von Schweidnitz.
Ende der 80er Jahre des
20. Jahrhunderts betrug die
Anzahl der Bewohner von Kaiserswalde, Langenbrück und
Grunwald ca. 250 Personen.
Von Bad Reinerz sind die erwähnten Bergdörfer wie folgt
entfernt: Grunwald – 11 km,

Kaiserswalde – 17 km (und 6
km von Grunwald), Langenbrück – 22 km.
Die Kirche in Grunwald änderte ihren Rang mehrmals: in
den Jahren 1825-1850 bestand
sie als Filialkirche, in den Jahren 1850-1972 als Pfarrkirche
und von 1972 bis heute wieder
als Filialkirche der Franz-vonAssisi und St. Leonhard Pfarrei
in Bad Reinerz. Seit dem 28.
September 1981 „belebte“ das
Franziskaner Kloster die Seelsorge und das Religionsleben
in dem „zweiten“ – hoch in den
Bergen gelegenen – Teil der
Franz-von-Assisi und St. Leonhard Pfarrei. Neue Dynamik
und Qualität kehrten ein. Dies
kommt sowohl den Bewohnern der „Kette“ von drei naheliegenden Dörfern als auch
den immer öfter in die Region
reisenden Touristen, Sommergästen und Wintersportliebhabern zugute.
Die wirksame Tätigkeit
des Vereins für den
Kapellenbau in Kaiserswalde
Es ist natürlich, dass Menschen Gott ernst behandeln
und ihm den ersten Platz im
persönlichen und Leben einräumen. Sie werden gegenüber dem Glauben und den
Orten, wo er bekundet, gepflegt und bewahrt wird, nie
gleichgültig sein. Der Wunsch
nach einem kompromisslosen
Leben im Geiste des katholischen Glaubensbekenntnisses,
der Nutzen des Glaubens für
die eigene Familie und die Erneuerung der Gesellschaft wa-

ren in Kaiserswalde der Grund
für den Bau eines eigenen Gotteshauses. Diese Meinung teilten sowohl die kirchliche Herrschaft als auch die weltlichen
Autoritäten. Das Problem war
aber der Mangel an finanziellen Mitteln. Deshalb wurden
die Pläne für den Bau einer
Kirche in Kaiserswalde, die
schon 1780 bestand, zunächst
auf eine 120-Jahre dauernde
Probe gestellt. Mehr Licht auf
die Entwicklung bis zur Entscheidung und Intensivierung
des Versuchs, ein neues Gotteshaus zu bauen und sich für
einen Patron zu entscheiden,
werfen u.a. folgende Fakten: 1)
1895 feierte man in ganz Europa den 700. Geburtstag von St.
Antonius von Padua; 2) im Mai
1896 fanden hier Pfarrmissionen von Redemptoristen statt;
3) im Sommer 1906 feierte
man hier die Primiz des ersten
ländlichen Priesters, Gustav
Pangratz (*3. Juli 1881 Kaiserswalde, † 30. Juli 1945 Bad

Der Gedenkstein des Bausteinspenders der St.-Antonius-Kirche in Kaiserswalde
(Stand vom Februar 2012)
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fot. T. Fitych

Skizze der Fassade und des
Turms der St.-Antonius-Kirche
in Kaiserswalde, ein Fragment
des Projekts von Paul Blau, dem
Baumeister aus Lewin vom 22.
Januar 1909

Landeck), der am 23. Juni 1906
in Breslau zum Priester geweiht wurde. Diese Ereignisse weckten bei den Bewohnern den
Wunsch nach einer eigenen
Kirche.
Der erste wichtige Schritt
zur Realisierung dieses Ziels
war die Gründung des „Vereins
für den Kapellenbau“ in Kaiserswalde, der am Tag der liturgischen Erinnerung von St. Martin im Jahre 1907 entstand. Am
Anfang zählte er 272 Personen
(eine Reihe von Mitgliedern
waren auch Tschechen aus Ortschaften an der Grenze). Was
die Logistik anlangt, war die
Vorgehensweise der Gründer
Art erstaunlich durchdacht. Sie
könnte auch heute noch ein
Beispiel für die Gründung von
Pfarreien sein. Innerhalb von 2
½ Jahren sammelte man, auch
mittels Unterstützung der lokalen Presse, Geld – eine Art
von „Brot für St. Antonius“ –
für die Baukosten. Es ging um
die Summe von 35.000 Mark.
Seit dieser Aktion gingen von
Personen aus verschiedenen
sozialen Schichten sowohl aus
dem Dekanat Glatz, Preußen
und vielen europäischen Ländern (Österreich-Ungarn, Rus-

sland, aus der Schweiz, Luxemburg, Frankreich, Belgien, aus
den Niederlanden), als auch
aus Ländern jenseits des Ozeans (u.a. Nord Amerika, Brasilien, Australien) zahlreiche
Spenden, Gaben und Schenkungen ein. Andererseits wurden manchmal benötigte Baumaterialien geschenkt oder
Preisnachlässe gewährt. Den
Transport besorgten die Fuhrleute aus den nahe gelegenen
Ortschaften kostenlos. Es wurde freiwillige Arbeitsleistung
erbracht und christliche Solidarität geübt. Ein großer Teil
des Geldes und das Gelände
wurde von örtlichen Wohlhabenden gespendet. Der Siedler Franz Dörner stellte ein
Grundstück von 34 ar für den
Kirchenbau und den Friedhof
zur Verfügung. Die Besitzerin
des Gutshofes schenkte die
Summe von 20.000 Mark, weitere 1.000 Mark wurden von
Fräulein Wilhelmina Pangratz
und dem Siedler Wilhelm Rorbach Senior gespendet. Wertvolle Geschenke waren der
Grundstein, ein Wagen mit
Klinkerziegeln und Preisnachlässe für den Kauf weiterer
Ziegel. Darüber hinaus schenk-

fot. T. Fitych

Vordergiebel und Körper der St.-Antonius-Kirche aus dem Jahre 1912 in
Kaiserswalde (Stand vom Februar 2012)

Hauptaltar aus dem Jahre 1912 in der St.-Antonius-Kirche aus dem Jahre 1912 in
Kaiserswalde (Stand vom Februar 2012)
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Das Ende des sakralen
Advents – beeindruckende
St.-Antonius-Kapelle
Das Baupläne für die Kapelle wurden vom Baumeister
Paul Blau aus Lewin vorbereitet (vom 15. Juni 1908 bis 22.
Januar 1909; vorher war er der
Architekt und Baumeister der
Kirche in Grunwald); am 5. Februar 1909 wurde der Plan des
Vereins für den Kapellenbau
von der Regierung akzeptiert.
In kurzer Zeit, d.h. ab 25. Mai
1911 bis 16. September 1912,
wurde in Kaiserswalde (südlich
von der Glashütte und dem
Gutshof ) eine beeindruckende Kapelle – die St.-AntoniusKirche – errichtet und ein
Friedhof mit Friedhofskapelle
geschaffen. Das Äußere der
Kapelle errichtete man im synthetischen, neoromanischen
Stil, der charakteristisch für
die Periode des Historismus
in den ersten Jahrzehnten des
20. Jahrhunderts war. Seine
Größe lassen besser folgende
Angaben erkennen: Länge der
Kapelle 23,25 m, Breite 11,2
m, Höhe des Dachs 14 m, des
Turmes 30 m. Den Innenraum
bilden: Mittelschiff (14 x 9,2 m
und 8,7 m hoch) und Presbyterium (4,6 x 5,6 m und 6,6 m
hoch), dem eine dreigeschossige Sakristei angefügt ist.
Am 13. Juli 1911 weihte der
Großdechant der Grafschaft
Glatz, Dr. Edmund Scholz, auf
dem Hof der örtlichen Schule
zwei Glocken und das Kirchenglöckchen, die schon am 2.
August desselben Jahres das
erste Mal läuteten. An diesem
Tag stellte man auf den Altar
den sogenannten Altarstein
mit den Reliquien der Märtyrer “Amantius und Coronatus”.
Am 20. Juli 1912 erhielt man
die Erlaubnis für die Aufbe-

fot. T. Fitych

ten die Spender für den Innenraum des Gotteshauses zwei
Glocken. Das Gemälde für den
Hauptaltar, den St. Antonius
von Padua darstellelnd, wurde
von der Besitzerin der Fabrik,
Frau Tietze aus Penzig, gemalt.
Skulpturen, Gemälde (die Gemälde des Kreuzweges sind
Öldrucke von M. Kuhlen aus
Gladbach,
Rheinland-Pfalz).
Geschirr und liturgische Gewänder wurden zum großen
Teil von dem Verein für Paramente in Glatz und den Magdalenen aus Lauban gestiftet.

Orgelempore in der St.-Antonius-Kirche in Kaiserswalde (Stand vom Februar 2012)

wahrung von eucharistischen
Gegenständen in der Kirche.
Die festliche Einweihung der
St.-Antonius-Kapelle und die
Feierlichkeiten der ersten Messe fanden am 17. September
1912 statt.
Ca. 1914 ergänzte eine Orgel mit dreiteiligem Prospekt,
der auf einer Empore stand
(aus Holz gemacht und auf eine
einfache Art und Weise bemalt)
die Grundausstattung des Innenraums der Kapelle. In einem
Pressebericht vom September
1912, der die neue Kirche in Kaiserswalde beschreibt, ist nichts
über den Orgelbau zu lesen,
was uns vermuten lässt, dass die
Orgel später gebaut wurde. Sie
ist das Werk der bekannten Orgelbaumeister Schlag & Söhne
aus Schweidnitz und als Opus
1006 dieser Firma markiert. Die
Zahl weist darauf hin, dass die
Orgel höchstwahrscheinlich im
Jahre 1914 gebaut wurde (am
Anfang des Jahres 1914 baute
die Firma aus Schweidnitz das
Instrument mit der Nummer
1.000 für die Frauenkirche in
Görlitz). Sie hat 10 Register, die
auf zwei Manuale und ein Pedal
verteilt sind. Zum 100. Jahrestag der Konsekration der Kirche wurde die Orgel renoviert.
Die Renovierungsarbeiten wurden von dem tschechischen
Orgelbaumeister Petr Strakoš
aus Fritzendorf (neben FriedekMistek) ausgeführt.

***
Wieder einmal zeigte sich,
dass der Spruch wahr ist, dass
man den Baum “an seinen
Früchten erkennen sollte”
(seh. LK 6,44 und Mt 7,20).
Zugleich bestätigte sich ein
Wort des französischen Philosophen und Schriftstellers
(Literaturnobelpreisträger des
Jahres 1927), Henri Bergson
(*18 Oktober 1859 in Paris †
4 Januar 1941 dort) bestätigt,
dass „die Liebe die der Antriebsmotor der Demokratie
ist“. Auf der einen Seite zeigt
uns der 100-Jahrestag der
St.-Antonius-Kirche in Kaiserswalde eine große Empfänglichkeit der Bewohner, die
den Reichtum der Seele ausmacht. Gleichzeitig möchte
man auf eine natürliche Weise
sofort sagen: „chapeau bas“
(„Hut ab“). Ganz spontan fühlt
man die Lust, allen Bewohnern des schönen Bergdorfes
aus vergangenen Generationen unsere Ehrerbietung für
ihr leuchtendes Beispiel zu
erweisen.
Bewundernswert
sind auch die Leistungen der
intelligenten und logistisch
geschickten Vertreter des Katholischen Vereins für den Kapellenbau in Kaiserswalde, örtliche Freiwillige, Baumeister,
verschiedene Sponsoren und
Spender (Baumaterialien zur
Ausstattung der Kirche und
der liturgischen Gewänder).
Auf der anderen Seite ze-

igt uns die geistige Kultur der
Bewohner von Kaiserswalde
eine Schlüsselbeziehung zwischen Religion und Kultur.
Das leuchtende Beispiel der
Bewohner von Kaiserswalde
fügt sich perfekt in die wertvollen Erfahrungen aus den
Evangelien ein. Sie zeigen
Jesus, der uns ermuntert, an
Gott voll und ganz zu glauben
und den Kontakt mit hm – im
Gebet – zu pflegen. Er gibt
die Antworten auf alle Lebensprobleme. Er ermöglicht es,
den wahren Schatz - Vertrauen auf Gott - zu finden und
ganz frei zu werden. Wir sind
frei erst dann, wenn wir treu
in der Wahrheit unseres Gewissens verharren und wenn
wir auf eine persönliche Weise mit Gott verbunden sind.
Jeder von uns ist eine Frucht
der Liebe, vor allem der Liebe
der Eltern, aber auch tiefer –
der Liebe Gottes. Die Heilige
Schrift sagt: „Auch wenn deine
Mutter dich vergessen würde,
ich vergesse dich nicht, weil
ich dich kenne und liebe“. In
dem Moment, in dem dies uns
klar wird, ändert sich unser
Leben, es wird zur Antwort
auf diese Liebe, größer als irgendetwas Anderes. Auf diese
Weise verwirklicht sich immer
mehr unsere Freiheit.
Übersetzung von Aleksandra WoŸniak. Korrektur: Hermann Handlos, Henryk Grzybowski, Georg Wenzel.
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Georg Wenzel

Über den Förderer

Georg
Wenzel
(1928, Altheide-Bad) – Banker, Mitglied der Selbstverwaltung, Regionalist. Autor und
Herausgeber der Monographie
"Heimatbuch Altheide Bad"
1991, die die Grundlage für
die Bearbeitung des Buches
"Polanica wczoraj i dziś", bildete.
Seit 1990 gibt es ein Jahrbuch
"Altheider Weihnachtsbrief", das
der Geschichte, aber auch dem
zeitgenössischen Leben des
Ortes gewidmet ist.

Seine Vorfahren väterlicherseits wurden im Glatzer Bergland schon im 16. Jh. erwähnt.
Die Vorfahren der Mutter, Anna
Krause, hatten das Amt des
Schulzen v. Altheide inne, das
vererbt wurde.
1945 wurde er verhaftet und
während der Verhöre im Gefängnis der Sicherheitsbehörde
in der Luzycka-Str. in Klodzko
mehrmals zusammengeschlagen. Ausgesiedelt, wegen. der
Weigerung, der FDJ beizutreten,
wurde er in die Uranbergwerke
geschickt. Dank der Mutter verließ er die russische Zone und
hatte sich 1947 in Lingen niedergelassen, wo er seine Karriere
vorantrieb. Er hatte inzwischen
studiert, wurde Volksbankdirektor und die Bank erfuhr unter
seiner Leitung einen enormen
Auf-schwung.
Langjähriger
Vorsitzende
der CDU-Fraktion im Stadtrat
und langjähriger Vorsitzender
des Altheider (Freundes)kreises
in der Arbeitsgemeinschaft Grafschaft Glatz.

Als Katholik erkannte er,
dass eine Medizin gegen das
Böse die Heimzahlung mit
dem Guten ist, er half seit vielen Jahren den Bewohnern des
Glatzes Berglandes, lange vor
dem Kriegszustand, indem er
Lebensmittel- und Bekleidungstransporte für Kinder- und
Fürsorgeheime sowie für Krankenhäuser organisierte. Auch
nach dem Hochwasser 1998
hat er mit Hilfe der Oberbürgermeisterin von Lingen, Ursula Ramelow, Sach- und Geldspenden für die Geschädigten
organisiert.
Im Jahre 1994 erhielt er
in der Anerkennung der caritativen Aktivitäten im Glatzer Bergland auf Antrag des
Kardinals H. Gulbinowicz eine
hohe päpstliche Auszeichnung
"pro ecclesia et pontifice". Für
Aktivitäten zugunsten der Annäherung von Deutschen und
Polen wurde er mit dem Verdienstkreutz der Bundesrepublik ausgezeichnet. Ehrenbürger von Lingen und Polanica,
Ehrenbotschafter des Glatzer
Berglandes.
Henryk Grzybowski, Wenzel,
Georg in: Popularna Encyklopedia Ziemi Klodzkiej Band 4
(Ś-Z), Kłodzkie Towarzystwo
Oświatowe, Kłodzko 211, Übersetzung von Barbara Grandek
Mein Großvater Josef Wenzel kam um 1888 als junger
Mann aus Kaiserswalde nach
Altheide. Er heiratete die Altheiderin Anna Krause und
erbaute das „Gasthaus zur Weistritz“ mit Saal und Fleischerei
(heutiges Restaurant „Caramba“). Aus der Ehe gingen 11
Kinder hervor, darunter drei
spätere Fleischermeister, so
auch mein Vater. Großvater
Josef entstammte einer alten
Kaiserswalder Familie, die nachweislich seit 1622 in 9 Generationen in Kaiserswalde
und den Nachbarorten Kronstadt, Langenbrück, Kerndorf,
Friedrichswald,
Grünbrunn
und Trtschkawald im oberen
Erlitztal ansässig waren. Der
älteste Wenzel-Vorfahr, dessen Trauungseintrag in den

Glasschale aus der Produktion der Glashütte in Kaiserswalde mit Abbildung der
Fabrik (Im Besitz der Familie).

Kirchenbüchern von Kronstadt
zu finden ist, ist der um 1600
geborene Michael Wenzel, als
Gärtner und Richter bezeichnet. Die Vorfahren betrieben
in den genannten Orten unter
den schwierigen Bedingungen
eines Bergdorfes eine kleine
Landwirtschaft, gelegentlich
verbunden mit einer Mahl- und
Brettmühle und arbeiteten in
der Glashütte. Eltern, Großeltern und Urgroßeltern meines
Großvaters Josef mußten sich
einen Zuverdienst über die
Volkskunst der Hinterglasmalerei verschaffen.
Die Hinterglasmalerei ist
unter den Vorfahren der Familie Wenzel über drei Generationen hinweg betrieben worden.
Einige dieser Hinterglasbilder
befinden sich heute im Besitz

unserer Familie. Zu unseren Kaiserswalder Vorfahren gehören
auch die Familien Rohrbach,
Donalek, Gewald, und Becker.
Auch in diesen Familien wurden Hinterglasbilder gemalt.
Nicht alle, die in diesen kleinen Gebirgsorten geborenen
wurden, konnten dort auch
ihren Lebensunterhalt finden.
Das war Anlaß auch für mei-nen Großvater Josef Wenzel,
sich eine Existenz in dem auf-strebenden Kurort Altheide
aufzubauen.
Henryk Grzybowski, Wenzel, Georg in: Popularna Encyklopedia Ziemi Klodzkiej
Band 4 (Ś-Z), Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe, Kłodzko
211, Übersetzung von Barbara
Grandek
Georg Wenzel

Hinterglasbild aus Kaiserswalde um 1850 im Besitz der Familie
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Věra Kopecká
Droga do Wyszek
Dotykam drzew
ich ran
Popękana kora
mówi o przejściach
Procesji kasztanów i lip
przyszło pozostać na miejscu
Odgłos kroków
łagodny głos
delikatny śmiech
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promień w kajdanach,
oczyszcza potem rdzę,
przenika bariery.
Niepokonany

Elżbieta Gargała
Poszedłeś z twoimi aniołami
jest czas kiedy milczymy
a milczenie oświetla drogę
ty dostałeś czas nazywania rzeczy
za każdą cenę
pokazałeś hojność bez granic

Věra Kopecká
Słowa
Słowa czerwone rakiety
pękające nad światem
aż spadł krwawy deszcz
Słowa spowite dymem
z Majdanka i z Dachau
Słowa prośba cicha
słowa proste rumiankowe
słowa od kołyski do grobu
Słowa szeptane słowa nieme
Słowa światełka w mroku
Spotkały się
i zderzyły

Słowa…
A co zostanie po nas?

Krystyna Leśniewska - Pasionek
Wokół ołtarza
Trudna jest ta nauka
pętla wydarzeń zaciska się,
umiera.
Krępuje ręce,
ale nie słowa.
Ksiądz Hirschfelder
pielgrzymuje jak

Czermna Czeska Czermna
Mała Czermna nad Kaplicą Czaszek
ciężki czerep ziemi
przecieka cieniem ton strumieni
Po zabitych zostaje czasem
głos jak głaz wyryty
gdy stawiający dom szukają skały

Podobizny Baranka
z gliny gipsu drewna
żaden tak podobny
jak ten z prymicji
... unser Öesterlamm
ist geschlachtet żywy
jak spotkany wczoraj
w górach koło Czermnej

Elżbieta Gargała
Ponad granicami
Czermna
po jednej stronie ulicy Polska po drugiej
Czechy
w poniemieckich domach
poniemieckie kościoły i rany zabliźnione
mimo wszystko
dywagacje historyków
wspólne z Czechami pokoje pracy twórczej
Niemiec spalony w Dachau

Słowa jak podanie ręki
Słowa niewygodne
podeptane
Słowo obraz człowieka
i dar
Słowo zniszczenie krzywda
skurcz grymas

Antoni Matuszkiewicz

Antoni Matuszkiewicz
Głęboki cień sutanny
przesunął się tą aleją
ci których prowadził
zostali jak lipy jak
kasztany sam tylko
dotarł dalej znikając
z krzyżem u ramion
Powietrzem tej ziemi trop w trop
niewidocznymi śladami twojego oddechu
by pochwycić natchnienie dotknąć
nieporuszonego między wdechem a wydechem
równowagi pomiędzy Bożym a człowieczym
którą pozostawiłeś którą pozostałeś
w której strony świata śmierć i życie
to tylko odwracane stronice Ewangelii
aż nie można siebie samego pomyśleć

Andrzej Niżewski
KL Dachau
To miejsce bagniste i mokre
obozowe baraki tu rozsiadłe
spadają w milczenie
coraz rozleglej zarastanej przestrzeni
Strzelisty horyzont otwiera powietrze ,
którego już nie staje płucom
umęczonym obozową katorgą
Zaczynam od palców,
które promień Eucharystii
tkliwie osłaniają
przed okiem kapo
Zaczynam od palców,
które ziarenka różańca
tkliwie przesuwają
Pochylam czoło Panie
przed obozowym krzyżem,
który włożyłeś na me ramiona
Pochylam czoło Panie
przed odchodzeniem od
twardych kropli słońca
co trwają w dogasaniu
umierających płuc
Pamięci błogosławionego
ks. Gerharda Hirschfeldera
Utwory powstały na XXI Międzynarodowym
Interdyscyplinarnym Plenerze Artystycznym
„Drogi prawdy, dobroci i miłości. Świadectwo ewangelickiego życia Męczennika
Ziemi Kłodzkiej bł. Gerharda Hirschfeldera".
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Grzegorz Pisarski

STUDENCI Z NOWEJ RUDY NA KRÓLEWSKIM
ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE FRYDERYKA WILHELMA
WE WROCŁAWIU W LATACH 1880-1918
Część 2: 1901-1918

Grzegorz
Pisarski
Historyk, dziennikarz, regionalista i tłumacz-poliglota.
Pełnił obowiązki kierownika
Gabinetu Śląsko-Łużyckiego
Biblioteki Uniwersyteckiej
we Wrocławiu, a obecnie jest
wykładowcą języków nowożytnych „Collegium Humanitatis”
w Świdnicy. Współautor wielotomowego „Słownika geografii turystycznej Sudetów”,
a także autor prawie 500 innych
publikacji, w tym na kartach
miesięcznika „Ziemia Kłodzka”.
Od kilku lat przewodniczy Kolegium Redakcyjnemu „Zeszytów
Muzeum Ziemi Kłodzkiej”.

Od początku XX wieku do
końca I wojny światowej noworudzka młodzież, która ukończyła
gimnazjum i uzyskała świadectwa
dojrzałości z pozytywnymi ocenami, wybierała zdecydowanie najczęściej Uniwersytet Wrocławski,
leżący na wschodnich peryferiach
państwa pruskiego. Uniwersytet
miał 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. 75% studiujących na Uniwersytecie pochodzi-

ła ze Śląska, a głównie z samego
Wrocławia. Reszta zaś wywodziła
się z Wielkopolski, Pomorza, Prus
Wschodnich i właściwych, ale
i zdarzali się 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, nawet spoza Atlantyku
– z Kanady i USA. Jako osoby pochodzące z Legnicy pojawiło się
kilku studentów, a niekiedy doktorantów, o polsko brzmiących
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 Noworudą. Ta stolica powiatu liczyła
w 1910 r. całkiem sporo, bo 7802
mieszkańców1. Wśród studentów
przeważali ewangelicy, bowiem
było ich aż 84,26 %, zaś 15,57 % to
katolicy, a 0,15 % Izraelici. Z punktu widzenia wyznaniowego, w
mniejszości występowali po nich
zatem katolicy i niewielka ilość
Żydów. Prawie bez zmian proporcje te utrzymały się do końca
XIX w. Mimo, że do największych
liczebnie wydziałów należał Wydział Teologii Ewangelickiej, to
szczególnie na ziemi noworudzkiej o silnych tradycjach katolicyzmu przy naborze kandydatów
na studia sytuacja zmieniała się
na korzyść Wydziału Teologii Katolickiej.

Tradycje szkolne Nowej Rudy
sięgają czasów średniowiecza. 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, katolickich i synagodze, 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.
Zasady opracowania.
Podstawą
materiałową
w opracowaniu poświęconym
obecności studentów z Nowej
Rudy na Uniwersytecie Wrocławskim na początku XX wieku były,
drukowane co semestr, „Składy
osobowe Królewskiego Uniwersytetu we Wrocławiu”, w ich części
B zatytułowanej „Wykaz studiujących” (Verzeichniß der Studirenden
[lub potem w wersji uwspółczesnionej: Studierenden]). Zdarzało
się też i tak, że wykłady odwiedzali
słuchacze gościnni, których również jako wolnych słuchaczy odnotowywano w wykazach (Verzeichnis der Gastzuhörer). 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 nazwa Neurode
pozostawałaby jedyną zgodną
chronologicznie, a tylko umownie i dla lepszej orientacji da się
zastąpić, używaną w XIX w. nazwą
polską Nowaruda, znana ze śre-

dniowiecznych dokumentów, wydawanych tu wcześniej polskich
staroduków czy XIX-wiecznych
wydawnictw leksykograficznych
jako Nowaruda względnie Noworuda. 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
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

Prof. dr hab. Jan Seger –
najwybitniejszy noworudzki absolwent
Uniwersytetu Wrocławskiego przełomu
XIX i XX wieku. Autograf pod fotografią,
którą wykonała Joanna Pistorius z
Wrocławia w druku miedziorytniczym
w sepii wykonanej przez Drukarnię
Książek Wilhelma Bogumiła Korna we
Wrocławiu (Altschlesien. Mitteilungen
des Schlesischen Altertumsvereins, t. 5:
Festschrift zum 70. Geburtstag von Hans
Seger herausgegeben von Martin Jahn,
Breslau 1934, s. [3]).
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- 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 22 studentów pochodzących w oznaczonym w tytule okresie z dzisiejszej
Nowej Rudy. Autor kwalifikował
ich nie tylko przez fakt urodzenia
w tym mieście, ale potwierdzony
okres zamieszkiwania w nim 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 ośrodek
drukarstwa. W większości noworudzianie, jak i mieszkańcy innych
miejscowości powiatu noworudzkiego w granicach z pierwszych
dwóch dekad XX w., 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, jak
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.
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
1900-1901 do semestru letniego 1918 r., przy czym ten ostatni
tom (Nr 178) już nie zawierał listy
studiujących, a tylko alfabetyczną
listę wykładowców.
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Monachijska książkowa wersja
doktoratu „Historycy bizantyńscy
dziesiątego i jedenstaego wieku.
Badanie filologiczno-historyczne Jana
Segera” z 1888 r. (J. Seger, Byzantinische
Historiker des zehnten und elften
Jahrhunderts. Eine philologischhistorische Untersuchung von Johannes
Seger, München 1888, s. [1]).

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 (1834-1897), 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 (18441913), 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,

Plakat zaproszeniowy na wykład
wprowadzający nt. „Czego uczą nas
znaleziska o przynależności plemiennej”
w dniu obrony pracy habilitacyjnej
przez Segera w Auli Leopoldyńskiej w
dniu 11 V 1907 r.

Paul Ehrlich, wynalazł pierwszy skuteczny środek chemiczny przeciw
kile, tzw. salwarsan i stosowal 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 ustalić, czy pochodził z rodziny
Alberta.

Strona tytułowa jednego z wydań
doktoratu Segera o neolicie na Śląsku
(H. Seger, Die Steinzeit in Schlesien von
Hans Seger, „Archiv für Anthrolopologie.
Neue Folge, t. 5, z. 1-2).

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
nowotestamentalną, a powodzeniem cieszyły się wykłady Juliusa
Köstlina na temat „Nowego Testamentu”.
Na Wydziale Prawa Karl August Unterholzner zajmował się

Początek życiorysu własnego w druku habilitacyjnym (H. Seger, Die Steinzeit in Schlesien.
II. Teil. Habilitationsschrift, welche nebst den beigefügten Thesen mit Genehmigung der
hohen philosophischen Fakultät der K[öni]gl[ichen] Universität Breslau zur Erlangung
der venia legendi Sonnabend, den 11. Mai 1907, mittags 12 Uhr in der Aula Leopoldina
öffentlich verteidigen wird Dr. phil. Hans Seger. Opponenten: Privatdozent Dr. phil.
Richard Leonhard, Dr. phil. Otto Reche, Breslau 1907, s. [1], [3]-4).
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Zdjęcie rektora szkolnego w Nowej
Rudzie Maksa Adamczyka (Max
Hadamczik). (J. Wittig, Chronik
der Stadt Neurode. Archivalische
Vorarbeiten von Emanuel Zimmer und
Udo Lincke. Durchgesehen, ergänzt
und geformt von Dr. Joseph Wittig,
o[rdentlicher] ö[rtlicher] Professor an
der Universität Breslau. Ich glaube an
eine Auferstehung der Töten und an ein
ewiges Leben, Neurode 1937, s. 436).

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 prace 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, 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 (1858-1942), 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 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.
Archeologia.
Ten młody kierunek wrocławskiej uczelni ukończył, urodzony
28 XIII 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 tą 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 przynależności do szeregu krajowych
i międzynarodowych towarzystw
naukowych. Dość powiedzieć, że
na początku swej kariery wlaśnie
na wrocławskiej uczelni obronił
najpierw pracę doktorską, a dnia
11 V 1907 r. habilitacyjną nt. „Epoka kamienia na Śląsku”2. Ten wybitny człowiek nauki zasługuje na
osobny, obszerny artykuł, choćby
przez fakt wieloletiego kierowania
Śląskim Muzeum Rzemiosła i Starożytności.
Chemia.
Urodzony w Nowej Rudzie
30 XII 1876 r. syn, nie żyjących
w chwili obrony pracy doktorskiej
rodziców: Friedricha Wernera
i jego żony Elisabeth z domu Berg-

mann, student matematyki Fritz
Werner, poszerzając wiedzę z filozofii zaczął specjalizować się w zakresie chemii. Po zakończeniu kursu podstawowego w dziedzinie
nauk przyrodniczych odbył służbę
wojskową w 4. dolnośląskim pułku piechoty Nr 51, zdał egzamin
związkowy (Verbandsexamen), rygorystyczny przed obroną doktoratu (Examen rigorosum) 17 VI 1903
r. i 17 VI tego roku uzyskał godność
doktora filozofii za pracę z chemii
„O oddziaływaniu αα’-lutydyny na
aldehydy”3.
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 legniczanim Paul
Richter (student w latach 18811882), który ostatecznie został
nauczycielem w Nowej Rudzie.
Wydał on w 1914 r. w Zakładzie
Wydawniczym 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 młodzieżowe4. To przedsiębiorstwo było drugim ze względu
na znaczenie, a więc rozmiary,
wysokości nakładów uznanym w
regionie zakładem graficznym
po oficynie Czesława Wilhelma
Klambta, zbudowanej w 1842
r. – wydawcy gazety „Przyjaciele Domu”, a potem „Przyjaciele

Katolicka Szkoła Ludowa zbudowana w 1887 r. (Neurode im Eulengebirge. Festgabe
zum Bundesschießen in Neurode vom 4. bis 11. Juli 1926, [Neurode 1926], s. [29]; też
w: Wittig, op. cit., s. 431).
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w Górach Kłodzkich” propagującej naukę, kulturę, sztukę i krajobraz Kotliny Kłodzkiej, liczącej początkowo 4-6 stron, a ukazującej
się w nakładzie 500 egzemplarzy
z wykorzystaniem nowozakupionej maszyny drukarskiej Königa5.
W omawianym okresie jedynym studiującym farmację noworudzianinem okazał się Hermann
Waldapfel, który niezwłocznie po
powrocie ze studiów w 1906 r.
podjął pracę w aptece.
Filozofia.
Noworudzianin Amand Treutler studiował ją w latach 19111914 oprócz germanistyki, romanistyki i historii.
Germanistyka.
Emeryt bądź rencista Amand
Treutler miał dwóch synów, którzy poszli na studia do Wrocławia.
Na prawo zdecydował się Albert
Karol, a historię i germanistykę obrał, mający takie samo imię jak on.
Drugi, starszy o 3 lata Albert, urodził się 9 I 1886 r. w Nowej Rudzie,
młodszy zaś 7 VII 1889 r. w Drogosławiu w ówczesnym powiecie
kłodzkim, a od 1932 r. noworudzkim6. I jeden i drugi uczęszczał
do tamtejszej Wyższej Szkoły dla
Chłopców i przeniósł się do Gimnazjum Królewskiego w Kłodzku.
Dalsze koleje życia Alberta zawarto w dziale poświęconym prawu.
Amand Treutler junior zdążył obronić pracę doktorską
pod kierunkiem prof. dr. Maksa
Kocha jeszcze przed wybuchem
I wojny światowej (23 V 1914).
Jej tematem były wiersze dramatyczne Jana Gotfryda Herdera z wykorzystaniem źródeł
niedrukowanych. Przed wydrukowaniem jej tekstu w Sztutgarcie ukazał się w Serii Nowszej
„Wrocławskich Przyczynków do
Historii Literatury”.7
Historia.
Historię wraz z germanistyką,
romanistyką i filozofią studiował
Amand Treutler.
Matematyka.
Kierunek ten studiował w latach 1899-1903, urodzony w Nowej Rudzie 30 XII 1876 r., syn nie
żyjących już podczas jego studiów
rodziców: Friedricha Wernera
i jego żony Elisabeth z domu Bergmann. Do 12. roku życia uczęszczał
w rodzinnym mieście do Szkoły
Ludowej (Volksschule), a potem
do Królewskiego Gimnazjum
w Kłodzku. Wkrótce przeniósł się
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do Prywatnego Instytutu Erdmanna w Lausigk, a egzamin wstępny
do klasy wstępnej (Unterprima)
Gimnazjum Realnego w Bornie
zdał na Wielkanoc 1897 r. Zdobywał tam wiedzę przez 2 lata, aż do
matury na Wielkanoc 1899 r. Na
Uniwersytecie Wrocławskim podjął studia z filozofii i nauk przyrodniczych, a zwłaszcza chemii (patrz:
chemia).
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. Pięciu noworudzkich studentów medycyny, którymi byli w tym okresie Alfons Grüger, Otto Jaschke, Georg
Klose, Franz Schoenwiese i Alfred
Wagner, po ukończeniu nauki na
wrocławskiej uczelni i zdobyciu
uprawnień lekarskich, nie bronili
prac doktorskich i podejmowali
praktykę w zawodzie.
Przydatne okazuje się śledzenie losów absolwentów wrocławskiej uczelni. I tak oto Alfons
Grüger, który urodził się w Nowej
Rudzie 3 X 1879 r. w miejscowej
rodzinie będąc synem fabrykanta
włókienniczego Josepha Grügera
i jego żony Anny z domu Thiel, pobierał najpierw 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 własne 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

Miejskie Progimnazjum i Szkoła Realna w 1909 r. wybudowana jako szkoła
zawodowa (Neurode…, s. [41]; też w: Wittig, op. cit., s. 435).

od września 1904 r. do maja 1905
r. był zatrudniony w charakterze
asystenta lekarskiego na Wydziale Wewnętrznym, a następnie na
Oddziale Chirurgicznym Szpitala
Świętego 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 okulistycznych8. 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 u chorych na stwadnienie rozsiane (SM) pod wpływem
hipotermii.
Dużym poczuciem optymimu
napawają ponad piętnastoletnie
(1910-1925) dokonania uczelniane studenta mecycyny Georga
Klosego. Urodzony 13 XI 1890 r.
w Nowej Rudzie jako syn miejscowego kupca Wilhelma Klosego, jak

większość noworudzian tego czasu, obywatela pruskiego wyznania katolickiego, w początkowym
okresie swojego życia zdobywał
wiedzę w miejscu zamieszkania kolejno w Szkole Ludowej (Volksschule) i Wyższej Szkole dla Chłopców
(Höhere Knabenschule). Dało mu
to możliwość dalszego kształcenia
już we Wrocławiu - w Królewskim
Gimnazjum Świętego Macieja9.
Okres wielkanocny 1910 r. przyniósł mu świadectwo dojrzałości.
Przypuszczalnie umieszczenia syna
we wrocławskiej szkole średniej dawało rodzicom wiekszą pewność
co do staranniejszego nabywania
wiedzy, a i uczelnia przy rekrutacji
chętniej przyjmowała maturzystów ze sprawdzonych szkół Wrocławia. Tym bardziej, że właśnie ta
szkoła leżała najbliżej Uniwersytetu
Wrocławskiego. Pierwsze 4 semetry przypadły na studia prawnicze
w Grenoble i we Wrocławiu. Wielkanoc 1912 r. przyniosła zmianę
kierunku studiów na medycynę,
aby w lipcu 1914 r., a więc zaraz na
początku I wojny światowej, złożyć
wstępny egzamin lekarski. Miało to
o tyle znaczenie, że nieco wcześniej,
bo w okresie 1 IV-30 IX 1913 r., służył
już jako jednoroczny ochotnik w 1.
śląskim pułku artylerii polowej Nr 6
„Von Peuckera”. W końcu wrócił do
Wrocławia, gdzie złożył 19 VIII 1918
r. medyczny egzamin państwowy.
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Okładka półalbumowego wydawnictwa o Nowej Rudzie z panoramą miasta w owalu
(Neurode…, s. okładk.).

Podjęte i zmienione w trakcie ich
trwania studia przeplatane były
wojenną służbą wojskową. Jednakże przeprowadzone wcześniej,
bo w latach 1907-1916, naukowe
obserwacje na Klinice Kobiecej
Uniwersytetu Wrocławskiego dały
korzystny wynik w postaci obrony
pracy doktorskiej w 1918 r., napisanej pod kierunkiem ginekologa
i promotora prof. dr. Ottona Küstnera (1849-1931), a zatytułowanej
„Normalne okresy łożyskowe. Obserwacje urodzin w Klinice Kobiecej we Wrocławiu w latach 19071916. Dysertacja inauguracyjna
dla uzyskania godności doktora
w dziedzinie medycyny i chirurgii
Wysokiego Wydziału Medycznego
Ślaskiego Uniwersytetu Fryderyka
Wilhelma we Wrocławiu, przedstawiona przez Georga Klosego”, którą wydrukowano w serii wydawniczej „Z Królewskiej Kliniki Kobiecej Uniwersytetu we Wrocławiu.
Dyrektor Tajny Radca Medeyczny
Profesor Doktor Küstner” przez
Drukarnię Książek Towarzystwa
Wrocławskiego Sp. z o.o. w objętości 37 stron (36 liczbowanych i 1
nieliczbowana)10.
Zaburzenia w zamieszczaniu
danych o studentach w „Składach
osobowych” w latach 1918-1918
i brak takich danych z okresu po
roku 1922 r. nie pozwalają na
szereg ustaleń zarówno, co do
ustalenia okresów studiów, podejmowanych kierunków, jak i lokalizacji stancji w trakcie zdobywania wiedzy uniwersyteckiej przez
przyjezdnych studentów. Nieodgadnionym faktem wobec tego
pozostaje data 1925 jako roku
ostatecznego ukończenia studiów
przez Klosego. Pozostaje jedynie
przypuszczać, iż wtedy ukończył
on przerwane studia prawnicze.

Prawo.
Losy absolwenta prawa i medycyny Georga Klosego omówione zostały w dziale poswięconym
medycynie. Alfred Nave natomiast,
studiujący we Wrocławiu prawo
w latach 1905-1906, złożył 31 VII
1906 r. doktorski egamin ustny na
Wydziale Prawa i obronił 7 I 1909 r.
pracę doktorską nt. „Powództwo
indywidualne a roszczenie spadkowe”. Dopiero w 19 lat później
pracę tę wydała Specjalna Drukarnia Rozpraw Roberta Noskego
w Bornej i Lipsku. Jej promotorem
był późniejszy pracownik, działającego we Wrocławiu w okresie
międzywojennym, Instytutu Europy Wschodniej prof. dr Richard
Schott, a koreferentem prawnik
prof. dr Rudolf Leonhard. Dr Nave
w swoim życiorysie zamieszczonym w druku doktoratu napisał,
że urodził się w Nowej Rudzie
w Górach Sowich dnia 17 XII 1882
r. jako syn praktykującego lekarza dr. med. Franza Navego i jego
żony Ludwiny z domu Klambt. Jak
już wpomniano, Klambtowie byli
od ponad półwiecza zasłużoną
noworudzką rodziną wydawców
książek i czasopism. Nastoletni
Nave uczęszczał do Królewskiego
Gimnazjum Katolickiego w Kłodzku od Wielkanocy 1895 do Wielkanocy 1903 r., w którym zdał
maturę. Okres studiów wiązał się
z podróżami po Europie: 1 semestr
w Lozannie, 3 semestry w Heidelbergu i 2 semestry we Wrocławiu
na prawie i naukach politycznych,
po czym 14 VII 1906 r. pomyślnie
zdał egzamin prawny przed Królewską Komisją Egzaminacyjną
w stolicy Dolnego Śląska, co otworzyło mu drogę do pracy w Prokuraturze Królewskiej w Wałbrzychu.
Nieodgadniony Georg Zwierschowsky urodził się w Opolu

jako syn emerytowanego mistrza Rady Obrachunkowej Paula
Zwierschowsky’ego i jego żony
Jadwigi (Hedwig) z domu Scharecke, ale po przeprowadzce rodziców związał się z Nowa Rudą.
Uczęszczał do tamtejszej Wyższej
Szkoły dla Chłopców, a potem do
gimnazjów w Klodzku, Świdnicy
i Głogowie, gdzie na Wielkanoc
1907 r. zdał egzamin dojrzałości.
Zgłębiał tajniki nauk przyrodniczych w semestrze letnim 1907
r. w Monachium, zimowym 19071908 we Wrocławiu, letnim 1908
r. we Fryburgu Bryzgowijskim,
aby na pozostający czas studiów
powrócić do Wrocławia. Tam właśnie złożył 31 X 1910 r. 1. prawny
egzamin państwowy, a 2 XII 1910
r. Rigorosum przed obroną w 1912
r., dedykowanego swoim rodzicom, doktoratu nt. „Moc prawna
przy decyzjach o unieważnieniu
i redukcji”. Zdobyte wykształcenie wykorzystywał w pracy
zawodowej jako referandarz
Królewskiego Sądu Rejonowego
w Nowej Rudzie, przenosząc się
tymczasowo do Sądu Rejonowego w Kłodzku.11
Na krótko przed wybuchem
I wojny światowej jako słuchacz
dwóch kierunków wyróżnił się,
nie wykazywany w „Składach
osobowych” ani jako student
ani jako wolny słuchacz, Albert
Karl Treutler. Będąc synem posiadacza dóbr rycerskich Amanda
Treutlera i jego żony Elisabeth
z domu Selichar przyszedł na
świat w Nowej Rudzie 9 I 1886 r.
Od Wielkanocy 1895 r. do Wielkanocy 1898 r. chodził najpierw
do Wyższej Szkoły dla Chłopców
w Nowej Rudzie, a potem do Gimnazjum Królewskiego w Kłodzku,
w której to szkole na Wielkanoc

1904 r. zdał maturę. Zdobywał
wiedzę podróżując po Europie:
1 semestr na filologii klasycznej
na Uniwersytecie we Fryburgu
Bryzgowijskim, 1 semestr na
prawie i naukach politycznych
na Uniwersytecie w Monachium,
Monastyrze i Wrocławiu, w którym 9 XII 1907 r. zdał pierwszy
państwowy egzamin prawny.
Dnia 27 XII 1907 r. zaprzysiężono
go jako referendarza w służbie
prawnej, a po dwóch latach zatrudniono w Królewskim Sądzie
Rejonowym w Nowej Rudzie.
Promotorem jego pracy doktorskiej o zarzucie przedawnienia
w międzynarodowym prawie
prywatnym wedle ówczesnego
prawa Rzeszy (obronionej 16 IV
1909 r.) był prof. dr Felix Dahn
(1834-1912) – prawnik, historyk
i pisarz12.
Romanistyka.
Noworudzianin Amand Treutler studiował ją w latach 19111914 oprócz germanistyki, filozofii i historii.
Teologia katolicka.
W omawianym okresie poczatku XX stulecia żaden kandydat nie zdecydował się na
kierunek teologii ewangelickiej,
podczas gdy do studiów na katolickiej przystąpiło ich aż szesciu
a mianowicie: Josef Baumgarten,
Wenzel Bergmann, Georg i Josef
Gauglitz, Richard Gottschlich
i August Hauffen. Wynikało to
z przewagi ludności katolickiej
w Nowej Rudzie, aczkolwiek
w skali Uniwersytetu Wrocławskiego katolicy stanowili - jak już
wspomniano na wstępie – niespełna 15,57% ogółu studentów.
Cechą wspólną tej grupy absol-

Obecne Przedszkole „Plastuś” w budynku dawnej Ewangelickiej Szkoły Parafialnej,
którego budowę rozpoczęto w 1888 r. (Nowa Ruda. Przewodnik, Nowa Ruda 1985, s. 41).
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wentów wrocławskiej uczelni
było to, że nie podejmowali się
obrony prac doktorskich i decydowali się na szybki powrót
do przygotowanych sobie już
wcześniej do podjęcia pracy placówek duszpasterskich, a najczęściej w regionie noworudzkim.
Poszerzony cykl studiów realizował przez 7 lat (1904-1910)
Georg Gauglitz uczęszczając na
wykłady i zdając egzaminy poza
teologią katolicką także na filologii klasycznej.

Zakończenie.
Istotnym czynnikiem, który
zaczął sprzyjać podejmowaniu
studiów akademickich we Wrocławiu przez młodzież zamieszkałą
w Nowej Rudzie stało się otwarcie
linii kolejowej do Kłodzka, dokąd
15 X 1879 r. pojechał pierwszy
pociąg kursowy z Wałbrzycha,
do którego odcinek był gotowy
w rok później (15 X 1880)13. Poprzez oba miasta studenci mogli
znacznie szybciej dostać się do
Wrocławia, a poprzez wybudo-

wanie, rozpoczętej w 1899 r. linii
z Bielawy przez Srebrną Górę
(tutejszy odcinek obsługiwała
kolej zębata) do Słupca i Ścinawki Średniej, przedłużonej w 1903
r. do Radkowa. Szanse szybszego
dostania się do stolicy Dolnego
Śląska jeszcze bardziej wzrosły,
zważywszy, że w latach 19071912 linia Kłodzko-Nowa RudaWałbrzych otrzymała drugi tor14.
Dla porównania warto zauważyć,
że skoro jeszcze w 1880 r. linią
do Wałbrzycha jeździły 4 pociągi

osobowe i kilka towarowych, to
w grudniu 1908 r. pociągów takich było już 1715. Stało się to niewątpliwie za spawą konieczności
połączenia z dolnośląską metropolią ważnego demograficznie
ośrodka południowej części Śląska o długoletnich tradycjach administracyjnych, gospodarczych,
kulturalnych i naukowych. Opracowanie nie uwzględniło studentów ze Słupca, gdyż do Nowej
Rudy miejscowość tą przyłączono
dopiero w 1973 r.

Aneks: Lista 22 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)16. Umieszczony przed nazwiskiem
znak krzyża – wzorem przywoływanego periodyku uczelnianego – oznaczał w wykazach, że student zmarł w semestrze poprzedzającym wydanie

kolejnego zamieszczonego rejestru. Zastanawia
jedynie ten znak przed nazwiskiem Georga Klosego w semestrze letnim 1913 r.17, skoro nie pojawia
się on już później.
Poniższy rejestr jest rezultatem krytycznej analizy
źródłowej, w wyniku której nie pozostawiono nazwisk studentów o nieudokumentowanych związkach z Nową Rudą. W omawianym okresie nie było
stamtąd wolnych słuchaczy ani studentek.
Adam Karl, 1899-1900, prawo, [ul. św. Marcina]
Martinistraße 5.
Baumgarten Josef, 1907-1912, teologia katolicka,
[pl. Katedralny] Domplatz 14.
Bergmann Wenzel, 1899-1902, teologia katolicka,
[pl. Katedralny] Domplatz 14.
Bürke Franz, 1908-1911, prawo, [ul. Zygmunta Krasińskiego] Feldstraße 6 III; [ul. Benedykta Polaka]
Gertrudenstraße 15 III, 20 pt; [ul. Bolesława Prusa]
Lehmdamm 34/36 hpt. I.
Freytag Erich, 1910-1913, prawo, [ul. księcia Henryka Probusa] Neue Matthiasstraße 7 II; [nie istniejąca
ulica między ul. Zygmunta Kradińskiego a ul. Mazowiecką] Alexanderstraße 7 I.
Gauglitz Georg, 1904-1910, filologia klasyczna;
teologia katolicka, [pl. Katedralny] Domplatz 14;
[ul. Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego] Hirschsstraße 32
II; [ul. kard. Stefana Wyszyńskiego] Adalbertstraße
7 I, 19 II.
Gauglitz Josef, 1907, teologia katolicka, [pl. Katedralny] Domplatz 14.
Gottschlich Reinhold, 1902-1908, prawo, [ul. Świętokrzyska] Kreuzstraße 16; [ul. Szczytnicka] Scheitnigerstraße 36 III.
Gottschlich Richard, 1899-1902, teologia katolicka,
[pl. Katedralny] Domplatz 4, 14.
Grüger Alfons, 1899-1904, medycyna, [pl. Katedralny] Domplatz 14; [ul. Kluczborska] Kreuzburgerstraße 4; [ul. kard. Stefana Wyszyńskiego] Adalbertstraße 19.
Hauffen August, 1906-1909, teologia katolicka, [pl.

Katedralny] Domplatz 14.
Jaschke Otto, 1914-1917, chemia; germanistyka;
medycyna, [ul. Wojciecha Cybulskiego] Salzstraße
12; [ul. Stanisława Duboisa] 16 dom ogrodowy II],
[ul. marsz. Józefa Piłsudskiego] Gartenstraße[ul.
Michała Wrocławczyka] Paulstraße 26 I.
Klose Georg, 1910-1925, medycyna; prawo, [ul.
marsz. Józefa Piłsudskiego] Gartenstraße 43; [ul.
Bolesława Prusa] Lehmdamm 65 pt; [ul. Rozbrat]
Bockstraße 16 III.
Nave Alfred, 1905-1906, prawo, [ul. Powstańców
Śląskich] Kaiser-Wilhelmstraße 92 hpt.
Schoenwiese Franz, 1915-1916, medycyna, brak
adresu stancji.
Stiller Arnold, 1907-1910, prawo, [ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego] Grünstraße 44 II; [ul. Kurkowa]
Schießwerderstraße 2 I; [ul. Bolesława Drobnera]
Matthiasstraße 76/77 II.
Treutler Amand, 1911-1914, historia; germanistyka, [ul. Henryka Sienkiewicza] Sternstraße 82 II; [ul.
Szczytnicka] Scheitnigerstraße 19 I; [ul. Michała
Wrocławczyka] Paulstraße 39 I.
Wagner Alfred, 1914-1916, medycyna, [ul. Michała
Wrocławczyka] Paulstraße 26 I.
Waldapfel Hermann, 1905-1906, farmacja, [ul.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego] Seminargasse
12 hpt; [ul. Bolesława Prusa] Lehmdamm 30 I; [ul.
Józefa Rostafińskiego] Humboldtstraße 6 pt.
Werner Fritz, 1899-1903, matematyka, [ul. Stefana
Czarnieckiego] Alsenstraße 1; [ul. Długa] Langegasse 47; [ul. Legnicka] Friedrich-Wilhelmstraße 30;
[ul. Zachodnia] Kurzegasse 24.
Wildenhof Georg, 1900-1903, prawo, [ul. kard. Bolesława Kominka] Kleine Scheitnigerstraße 5; [pl.
bp. Okisa Nankiera] Ritterplatz 9; [pl. Uniwersytecki] Universitätsplatz 15.
Zwierschowsky Georg, 1907-1910, prawo, [ul. Kurkowa] Schießwerderstraße 2 I; [ul. Parkowa] Parkstraße 32 pt; [ul. Szewska] Schühbrücke 53 I; [ul.
Podwale Oławskie] Ohlauerstadtgraben 19 II.

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
1873-1997. [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. 1: polskoniemiecka; cz. 2: niemiecko-polska. Uzupełnienia,
Wrocław 1951 (dalej: Rospond); Personal-Bestand
der Königlichen Universität zu Breslau, R. 27: 1880,
nr 102-R. 46: 1898 (dalej: PB); Wrocław, plan miasta,
wyd. 2, Wrocław 1981 (dalej: WPM).

(Endnotes)
1 Słownik geografii turystycznej Sudetów, t. 11: Góry Sowie, Wzgórza Włodziskie pod redakcją Marka
Staffy. Zespół autorski: Marek Staffa, Julian Janczak, Krzysztof R[adosław] Mazurski, Janusz Czerwiński,
Piotr Migoń [dalej: SGTS 11]], Wrocław 1995, s. 260.
2 H. Seger, Die Steinzeit in Schlesien. II. Teil. Habilitationsschrift, welche nebst den beigefügten Thesen
mit Genehmigung der hohen philosophischen Fakultät der K[öni]gl[ichen] Universität Breslau zur
Erlangung der venia legendi Sonnabend, den 11. Mai 1907, mittags 12 Uhr in der Aula Leopoldina
öffentlich verteidigen wird Dr. phil. Hans Seger. Opponenten: Privatdozent Dr. phil. Richard Leonhard,
Dr. phil. Otto Reche, Breslau 1907, s. [1], [3]-4.
3 F. Werner, Über die Einwirkung des αα’-Lutidins auf Aldehyde. Inaugural-Dissertation, welche nebst den beigefügten Thesen mit Genehmigung der hohen philosophischen Fakultät der Königl[ichen] Universität Breslau zur
Erlangung der philosophischen Doktorwürde Sonnabend, den 27, Juni 1903, Vormittags 11½ Uhr in der Aula
Leopoldina öffentlich verteidigen wird FritzWerner aus Neurode. Opponenten: Herr cand[idatus] phil[osophiae]
Georg Gasda, Herr cand[idatus] phil[osophiae] Paul Zenker, Breslau 1903, s. [1], [51].
4 P. Richter, Das Glatzer Land und Volk. Eine Heimatkunde für Schule und Haus, zugleich ein Führer auf
den Wanderungen der Jugendvereinigungen. Mit 6 Skizzen und 69 photographischen Ansichten. Von
P[aul] Richter, Lehrer in Neurode, Neurode 1914.
5 G. Radzik, Szkic historyczny. [W:] Spotkanie między starymi a młodymi laty. Nowa Ruda 1946-1986,
[Nowa Ruda 1986], s. 5.
6 Battek, s. 68; Rospond 1, s. 62; Rospond 2, s. 583; SGTS 11, s. 108.
7 A. Treutler, Herders dramatische Dichtungen. (Mit Benutzung ungedruckter Quellen). (I, 1 und 2; II, 1).
[W:] Breslauer Beiträge zur Literaturgeschichte. Neuere Folge, z. 45, Stuttgart 1914; ibid., Herders dramatische Dichtungen. (Mit Benutzung ungedruckter Quellen). (I, 1 und 2; II, 1). Inaugural-Dissertation zur
Erlangung der Doktorwürde der hohen philosophischen Fakultät der schlesischen Friedrich-WilhelmsUniversität zu Breslau eingereicht und mit ihrer Genehmigung veröffentlicht von Amand Treutler,
Sonnabend, den 23. Mai 1914, mittags 12 Uhr in der aula Leopoldina. Vortrag: Hermann Linng. Darauf
Promotion, Stuttgart 1914, s. [1]-[2], [55].
8 A. Grüger, Über Hemianopsie mit Orientierunsstörungen. Inaugural-Dissertation der Hohen
medizinischen K[öni]gl[ichen] Universität Breslau zur Erlangung der Doktorwürde in der Medizin und
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Podziękowanie: W tym miejscu autorzy pragną
podziękować Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, a zwłaszcza dyrektorowi tej placówki Pani
dr Teresie Suleji i kierownikowi Czytelni Zbiorów
Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu Pani mgr Iwonie Domowicz, za udostępnienie
materiałów źródłowych dotyczących danych osobowych studentów i pracowników uczelni.
Autor:
Grzegorz Pisarski, historyk, dziennikarz, regionalista i tłumacz-poliglota. Pełnił obowiązki kierownika Gabinetu Śląsko-Łużyckiego Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu, a obecnie jest
wykładowcą języków nowożytnych „Collegium
Humanitatis” w Świdnicy. Współautor wielotomowego „Słownika geografii turystycznej Sudetów”,
a także autor prawie 500 innych publikacji, w tym
na kartach miesięcznika „Ziemia Kłodzka”. Od kilku
lat przewodniczy Kolegium Redakcyjnemu „Zeszytów Muzeum Ziemi Kłodzkiej”.

Chirurgie vorgelegt von Alfons Grüger Assistenzarzt an der chirurgischen Abteilung des S[ank]t JosephKraknkenhauses in Breslau. [Nadb. z:] Beiträge zur Augenheilkunde, z. 66.
WPM, s. 31, 3d; s. 61, 1c. Popularna „Maciejówka” to budynek obecnej Biblioteki Zakładu Narodowego
imienia Ossolińskich u zbiegu ul. Szewskiej i Grodzkiej we Wrocławiu tuż obok odrzańskiej wyspy Tamki.
Księgozbiór tej szacownej szkoły średniej został po II wojnie światowej uzupełniony częścią, przeniesionych ze Lwowa, zbiorów tamtejszego „Ossolineum”.
G. Klose, Die normale Plazentarperiode. Beobachtungen an den Geburten der Universitäts-Frauenklinik zu Breslau in den Jahren 1907 bis 1916. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde in
der Medizin und Chirurgie der Hohen Medizinischen Fakultät der Schlesischen Friedrich Wilhelms-Universität zu Breslau vorgerlegt von Georg Klose. [W:] Aus der Königlichen Frauen-Klinik der Universität zu
Breslau. (Direktor: Geh[eimer] Medizinal-Rat Professor Dr. Küstner, Breslau 1918.
G. Zwierschowsky, Die Rechtskraft bei Entscheidungen über Wendelung und Minderung. InauguralDissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Juristischen Fakultät der Universität zu Breslau vorgelegt von Georg Zwierschowsky, Referendar, Breslau 1912, s. [1]-[3], [79].
A. [K.] Treutler, Die verjährungseinrede in internationalem privatrecht nach heutigem Reichsrecht.
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der hohen juristischen Fakultät der Universität
zu Breslau vorgelegt von Albert [Karl] Treutler, Referendar zu Neurode i[n] Schl[esien], Borna-Leipzig
1909, s. [I]-[II], [65].
W. Koszarski, B. Ranowicz, Sudety, cz. 2: Sudety Środkowe (część zachodnia) i Przedgórze Sudeckie. 360
stron, 121 szlaków pieszych, 225 opisanych miejscowości, 9 planów miast, 12 mapek i rzutów, 3 panoramki, schemat szlaków, mapka zasięgu serii przedwodników po Sudetach. Załącznik – mapa Sudetów
Środkowych (część zachodnia) i Przedgórza Sudeckiego, Warszawa 1982, s. 105.
J. Sakwerda, Nowa Ruda, Wambierzyce, Radków, Wrocław 1986, s. 12.
Nowa Ruda. Przewodnik, Nowa Ruda 1985, s. 38.
Kruszewski, op. cit., s. 21, 23. To dzisiejsza al. Juliusza Słowackiego nad rzeką Oławą przed jej wrocławskim
ujściem do Odry nawiązuje do dawnej rzeki Białej Oławy (die Weiße Ohle), którą zasypano w 1864 r. jako
Am Steindamm [dosł. Przy Kamiennej Tamie]. Nazwę Am Ohlauufer [dosł.: Nad Brzegiem Rzeki Oławy lub
Nabrzeże Oławy lub Wybrzeże Oławskie] wprowadzono w 1884 r. Por. WPM, s. 42, ark. 35, pole 1a.
PB 168. Sommer 1913.
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Andrzej Prasał

Varhany v kostele svatého Antonína v Lasówce
ká firma, jako Schlag & Shoene,
musela své typické šablony varhan přizpůsobit kubatuře, akustice a vybavení interiéru, ve kterém se varhany měly nacházet.
Neznáme přesné datum instalace
nástroje, který je označený jako
opus 1006 této firmy. Tento údaj
ukazuje, že varhany vznikly s největší pravděpodobností v roce
1914. V únoru tohoto roku byl
totiž świdnickou firmou vyroben
nástroj pro Frauenkirchie v Goerlitz označený číslem 1000. Nicméně, je známo mnoho případů
nepřesností v označování firmou
Schlag & Shoene. Kromě toho, informace o výrobě tisícího nástroje se objevily v odborném tisku již
na konci roku 1913 ("Zeitschrift
fur Istrumentenbau ", 34, 1913,
č. 8). Ve sbírkach archivu farnosti
Nanebevzetí Panny Marie v Kladsku (dříve Das Dekanatsarchiv
Erzbischoeflichen Generalvikariats das der Grafschaft Glatz) se
Lasówka je malebně položená vesnice v Kladském údolí.
Nejdůležitějším objektem na
tomto místě je neorománský
filiální kostel (Františkánská farnost v Dusznikách) Svatého Antonína, postavený v letech 19101912. U příležitosti 100. výročí
posvěcení kostela se objevil
v časopisu "Ziemia Klodzka" (č.
215, 216) zajímavý článek kněze
prof. Tadeusza Fitycha. Autor,
popisující historii obce a kostela
zmiňuje také varhany. Stojí za
to si rozšířit informace a podívat
se zblízka na tento nástroj, který je mimořádně cenným kusem vybavení tohoto chrámu.
Slavnostní vysvěcení kostela
v Lasówce provedl 17 září 1912
za účasti mnoha kněží a věřících
kněz Hugo Geyer z Ołdrzychowic
Kłodzkich. Oslavil v této době
první eucharistii. Slavnost doprovázel kostelní sbor, který zahrál
mši skladatele s Krosnowic Ignaza Reimanna (1820-1885). Kromě
toho zazněl graduál a ofertorium
Josepha Guettlera (1841-1912) učitele v důchodu a člena sboru
z Mostowic. Mše byla zakončena
hymnou Te Deum a požehnáním
Nejsvětější svátosti. V článku vydaném u této příležitosti v tisku
("Der Gebirgsbote", 1912, č. 76)
není o varhanech nebo harmoniu

žádná zmínka. Autor zdůrazňuje
skutečnost, že interiér kostela
tehdy ještě nebyl dokončen. Potřeba nainstalování varhan byla
o to naléhavější také z důvodu,
že se chrám stal místem mnoha
výletů. Kromě toho se bohoslužeb účastnili lidé z okolních
vesnic. Již na začátku roku 1913
bylo prohlášeno ("Der Gebirgsbote", 1913, č. 22), že kaple je pro
všechny příliš malá, i když uvnitř
je 200 míst k sezení a 100 na stání.
Plány na zakoupení varhan byly
přijaty se zahájením výstavby
kostela. Na jaře roku 1911 kněz
Karl Goetz z Mostowic informoval v tisku ("Der Gebirgesbote",
1911, č. 24), o průběhu výstavby
a nákladech na zařízení svatyně.
Postěžoval si také, že při stále se
zvyšujících nákladech samotná
cena malých varhan činí více než
3000 marek. Vzhledem k počasí
panujícímu v horské obci nepřicházela v úvahu možnost koupě tehdy módního harmonia.
Varhany v Lasówce jsou dílem renomovaného rodinnégo varhanmistrovského podniku Schlag &
Soehne ze Świdnicy. Je to typický
pro tuto firmu, nevelký, nástroj.
Je třeba mít na paměti, že každé
varhany jsou jedinečný exemplář. Žádné dva tyto nástroje na
světě nejsou stejné. I taková vel-

I manual (C-f3)

mají velký zvukový potenciál.
Píšťaly jsou uspořádány na třech
vzdušnicích s celotónovým rozsahem, s rozdělením na stranu C
a Cis, s největšími píšťalami uprostřed. Traktura rejstříků a hry je
pneumatická. Stlačený vzduch
dodává zásobní měch s dvojitým
podáváním poháněný nohou.
Hrací stůl byl centrálně integrován do varhan (varhaník sedí
zády k oltáři). Varhany v Lasówce
mají pro tehdejší období typickou hlasovou dispozici. Jejich
zvuk se dobře hodí pro hraní
liturgií (doprovodu). Nicméně,
postrádají hlas, který by nejen
rozjasnil zvuk, ale také ho zintenzivnil. Toho by se dalo dosáhnout
prostřednictvím propojení Super,
které by přenášelo zvuky z horní
klávesnice do dolní o oktávu výš.
Tohoto řešení nebylo pravděpodobně využito kvůli finančním
možnostem investora. Dispozice
je následující:

II manual (C-F3) Pedal C-d1)

Prinzipal 8’
Salicional 8’
Subbass 16’
częściowo w prospekcie
Portunal 8’
Cello 8’
Gambe 8’
Aeoline 8’
Bordun 8’
Fl. Travers 4’
Oktaven 4’
Spojení: Manual-Koppel, Pedal-Koppal I, Pedal Koppel II,
Dodatečné přístroje: Windprobe, kalkant
nachází dokument z 31. května
1944, karta varhan v Lasówce.
Přístroj je v ní datován 1913.
Z dokumentu se můžeme také
dozvědět, že před válkou byly
varhany používány 2-3 krát týdně. Autorovi se bohužel nepodařilo najít zmínku o výstavbě varhan v místním tisku (což by nás
mohlo zbavit veškerých pochybností), i když průzkum zahrnoval
časopisy v letech 1912-1915.
Varhany v Lasówce mají 10 hlasů rozdělených do dvou manuálů a pedálu. Počet kovových
a dřevěných píšťal je 486. Pro
srovnání, hlavní orgány v Oliwě mají 94 hlasů, 6300 píšťal,
a pouze v prospektu (přední
části) je jejich 480. I když, i tak
malé varhany, jako v Lasówce

Tyto varhany jsou v dobrém
technickém a hudebním stavu.
Konservace a rekonstrukce varhan byla provedena na přelomu
let 2008 a 2009. Práce provedl
český varhanní mistr Petr Strakoš
z Fryčovic (Frýdek - Místek). Dne
8. března 2009 Ing. Peter Bernat
z Ostravy ve varhanech nainstaloval energeticky úsporné
elektrické dmychadlo s nízkou
hlučností maďarské společnosti
Konyves es FIA KFT. Prostředky
pro obnovu byly získány z farní
pokladny a sbírky organizované
mezi obyvateli Lasówky. Po dokončení prací se konal koncert
Petra Stakoše (varhany) a Veroniky Střalkové (housle).
Překlad: Joanna Golak
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POKUTA I POJEDNANIE - ERICH BUSSE
intelektualistów ewangelików,
opracowując tzw. Memorandum
z Tybingi, w którym domagali
się oni jednoznacznego uznania
granicy na Odrze i Nysie. Cztery
lata później kierownictwo Kościoła Ewangelickiego w Niemczech wystosowało do rządu
federalnego tzw. Memorandum
Wschodnie, w którym padły, chyba najważniejsze od czasów zakończenia wojny deklaracje dotyczące stosunków polsko-niemieckich: Pełna cierpień historia
niemieckiego ucisku skierowanego przeciwko pozbawianemu
nieustannie swojej politycznej
samodzielności narodowi polskiemu i bezprawne traktowanie,
którego doświadczył ten naród
podczas drugiej wojny światowej
na rozkaz narodowosocjalistycznej dyktatury, stawia nas dzisiaj
przed nieuniknionym pytaniem,
czy dzisiaj z punktu widzenia
prawa międzynarodowego i zasad polityki nie wynikają wobec
niemieckich żądań odrodzenia
państwa w ramach pierwotnych
granic poważne wątpliwości. [...]
Dlatego dziś rząd niemiecki musi
z wahaniem wypowiadać swoje
roszczenia prawne, dotyczące
zwrotu obszarów, które dzisiaj ze
względu na utratę przez Polskę
wschodnich terenów stały się
gospodarczą podstawą utrzymania wielu Polaków.
Po stronie polskiej w pierwszych latach powojennych na
ziemie odzyskane przybyli polscy administratorzy kościelni
z arcytrudną misją: trzeba było
organizować życie w parafiach,
w których jeszcze funkcjonowali
księża niemieccy – przeważnie
mocno niechętni Polakom –
i oczywiście niemieccy parafianie. Znamienne są słowa, które
zapisał w swym „Pamiętniku”
obejmujący władzę kościelną we
Wrocławiu ks. Karol Milik: W parafiach byli jeszcze Niemcy, na
których zwycięskie mocarstwa
wydały wyrok repatriacji i wysiedlenia do Niemiec, i byli Polacy
osiedlający się na ich miejscu.
Jedni mieli w duszy polskiej niepokój i nieśmiałość, drudzy żal,
smutek i nienawiść wobec wizji
konieczności opuszczenia swych
domostw i swej ojcowizny. Nie-

miecki słownik nie przyswajał
słowa „klęska” niemieckiemu ludowi od stu przeszło lat i to słowo było Niemcom obce. I obce
były, ba niemożliwe się zdawały,
skutki klęski, pokuta, ekspiacja,
zadośćuczynienie. Że się Polacy
mieli tułać i mogli być wysiedlani
na rozkaz Niemców, to było dla
duszy niemieckiej zrozumiałe
i proste. Tłumaczyć i wyjaśniać
tego nie było potrzeba. Ale że
Niemcy mają za swe zbrodnie
wojenne po swej klęsce odpokutować, tego wyrosłej z pojęcia
„Herrenvolk” duszy niemieckiej nikt nigdy nie wytłumaczy.
W tym braku pokuty, w tej niezdolności do „metanoia” tkwi zaród tragedii niemieckiego narodu. […] Jestem przecież arcypasterzem jednych i drugich, i do
jednych i do drugich przychodzę
w imię Chrystusa, i patrzeć winienem tylko duszpasterskim
okiem i widzieć mam tylko dusze
nieśmiertelne. [...] Tak stał przede
mną katolicki lud niemiecki,
a ja błogosławiłem mu z serca
i współczułem jego cierpieniu,
wynikłemu z klęski i wojny, którą
on narzucił ludzkości. Za wielką
winę historia wystawia wielki
obciążający rachunek. Duszpasterzy niemieckich zachęcam,
by nie opuszczali ludu w jego
tułaczce. Rzeczywiste i prawdziwe jest moje współczucie, tak jak
i przekonanie, że za winy narodu
swego cierpią winni i niewinni.

Dialog
polsko-niemiecki
już w 1956 r. rozpoczął biskup
Bolesław Kominek – następca
ks. Milika na czele diecezji wrocławskiej. On również dostrzegał
dramat Niemców, którzy musieli
dźwigać odpowiedzialność za
krzywdy wyrządzone przez reżim hitlerowski, a których część
wysiedlona została z rodzinnych
ziem w wyniku decyzji zwycięskich mocarstw. Doceniał
dziedzictwo, które ziemie te
zawdzięczają Niemcom. Biskup
Kominek jest uważany za głównego autora treści słynnego listu
biskupów polskich do niemieckich z 1965 roku, w którym to
padły słynne słowa: W tym jak
najbardziej chrześcijańskim, ale
i bardzo ludzkim duchu, wyciągamy do Was, siedzących tu, na
ławach kończącego się Soboru,
nasze ręce oraz udzielamy wybaczenia i prosimy o nie. A jeśli Wy,
niemieccy biskupi i Ojcowie Soboru, po bratersku wyciągnięte
ręce ujmiecie, to wtedy dopiero
będziemy mogli ze spokojnym
sumieniem obchodzić nasze Millenium w sposób jak najbardziej
chrześcijański.
Akcja Znaków Pokuty
Jednak palmę pierwszeństwa w dziele pojednania polsko-niemieckiego bez wątpienia
należy przypisać inicjatywie Kościoła ewangelickiego Niemiec.
Jego Synod w 1958 roku we-
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Trudne pojednanie
Faktem bezspornym jest, że
przez pierwsze ćwierćwiecze
po II wojnie światowej Niemcy wszelkimi sposobami starali
się zapomnieć o swoim dziele zniszczenia. Z powszechnej
świadomości wyrzucono winę,
zastępując ją żalem do aliantów
za Poczdam. Siła tej skrzywionej
niemieckiej pamięci była wielka.
Z drugiej strony tuż przed
wojną – o czym się nadal mało
mówi – mieszkający w Polsce
Niemcy byli ofiarami szykan,
a nawet dochodziło do samosądów na osobach podejrzanych o udział w V-tej kolumnie.
Oczywiście te zdarzenia były
incydentalne i tylko w pasie
przygranicznym. Po wojnie zaś
z ziem zachodnich, nazwanych
„ziemiami odzyskanymi”, Niemcy zostali usunięci w sposób
bezpardonowy, a polskie władze kładły szczególny nacisk na
tradycje piastowskie tych ziem.
Nowi osadnicy mieli się czuć elementem dokonującego się dzieła sprawiedliwości dziejowej.
Po obu stronach starano
się zagłuszyć sumienie narodu.
Oczywiście skala wzajemnych
krzywd się nie równoważy, chodzi tu o sam fakt zakłamania
w stosunkach polsko-niemieckich w tamtym okresie. Politycy
niemieccy i polscy nie wykazywali najmniejszej ochoty do pojednania. Socjalistyczna Polska
zawarła co prawda w 1950 roku
układ zgorzelecki z NRD, ale nie
był to bynajmniej akt suwerenny,
a po stronie zachodniej jedynie
podsycił on tendencje rewizjonistyczne. Wielkie dzieło pojednania musiały więc wziąć na swoje
barki Kościoły w obu krajach.
W Niemczech najpierw ustami biskupa Berlina Juliusa Döpfnera, który w 1960 roku w kazaniu powiedział: Biada Niemcom, którzy nie chcą dostrzec
przyczyn tej tragedii i zapominają o pokucie za wyrządzoną
krzywdę […] Czy nie powinniśmy przez św. Jadwigę podać
sobie rąk? Czyż zgodne istnienie
obydwu narodów nie jest dla
przyszłości ważniejsze od problemu granic? W 1961 roku do
tego głosu przyłączyła się grupa

Lothar Kreyssig
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Akcja Znaków Pokuty, Majdanek, czerwiec 1970

zwał do „akcji znaków pokuty”
słowami: My Niemcy rozpoczęliśmy II wojnę światową i winni
jesteśmy przez to bardziej niż
inni niezmierzonego cierpienia
ludzkości. [...] Ci z nas jeszcze
żyjących, którzy tego nie chcieli, nie uczynili też nic, aby temu
zapobiec. Prezes Synodu Lothar
Kreyssig (fot.) – prawnik usunięty ze stanowiska sędziego sądu
opiekuńczego przez nazistów za
to, że odważył się protestować
przeciw eutanazji dzieci upośledzonych – ujął tę sprawę następująco: Ciągle nie mamy jeszcze
pokoju, głównie z powodu braku dostatecznego pojednania.
Potrafimy jednak przeciwstawić
się samousprawiedliwianiu, goryczy i nienawiści, jeśli sami rzeczywiście przebaczamy, prosimy
o przebaczenie i będziemy w duchu przebaczenia działać. Na
znak tego prosimy narody, które
doznały od nas przemocy, aby
pozwoliły nam naszymi rękoma
i przy użyciu naszych środków
uczynić coś dobrego – postawić
znak pojednania. Zacznijmy od
Polski, Rosji i Izraela, którym to
krajom wyrządziliśmy najwięcej
krzywdy. Trzeba było nie lada odwagi i wewnętrznego przekonania, by wbrew władzom i wbrew
skrzywionym negatywnym poczuciem wzajemnych krzywd
opiniom społecznym już trzech
państw, podjąć pracę organiczną
pośród ludzi poprzez czynienie
znaków pokuty i pojednania.
Zgodnie z tą ideą w pionierską podróż do Polski wyruszyli
Brigitte i Günter Särchen – świeccy z duszpasterstwa katolickiego
z Magdeburga wraz z zachodnioniemiecką grupą członków
ruchu Pax Christi. Jedynym pewnym adresem, pod który mogli
się udać była siedziba „Tygodnika Powszechnego” w Krakowie.
Ludzie ci byli idealistami i nie
ukrywali, że źródłem ich mocy są

wyznawane podstawowe wartości chrześcijańskie. Stąd adresatami pierwszych kontaktów były
środowiska katolickie w Polsce:
KIK i „Tygodnik Powszechny”. Tam
szukali życzliwości i zrozumienia
oraz przebaczenia i prawdziwego pojednania.
Akcja Znaków Pokuty (niem.
Aktion Sühnezeichen) oparła się
więc na środowiskach kościołów
ewangelickiego i katolickiego
stając się pięknym przykładem
ekumenicznego współdziałania
w szczytnym celu. Początkowo
oczywiście miała mieć charakter ogólnoniemiecki, jednak zamknięcie granic i wybudowanie
muru berlińskiego w 1961 roku
praktycznie podzieliło ruch na
dwie organizacje. Akcja zachodnia mogła swobodnie działać
w formie stowarzyszenia z mniejszym lub większym poparciem
władz państwowych – jednak
praktycznie tylko po tamtej stronie żelaznej kurtyny. W RFN rozwinął się długoterminowy wolontariat, którego uczestnicy początkowo pracowali przy odbudowie
zniszczeń wojennych, a później
w instytucjach socjalnych i przy
projektach pokojowych. W Polsce zachodnioniemiecka ASF (na
Zachodzie rozszerzono nazwę
na Aktion Sühnezeichen und
Friedendienst – Akcja Znaków
Pokuty i Służba dla Pokoju) dała
się poznać dopiero w 1986 roku
gdy w Oświęcimiu oddano do
użytku zbudowany z jej wydatną
pomocą Międzynarodowy Dom
Spotkań Młodzieży.
Inaczej wyglądały możliwości działania Akcji w NRD. Cele
organizacji okazały się sprzeczne
z oficjalną doktryną władz socjalistycznych Niemiec, które ustawiły siebie w roli państwa nowego,
odciętego od wielkoniemieckiej
historii, przerzucającego w ten
sposób cały ciężar odpowiedzialności za II wojnę światową na

NRF (później RFN). Akcja musiała
działać inaczej, schodząc nieco
do podziemia. Oparła się więc
o organizacje kościelne. Pojawiła
się idea dwu-, trzytygodniowych
obozów letnich dla młodzieży,
które miały się odbywać w miejscach martyrologii narodów
krzywdzonych podczas II wojny światowej. Uczestnicy mieli
wykonywać prace porządkowe
jednocześnie poznając skalę
cierpienia więźniów. Ponieważ
trzeba było omijać istniejące
w NRD zakazy, więc obozowicze
przekraczali granicę indywidualnie, na prywatne zaproszenia.
Tym sposobem w 1965 i 1966
roku pierwsze grupy dotarły do
obozów koncentracyjnych znajdujących się na terenie Polski
(Auschwitz, Majdanek, Stutthof,
Gross-Rosen) oraz do Lidic i Theresienstadt w Czechosłowacji.
Gdy władze komunistyczne dowiedziały się o sprytnym omijaniu przepisów, nie chcąc dopuścić do powtórzenia obozów letnich, odmówiły organizatorom
wydania paszportów. Na nic się
to zdało. Raz poruszonego koła
Akcji nie dało się już zatrzymać
i w latach 1968 i 1969 odbyły się
kolejne wyjazdy. Od 1972 roku,
gdy zniesiono obowiązek wizowy między Polską, NRD i Czechosłowacją praca już była łatwiejsza
i obozy odbywały się regularnie.
Erich Busse
W 1968 roku do Majdanka
z grupą młodzieży przybył Erich
Busse – wówczas niespełna 19latek, właśnie zdał maturę. Zwiedzając po raz pierwszy obóz koncentracyjny zobaczył na własne
oczy komorę gazową. Do dziś
ślady po paznokciach ofiar w betonowym stropie komory uważa
za najbardziej wstrząsające wrażenie swojego życia.
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Erich Busse

Rok wcześniej, podczas obozu integracyjnego w Lipsku,
młodemu uczestnikowi spodobała się szczerość i otwartość
społeczności Akcji Znaków Pokuty. Dotąd przecież żył w podwójnej prawdzie: wyniesionej
z domu rodzinnego tradycji miłości do Boga i człowieka, oraz
w narzuconej w szkole sztucznej
prawdzie oficjalnej odhumanizowanej doktryny politycznej.
Rodzice Ericha mieszkali przed
wojną w małej wsi pod Kowlem
na Wołyniu, a więc w Polsce. Ten
region był wówczas swoistym tyglem narodowościowym: mieszkali tu zgodnie Polacy, Ukraińcy,
Niemcy, Żydzi, a także Czesi, Tatarzy, Ormianie i Karaimi. Ojciec
pastora służył w wojsku polskim,
chwalił się nawet rodzinie, że
stał na warcie przed Piłsudskim.
W 1939 roku, jako niepewny element – jak większość Niemców
wołyńskich zresztą – został na
krótko internowany w obozie
pod granicą rumuńską. Po wkroczeniu tam Armii Czerwonej na
mocy porozumienia niemieckorosyjskiego Niemcy wołyńscy,
lwowscy i z państw bałtyckich
byli przesiedlani na zdobyte tereny polskie: Wielkopolskę i Pomorze. Zajmowali gospodarstwa
odebrane Polakom. W wielkopolskiej wsi pod Wieluniem zamieszkali także państwo Busse –
jak powiadają żyjący jeszcze ich
polscy współmieszkańcy – nie
tylko nie czyniąc Polakom krzywdy, ale pomagając im w niedoli.
Pod koniec wojny ojciec Ericha
został zmobilizowany i wysłany do walki na front wschodni,
tam raniony. W styczniu 1945
roku gdy nacierające wojska radzieckie zbliżyły się do Wielunia,
niemieccy mieszkańcy otrzymali rozkaz ewakuacji. Panią
Busse i jej trzech synów czekała
kolejna podróż. Po wojnie małżonkowie odnaleźli się i osiedlili
w nowym „ładzie społecznym”,
w nowym państwie niemieckim
w Neu Schloen k. Waren/Müritz
w Meklemburgii. Tam w 1949
roku urodził się Erich. Ojciec po
tułaczce wojennej zamknął się
w sobie i syn nie miał z nim dobrego kontaktu. Za to matka
opowiadała Erichowi o życiu codziennym na Wołyniu, o dobrych
relacjach z polskimi i ukraińskimi
sąsiadami. Znała zresztą oba te
języki, potrafiła się również porozumieć w jidysz. Już jako uczeń
Erich miał skłonność do zadawania trudnych pytań. Dorabia-
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jąc sobie pracą na poczcie pytał
nauczyciela czemu pracownicy
muszą otwierać i czytać cudze listy. W odpowiedzi usłyszał, że jest
podejrzanym elementem niemającym zaufania do władzy socjalistycznej. Pierwsze spotkania i odważne, szczere rozmowy z rówieśnikami – uczestnikami spotkań
Akcji Znaków Pokuty były więc
dla niego miłym zaskoczeniem.
Dlatego, gdy w tymże 1967 roku
na spotkaniu rocznym Akcji poznał Güntera Särchena szukającego chętnych na wyjazd do Polski
– zgłosił się bez wahania.
Początkowo Erich traktował wszystko to w kategoriach
przygody wakacyjnej. Sam to
przyznaje: Wtedy w Majdanku
wyrywaliśmy chwasty, a potem
szliśmy na spotkania towarzyskie. Były wakacje, słońce, dziewczyny, muzyka Beatlesów. Było
życie. Dopiero potem zaczęły
kiełkować pytania o to, dlaczego
zwykli Niemcy dali się uwieść nazistowskim ideom, i o odpowiedzialność, jaka na nas ciąży….
Polska w porównaniu z NRDowskim systemem wydała się
młodemu Niemcowi oazą wolności. Był zachwycony gościnnością,
otwartością, rozległością, a także
kuchnią tego kraju. Od tej pory
rokrocznie starał się przyjeżdżać
do Polski. A ponieważ polska
młodzież, z którą chciał nawiązać
kontakt nie mówiła po niemiecku, postanowił przyjechać tu na
dłużej, odwiedzić miejsca, gdzie
nie ma turystów, ze słownikiem,
by nauczyć się języka polskiego. Pogłębiał tę naukę przez 2
lata będąc słuchaczem prof. Heinricha Olschovskiego w Sekcji
Slawistycznej na Uniwersytecie
Humboldta w Berlinie, gdzie
odbywał w latach 1968-73 studia teologiczne. Na początku lat
70. odbył praktykę-wolontariat
w „Tygodniku Powszechnym”,
poznając m.in.: Jerzego Turowicza, Mieczysława Pszona, Annę
Morawską i Stanisława Stommę.
Kontakty z tym środowiskiem
w latach 70. i 80. zaowocowały
jeszcze większą otwartością myśli i niestety wieloletnią inwigilacją przez Stasi.
W połowie lat 70. Erich Busse został pastorem i rozpoczął
posługę w robotniczej parafii
w
Berlinie-Oberschöneweide,
późniejszej kolebce opozycji
demokratycznej. W okresie Solidarności trwała w NRD antypolska kampania. Władze, używając
nomenklatury żywcem wziętej
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z goebbelsowskiej propagandy,
nalegały na interwencję wojskową Układu Warszawskiego
w Polsce. Wtedy ks. Busse w kazaniu (nb. jak wszystkie wówczas
nagrywanym przez Stasi) wezwał:
Minione miesiące wypełniał lęk,
że w Polsce może dojść do jakichś akcji wojskowych. Szkoda,
jaka by z tego wynikła, byłaby
nie do zadośćuczynienia przez
dziesięciolecia. Dlatego powinniśmy nie tylko modlić się w ciszy,
ale także głośno i publicznie domagać się, by Polacy mogli sami
decydować o swoim losie. Po 13
grudnia Pastor zajął się zbieraniem pieniędzy na pomoc dla
Polaków, organizował transporty
z żywnością do zaprzyjaźnionych parafii, co Stasi odnotowała
jako „gospodarcze wspieranie
kontrrewolucji”. Za całokształt tej
działalności NRD-owska bezpieka
wytoczyła Erichowi Busse w 1988
roku sfingowany proces, którego
jednak na szczęście nie udało jej
się sfinalizować przed upadkiem
berlińskiego muru. Jako jeden
z sygnatariuszy „Nowego Forum”
(platformy politycznej, która opublikowała deklarację „Przełom ‘89”
wzywającą wszystkich obywateli
NRD do transformacji społeczeństwa) – pod koniec października 1989 r. pastor zorganizował
w kościele parafialnym spotkanie
z liderami ruchu, które było filmowane przez zachodnioniemiecką
telewizję. On sam w tym materiale odegrał pierwszoplanową rolę.
Swoją działalnością niewątpliwie
przyczynił się do upadku reżimu
komunistycznego w NRD.
W 1994 roku Erich Busse
przeprowadził się wraz z rodziną
do Drezna, gdzie objął parafię
w dzielnicy Blasewitz, gdzie żyje
i pracuje intensywnie do dziś. Pastor od 1973 roku jest żonaty, ma
troje dzieci i doczekał się jednej
wnuczki.
Oprócz częstych wyjazdów
do Polski (jak twierdzi, odwiedził
niemal każde polskie miasto – był
i w Kudowie i okolicach kilka lat
temu) pastor niezmiennie głosi ideę pojednania. Czyni to na
kazaniach, wykładach i podczas
spotkań różnych środowisk. Kojarzy ludzi z dwóch stron barykady,
którzy pod wpływem jego słów
jednają się ze sobą. Jeszcze w połowie lat 70. w Berlinie poznał
polskiego księdza katolickiego,
duszpasterza polskich robotników w NRD, Artura Przybyła. Obaj
w podobnym wieku i z podobnymi poglądami szybko się zaprzy-

jaźnili. Po latach ks. Przybył objął
parafię w Gostyniu, gdzie szybko
okazało się jak dziwnie splecione
są wojenne losy mieszkańców
z Dreznem. Właśnie w Dreźnie
odbył się proces 12 konspiratorów z Gostynia. Zostali oni tam
w okropny sposób zgładzeni – naziści wybrali dla nich śmierć przez
zgilotynowanie. Pastor Busse
wielokrotnie przyjeżdżał do Gostynia, głosił tam kazania, przywoził młodych Niemców. Zyskał
tam przydomek „Polenfreund”.
W efekcie jego słów gostynianie
wyszli z bezprecedensową inicjatywą – rozpoczęli zbiórkę pieniędzy na odbudowę zniszczonego w nalotach dywanowych
RAF-u (dopowiadam: z udziałem
także pilotów polskich) drezdeńskiego Kościoła Mariackiego.
Ewangelicka barokowa Frauenkirche była pięknym zabytkiem,
jednym z symboli Drezna, jednak
jej ruiny władza komunistyczna
przez 40 lat zamiast odbudować,
wykorzystywała jedynie jako
propagandowy pomnik barbarzyństwa zachodniego. Smaku
tej historii dodaje fakt, że organizatorem tej charytatywnej akcji
był Marian Sobkowiak, w czasie
wojny członek Tajnej Organizacji
Wojskowej „Czarny Legion”, której
12 członków skazano w Dreźnie.
Pan Marian przeżył „marsz śmierci” w obozie w Sachsenhausen…
Erich Busse jest pacyfistą. Na
każdym kroku podkreśla bezsens
prowadzenia wojen i ich niszczycielski wpływ na wszystko: na
ludzi, przyrodę i infrastrukturę.
Wg niego …nie można makabry,
jaką jest wojna, otaczać nimbem
bohaterstwa, ani wmawiać, że
są wojny sprawiedliwe. Wojny
zawsze prowadzą ci, którzy chcą
na nich zarobić. Jednocześnie
podkreśla skąd biorą się trudności w dziele pojednania: Wojnę
można narzucić, pojednania –
nie. Nie można go nakazać ani na
nikim wymusić. Ono musi wyjść
od człowieka. I wciąż – tak jak niegdyś w szkole – zadaje Niemcom
i światu trudne pytania w rodzaju:
Jak to możliwe, że w latach 40. na
zamku Sonnenstein w Pirnie k.
Drezna w szpitalu dla umysłowo
chorych zagazowano kilkanaście
tysięcy chorych Niemców? Pastor
jest zdania, że nie ma prawd absolutnych, ostatecznych: Kiedyś
twierdzono, że Polacy byli, są
i będą naszymi wrogami. Dlaczego? Dziś jest inaczej…
Warto wspomnieć również
o szerokich zainteresowaniach

naszego bohatera. Krążą one wokół historii kultury i kościoła, ekumenizmu i pojednania. Jest on
znawcą opozycyjnej sztuki niemieckiej okresu nazizmu. Tematami jego wykładów są również
kultura i historia Dolnego Śląska,
niedoceniany często wkład Żydów w powstanie i rozwój kultury
europejskiej i… woda, jako medium, od którego nasze życie zależy w stopniu większym, niż nam
się zdaje. Interesuje pastora to, jak
żyli ludzie dawniej, jak wyglądały
ich relacje z innymi i co można
odczytać z nagrobnych kamieni
cmentarnych. W związku z tym
wyraził zainteresowanie Kaplicą
Czaszek w Czermnej. Zbiera też
informacje o innych ossuariach.
Bezprecedensowa sympatia
do Polski oraz „wieloletnia skuteczna działalność na rzecz pojednania polsko-niemieckiego oraz
zbliżenia ewangelicko-katolickiego” księdza pastora Ericha Busse
została uhonorowana w 2011
roku Nagrodą im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego. Nagroda
ta przyznawana jest od 1976 r. za
wybitne osiągnięcia w dziedzinie
kultury, sztuki sakralnej, działalności charytatywnej, społecznej
i ekumenicznej. Fundatorami
nagrody są Unia ChrześcijańskoSpołeczna i Ars Christiana. Do
tej pory specjalne wyróżnienia
otrzymali wybitni twórcy, poeci
i pisarze, muzycy, architekci, malarze, rzeźbiarze i liczni społecznicy – w sumie ponad 300 osób,
wśród nich Lech Wałęsa, Krzysztof Zanussi, Roman Brandstätter,
Krzysztof Penderecki i Jan Karski.
Pastor Erich Busse to postać
szlachetna, warto propagować
jego idee pojednania pozytywistycznego, oddolnego pojednania zwykłych ludzi – tak inne
są jego słowa w porównaniu do
podobnie często brzmiących, ale
zaprawionych rutyną i fałszem
chwilowego interesu politycznego słów dyplomatów. Choć nadal
na podstawowe pytania księdza
Busse nie ma odpowiedzi. Piękne
jest jednak to, że ciągle przywozi
on kolejne pokolenia Niemców
do Polski ucząc je prawdy o cierpieniach zadanych bezsensownie
Polakom i innym narodom przez
nazistowskie Niemcy. Dzięki edukacyjnemu charakterowi działań
Akcji Znaków Pokuty i pastora
rośnie u młodych Niemców świadomość ciągłej odpowiedzialności za to, by w przyszłości nigdy
więcej nie powrócił koszmar nazizmu.
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Przegląd CHórÓW pOGRANICZA pOLSKO-cZESKIEGO
Zdaniem słuchaczy to chór
„STA ALLEGRO" z Kudowy Zdroju
najlepiej zaprezentował się podczas XII Przeglądu Chórów Pogranicza Polsko-Czeskiego i to jego
członkowie wyjechali z Pieszyc
z główną nagrodą ufundowaną
przez burmistrza miasta Pieszyce.
Wszystkie zespoły zaprezentowały się słuchaczom w niedzielę 7
października w kościele p.w. św.
Antoniego.
Występy rozpoczęły się od
oficjalnego przywitania gości
i uczestników przez ks. Prałata
Edwarda Dzika i dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej – Centrum
Kultury – Lidię Zakrzewską-Strózik. Głos zabrał także burmistrz
Mirosław Obal, który z radością
powitał w Pieszycach zespół
z partnerskiego miasta Schortens
oraz z czeskiego Broumova. Na
przeglądzie obecna była również
Teresa Bazała - współtwórczyni
idei Polsko – Czeskich Dni Kul-

tury Chrześcijańskiej. – Przegląd
Chórów w Pieszycach to impreza
sztandarowa Polsko-Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej – mówiła z dumą Teresa Bazała. – Cieszę
się, że pomysł, który realizowany
jest od 23 lat rozwija się, i w Pieszycach ma taki właśnie kształt.
Uśmiech na twarzach gości wzbudziła reprezentująca Schortens
– Heide Bastrop, która w swoim
przemówieniu zwróciła się do
zebranych w języku polskim, za
co otrzymała gromkie brawa.
W przesłuchaniu konkursowym
udział wzięło jedenaście chórów,
a dodatkowo zebranym zaprezentował się chór Stella Polaris
z partnerskiego miasta Pieszyc
– Schortens. Występy poszczególnych zespołów ocenianie były
przez Grażynę Rogalę-Szeczerek
i Tadeusz Płazę, którzy następnie
prowadzili z członkami zespołów
warsztaty doskonalące.
A oto chóry, które zaprezentowały się w części konkursowej:

Chór "Petri Silva" z Pieszyc

CHÓR „LAUDATE DOMINUM”
(Kudowa Zdrój) - obchodzi w tym
roku 15- lecie istnienia. Chór to
30-osobowy amatorski Zespół
ludzi z pasją, w różnym wieku,
którzy umiłowali śpiew i poświęcają swój czas, by uświetniać
państwowe i okolicznościo-

Chór niemiecki z Schortens

Chór "Laudate Dominum" z Milicza

Chór Stěnavan z Broumova

Chóry śpiewają "Barkę"

we uroczystości. Chór uczestniczy w różnych koncertach
i przeglądach na terenie kraju.
ZESPÓŁ INSTRUMENTALNOWOKALNY „TĘCZA” (Dzierżoniów)
- zespół działa 18 lat. Reprezentuje Polski Związek Niewidomych. Występuje na różnych
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Chór "Sta Allegro" z Kudowy Zdroju

spotkaniach
organizowanych
przez Związek jak i w sanatoriach, domach opieki społecznej oraz w sąsiednich Czechach.
MĘSKI ZESPÓŁ ŚPIEWACZY
„CORD” (Piława Dolna) - zespól
rozpoczął swoją działalność artystyczną w 2006 rok, założycielem był Józef Flis - obecny
kierownik zespołu. Wszystkie
utwory zespołu wykonywane
są w układzie dwugłosowym
z akompaniamentem akordeonu. W swoim repertuarze posiadają: pieśni ludowe, żołnierskie
i patriotyczne. Zespół posiada
liczne nagrody i wyróżnienia.
ZESPÓŁ KAMERALNY „CON
MOTO” (Piława Dolna) - Zespół
istnieje 7 lat. W repertuarze posiada pieśni ludowe, kościelne,
patriotyczne i sakralne. W swoim
dorobku Zespół posiada 4 płyty.
Ostania nagrana w maju to kolędy.
ZESPÓŁ SPIEWACZY „CZERWONA JARZĘBINA" (Bielawa)
- Zespół powstał w 2007 roku.
Skład zespołu zmieniał się i obecnie liczy 25 osób, które kocha-

Chór "Maksymilianum" z Wrocławia

Chór "Libro di Muzica"

ją śpiew i ludzi - w ten sposób
pragną dać innym trochę radości. W swym repertuarze zespól
posiada pieśni i piosenki ludowe, biesiadne, przeboje okresu międzywojennego, a także
utwory współczesne. Wykonuje
również pieśni kościelne i kolędy.
CHÓR SZKOLNY „LIBRO DI
MUZICA" (Świdnica) - chór istnieje od 1998 roku. W jego skład
wchodzą uczniowie klas 4-6. Chór
ma na swoim kącie nagrody i wyróżnienia na festiwalach pieśni
patriotycznych, festiwalach kolęd
i pastorałek, przeglądzie piosenki
turystycznej. W zeszłym roku chór
zdobył nagrodę publiczności na
XI Przeglądzie Chórów Pogranicza
Polsko- Czeskiego w Pieszycach.
CHÓR „STA ALLEGRO” (Kudowa Zdrój)- Chór Sta Allegro powstał w Kudowie Zdroju w marcu
2006 roku i zrzesza rozśpiewanych mieszkańców miasta festiwalu Moniuszkowskiego. W szeregach chóru spotykają się ludzie
różnych zawodów i w różnym
wieku : uczniowie kudowskich
szkół, nauczyciele, pielęgniar-

ki, lekarze, urzędnicy różnych
instytucji. To co ich wszystkich
łączy, to zamiłowanie do muzyki i wytrwałość w nauce często
trudnego i wymagającego repertuaru. Chociaż wszyscy są
amatorami jeśli chodzi o muzykę
( za wyjątkiem dyrygenta ) chór
poszczycić się może już kilkoma wyróżnieniami i nagrodami
zdobytymi na konkursach i przeglądach chórów amatorskich.
CHÓR „MAKSYMILLIANUM”
(Wrocław) - to zespół mieszany,
którego repertuar uwzględnia
dzieła chóralne kompozytorów
rożnych epok. Zespół służy śpiewem liturgii Mszy Św., występuje
w ramach koncertów i uroczystości kościelnych a także świeckich.
Chór koncertował w wielu świątyniach we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku a także poza granicami kraju w Czechach, Niemczech.
Zespół uczestniczy także w festiwalach i konkursach, otrzymując
nagrody i wyróżnienia. Dyrygentem i założycielem chóru jest
Marek Mikonowicz, absolwent
Akademii Muzycznej w Krakowie.

CHOR „STĚNAVAN” (Broumov) - Amatorski chór powstał
w 1971 roku, dyrygentem jest
Ladislav Šikut. Stěnavan śpiewał wiele razy w Polsce, ale
także w Austrii i Niemczech.
Chór stworzył zróżnicowany
i rozległy repertuar zarówno
z muzyki świeckiej i religijnej.
Chór „PERTI SILVA” (Pieszyce) - chór powstał w 1997 roku
z inicjatywy Piotra Kaji, który
również przez trzy lata był jego
dyrygentem. Od 2000 roku funkcję tę do dzisiaj sprawuje Beata
Chodasiewicz. Chór liczy około
25 osób i działa przy parafii św.
Antoniego w Pieszycach. Chór
śpiewa a capella w 4-ro głosie,
a na repertuar składają się pieśni liturgiczne, muzyki dawnej,
patriotyczne oraz współczesne.
Również utwory śpiewane w języku czeskim, starocerkiewnym,
angielskim oraz francuskim.
Chór występuje lokalnie biorąc
udział w przeglądach i uroczystościach okolicznościowych, dał
także koncerty w Pradze, Berlinie
i Schortens.

Zespół śpiewaczy "Czerwona" Jarzębina z Bielawy
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Droga do „Gottwaldówki”
Współczesna adaptacja gospodarstwa wiejskiego z końca XIX wieku
w Kątach Bystrzyckich na Ziemi Kłodzkiej

Renata Czaplińska – włascicielka
Gottwaldówki

„Gottwaldówką” nazwano,
od nazwiska byłych właścicieli, XIX w. gospodarstwo, położone w Kątach Bystrzyckich,
w centrum wsi, nieopodal gotyckiego kościoła1 i przystanku autobusowego.
Kąty Bystrzyckie to malowniczo
położona
wieś
w bystrzyckiej części Kotliny
Kłodzkiej, wciśnięta w doliny
wzgórz północno-wschodniej
części Krowiarek. Zachwyca
ona pięknymi, rozległymi panoramami i spokojem.
Długa historia wsi zaprzecza jej peryferyjności. Początki miejscowości sięgają XIV w.
i roku 1346, zapisanego w dokumentach króla Jana Luksemburskiego. Do wojny 30-letniej
czynne były tu kopalnie rudy
żelaza, ożywiające wieś pod
względem gospodarczym, zapewniające pracę miejscowej
ludności. Pod koniec XIX w.
następuje powolne wyludnianie wsi, a jej poważną degradację przyniosły zmiany, które
miały miejsce po 1945 r., po
wysiedleniu ludności niemieckiej i przejęciu gospodarstw
1) W kościele znajdują się rzeźby
Michała Klahra, na ścianach nawy
odkryto kilka lat temu XV w. freski.

przez ludzi przesiedlonych ze
wschodnich terenów Polski.
Zmuszały one wyrzuconych
ze swych rodzinnych stron
osadników, do konieczności
trudnego oswajania się z odmienną cywilizacją i kulturą,
po pięciu latach niemieckiej
okupacji i tragicznych dla Polaków doświadczeń wojny. Pisze
o tym w swojej pracy dr Izolda
Topp-„… oswajanie zastanej
tu kulturowej przestrzeni najczęściej nie prowadziło więc
do adaptacji, lecz do odtworzenia poprzedniego sposobu
życia i jego warunków, choć …
były one zdecydowanie mniej
korzystne.”2
Wieś podupadała i liczyła
już po kilkunastu latach zaledwie kilka gospodarstw. Dopiero w latach 70-tych rozpoczęły
się głębokie przeobrażenia
współczesne, przyniosły one
poprawę gospodarczą, ożywioną rozwojem turystyki, która stała się motorem nowych
osiedleń, zagospodarowywania i odnowy zaniedbanych
gospodarstw, jak też budowy
nowych domów, przez ludzi
szukających spokojnego azylu
w pięknych zakątkach Ziemi
Kłodzkiej.
Po wojnie zasobną zagrodę rodziny Gottwaldów położoną we wsi Kąty Bystrzyckie
przejął osadnik wojskowy z rodziną pochodzący z Kresów.
W powojennej sytuacji i odmiennej rzeczywistości trudno było utrzymać w dobrym
stanie wielkie gospodarstwo.
Przez lata niszczało ono wraz
z wyposażeniem, z którego nie
zawsze potrafiono właściwie
korzystać.
2) Izolda Topp-Wójtowicz, Folklor
dolnośląski-mity czy rzeczywistość?,
[w] Trudne dziedzictwo. Tradycje
dawnych i obecnych mieszkańców
Dolnego Śląska, p red. J. Nowodzielska-Sobel i G. Strauchold, W-łw.
2006, s. 157.

Nie jest przedmiotem rozważań niniejszego artykułu
sytuacja polityczna, gospodarcza, społeczna i kulturowa,
spowodowana poczynaniami
„wielkich polityków”. Niewątpliwie tragicznym ich skutkiem było dramatyczne przerwanie wielowiekowej ciągłości tradycji i innych życiowych
uwarunkowań przesiedlonych
narodów polskiego i niemieckiego. Te zostały dostatecznie
przeanalizowanie , zbadane
i opisane przez historyków.
Moje rozważania chciałabym
umiejscowić w kategorii człowiek i jego sytuacja wobec
dramatycznej i skomplikowanej rzeczywistości. Ukazać
ludzkie losy i poszukiwania
nowej drogi życia po zaistniałych przemianach. Niech posłuży temu przykład Gottwaldówki i poczynań jej obecnej
właścicielki, której życie i pasje
są doskonałym przykładem
pogodzenia przeszłości z przyszłością.
Renata urodziła się w 1935
roku w Trzebieszowicach
(niem. Kunzendorf ). Rodzice,
ojciec Anaststsius Paschilke
pochodził z Prus Wschodnich,
matka Maria Blania z Górnego
Śląska, ze wsi Kamień Wielki

(mówiło się od św. Jacka). Babcia, matka matki mówiła piękną
archaiczną śląską gwarą, która
niemieckojęzycznym wnukom
wydawała się śmieszna i niezrozumiała z żalem wspomina
Renata. Rodzice pobrali się na
Pomorzu, na Ziemię Kłodzką
zjechali w poszukiwaniu pracy
w 1930 roku. Osiedli najpierw
w Trzebieszowicach, a po paru
latach zamieszkali w pobliskiej
wsi Heinzendorf, dzisiejszej
Skrzynce. Nie mieli własnego
domu. Z pięciorgiem dzieci
mieszkali w wynajętym mieszkaniu, w domu obok kościoła
i cmentarza. Sąsiadką rodziny
Paschilke, w tym samym domu
była stara samotna kobieta, opiekująca się kościołem
i cmentarzem. Dla dzieci pozbawionych własnego podwórza i ogrodu była Babcią, której
pełna oddania ciężka praca zachwycała i zachęcała dzieci do
pomocy; uczestniczenia przy
sadzeniu kwiatów na grobach,
podlewania i porządkowania
otoczenia kościoła. W pamięci
Renaty ten czas i miejsce pozostały historią zaczarowanego ogrodu, czułym wspomnieniem.
Wojna przerwała dzieciństwo Renaty. Rodzina ze
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względu na polską narodowość matki mogła pozostać
w Skrzynce. Niemiecka dziewczynka rozpoczęła naukę od
trzeciej klasy polskiej szkoły,
nie znając zupełnie języka
polskiego, co utrudniało jej
kontakt z rówieśnikami. Czuła
się wyobcowana i bardzo samotna. W opuszczonych przez
Niemców domach wyszukiwała książki i czasopisma i czytała je, czerpiąc z nich wiedzę
na temat przeszłości swojego
regionu. Tak rodziło się w niej
przywiązanie i miłość do Ziemi
Kłodzkiej, znajomość wiejskich
zwyczajów, obrzędowości, fascynacja tradycją, którą nosi
w sobie do dziś.
Po ukończeniu szkoły
podstawowej chciała zostać
przedszkolanką. Niestety, na
naukę w oddalonej szkole nie
pozwoliły warunki materialne
rodziny. Ukończyła więc kurs
księgowości I stopnia w Kłodzku z bardzo dobrym wynikiem
i rozpoczęła pracę w Hucie
Szkła w Stroniu. Dalsze kształcenie w tym kierunku kontynuowała pracując.
W roku 1961 wyszła za mąż
za osiadłego w Opolu Polaka
- Mieczysława Czaplińskiego.
Urodziła dwoje dzieci: Karinę
w 1962 roku i Piotra w 1964.
Po krótkim okresie życia
w Opolu powróciła w swoje
strony, zamieszkała w Lądku
i tam pracowała jako księgowa w Miejskim Zarządzie
Drogowym. Dzieci dorastały.
Córka wybrała słynną szkołę
ogrodniczą w Pruszkowie, ale
w Lądku nie było zapotrzebowania na absolwentkę z taką
specjalnością. I właśnie wówczas pojawiło się ogłoszenie,
że na Kolonii Radochowskiej
jest do kupienia budynek gospodarski. Rodzinna wyprawa
i oględziny domu wprawiły
wszystkich w zachwyt, który
ostatecznie zakończył się przejęciem gospodarstwa.
Był to dom typowy dla
regionu, jednobryłowy ze
stajnią i oborą, kryty wysokim dwuspadowym dachem,
wybudowany w końcu XIX w.
W domu mieszkała wówczas
staruszka -wdowa, niezdolna
już do prowadzenia gospodarstwa. Żyła w jednej czyściutkiej izbie, z wyszorowaną
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do białości podłogą, łóżkiem
ze stertą poduszek obszytych
koronkami, w pomieszczeniu,
za którego ścianami czas dokonywał destrukcji pozostałej
części gospodarstwa. Ogromnym walorem domu było jego
położenie, z jednej strony przy
drodze do Kaątów Bysrzyckiech, z drugiej otwarty na
opadającą dolinę z panoramicznym, przepięknym widokiem Ziemi Kłodzkiej.
Taki był początek „Domu
Skowronki”. Wiele pierwszych
lat to starania o pożyczki na remont i doprowadzenie obiektu do stanu używalności. Był
to czas ciężkiej pracy, walka
o materiały budowlane, adaptacja na gospodarstwo agroturystyczne, w którym pomału
rozwijano działania kulturalne.
Podziw i uznanie ze strony niemieckich kłodzczan, spowodowały budowę obok starego
domu tzw. Izby Regionalnej,
wyposażonej w tradycyjne
meble i sprzęty: „Kaflowy piec
z okalającą go ławą i „sztangą” do suszenia, otwarty kredens ozdobiony koronkami,
duży stół z ławą, a nad nim
ołtarzyk.”3 Opowiada Karina:
”W Izbie Regionalnej zaczęłyśmy organizować lekcje żywej
historii dla młodzieży, opowiadając o tradycjach i kulturze Ziemi Kłodzkiej, wspólnie
z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Kłodzku zorganizowałyśmy kurs białego haftu
śląskiego, uszyłyśmy stroje regionalne dla siebie i chóru ze
Szkoły Podstawowej w Lądku
Zdroju. Ponadto odbyły się
w naszej Izbie Regionalnej seminaria: „Historia Ziemi Kłodzkiej” z prof. Arno Herzigiem
z Uniwersytetu w Hamburgu,
„Ziemia Kłodzka- miejsce kultu maryjnego”, „Michał Klahr
i jego dzieło”, „Śladami J. Wittiga”, ”Rośliny Ziemi Kłodzkiej”,
„Pieczenie bagli - tradycyjnych
ciasteczek postnych”, „Ziemia
Kłodzka przez cztery pory
roku”, „Z legendą na saniach”.
Corocznie organizowałyśmy
3) Renata Czaplińska, Karina
Fuglińska, Izba Regionalna i skansen Gottwaldówka, [w] Muzeum
i Dziedzictwo Kulturowe Pogranicza,
Kudowa Zdrój-Tożsamość i zbliżenie,
pod. Red. R. Gładkiewicz, Kudowa
Zdrój 2008, str. 173-174.
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też wędrówki po Ziemi Kłodzkiej, cieszące się wielkim powodzeniem.”4
Na
zagospodarowanym
„Domu Skowronki” kończy
się pewien etap życia Renaty;
czas prób i doświadczeń. Teraz, „ster” przejmuje, doskonale sobie radząca córka Karina
z mężem Edwardem i córkami
Joanną, Julią i Janą. W Renacie dojrzewa nowe marzenie;
idea odtworzenia, na którymś
z opuszczonych gospodarstw
pokazowej zagrody wiejskiej
z tradycyjnymi sprzętami,
narzędziami rolniczymi i rzemieślniczymi oraz przyległym
do niej ogródkiem, a także
z miejscem na wystawy i na typowe zajęcia wiejskie.
Podczas oględzin niszczejących domostw na terenie
pobliskich Kątów Bystrzyckich,
znajduje i odkupuje w roku
1998 gospodarstwo należące
do wysiedlonej w 1946 roku
rodziny Gottwaldów, przydzielone po wojnie rodzinie „repatriantów” ze Wschodu. Od tej
pory rok po roku, systematycznie, z wielkim wysiłkiem i uporem, przy ograniczonych środkach finansowych, wsparciu
przyjaciół i różnych fundacji
realizuje Renata program odbudowy i zagospodarowania
4) Tamże, Sr. 174.

Gottwaldówki. Gospodarstwo
to, to wielobudynkowy, o dużej kubaturze obiekt, założony
na planie czworoboku, składający się z osobnego domu
mieszkalnego, obory, stodoły
i wozowni. Obiekt zamyka szeroka, łukowa brama, typowa
dla wiejskiego budownictwa
kłodczyzny. Wewnątrz obszerny podwórzec, opadający
w kierunku północnym, a na
nim murowana wygódka z serduszkiem.
Tego typu obiekty, o dużych gabarytach budowane
pod koniec XIX wieku, powstawały pod wpływem rozwoju
wielkiego przemysłu, który
oddziaływał na charakter zabudowy wsi. Budowano wówczas większe budynki mieszkalne, zasobne budynki gospodarcze. Gottwaldówka jest
tego najlepszym przykładem.
Budynek mieszkalny z wysokim dachem krytym łupkiem,
z użytkowym poddaszem, posiada wydłużoną bryłę o proporcjach 2:1, z dobudowanym
nieco później, wysuniętym na
zewnątrz ryzalitem, mieszczącym-według relacji wnuczki
Gottwaldów-mieszkanie przeznaczone dla dziadków. W parterze domu obszerna kuchnia,
pokoje, w sieni wielki piec
chlebowy oraz wiele komórek
i zakamarków, niezbędnych
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w gospodarstwie. Budynki gospodarcze wybudowano z cegły, kamienia, drewna i kryto
łupkiem lub gontem.
Sentyment, przywiązanie,
znajomość wiejskiego życia,
niezwykłe poszanowanie wartości każdego przedmiotu,
przydatnego w życiu dawnej
wsi kłodzkiej ukierunkowały
gromadzenie zbiorów. Zdobywano je zarówno na giełdach,
od handlarzy lub w wiejskich
gospodarstwach chłopskich,
gdzie przeleżały bezużytecznie wiele lat. W oborze po
remoncie powstała sala wystawowa z całkowitym zachowaniem charakteru wnętrza
i niezależną instalacją sprzętu
wystawienniczego. W części
dachowej obory wygospodarowano, po wprowadzeniu
okien mansardowych kilka pokoi z łazienkami dla turystów.
Stodołę z młockarnią i innymi
starymi maszynami rolniczymi zachowano zgodnie z jej
pierwotnym przeznaczeniem.
Wozownię, otwartą w kierunku podwórza przeznaczono
na pokaz maszyn rolniczych,
uprzęży i wozów. W części
strychowej wykonano szereg
otworów okiennych w dachu,
które doświetlają wielkie pomieszczenie,
przeznaczone
również na wystawy i bibliotekę. Wszystkie prace remontowe prowadzono pod nadzorem zaprzyjaźnionego z Renatą, doświadczonego architekta
Warcisława Martynowskiego.
Od samego początku remontu i sukcesywnego zagospodarowywania Gottwaldówki była obiektem otwartym i żywym, pełnym ludzi

i imprez. Nie czekano na oficjalne, pokazowe zakończenie
remontu, bo taki czas był nie
do przewidzenia ze względu
na sposób i możliwości prowadzonych prac. Nie przeszkadzało to właścicielce oddawać
do użytku nowe pomieszczenia, organizować spotkania
i wystawy, zabawy na dziedzińcu z ludową orkiestrą, zawsze tematycznie związane ze
Śląskiem i Ziemią Kłodzką.
Pierwsza wystawa zlokalizowana w oborze zorganizowana została w roku 2003 i trwała
trzy sezony. Prezentowała ona
dorobek artysty malarza i grafika Ericha Fuchsa (1890-1983),
którego twórczość to wielka
epopeja, opowiadająca o życiu ludu sudeckiego, w czasie
kiedy rozwój przemysłu powoduje ucieczkę ludzi wsi do
miast w poszukiwaniu pracy
i zapowiada zmierzch pewnej
epoki. Erich Fuchs zatrzymuje
ten czas w swoich pracach.
Od roku 2004 można było
obejrzeć, również trwającą
kilka sezonów, wystawę za-
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tytułowaną „Śląskie koronki
z babcinego kufra”. Przygotowano ją w następnym etapie
prac remontowych w wielkiej
sali nad wozownią. Surowe
w swej prostocie pomieszczenie zachowane w oryginale,
odsłaniające prostą drewnianą
konstrukcję dachową, kontrastowało z delikatnymi eksponatami-śląskimi i europejskimi
koronkami.
Obie pierwsze wystawy
zorganizowane zostały z inicjatywy Renaty we współpracy z Polsko-Niemieckim Towarzystwem w Kłodzku oraz
przy dofinansowaniu Fundacji
Współpracy Polsko -Niemieckiej w Warszawie. Wystawom
towarzyszyły katalogi, drukowane zaproszenia i plansze
reklamowe autorstwa artysty
plastyka Cezarego Twardowskiego z Łodzi.
W roku 2008 dzięki inicjatywie gospodyni Gottwaldówki, a także przychylności
i wsparciu Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna” w Bolesławcu
pokazano po raz pierwszy na
Ziemi Kłodzkiej piękne wyroby
ceramiczne projektu artysty
plastyka Bronisława Wolanina.
Wystawę pod nazwą „Święci w szkle zaklęci” zorganizowano w roku 2011. Była to
prywatna kolekcja dewocyjnych obrazków na szkle, wykonywanych w ciągu XVII-XIX
w. w hucie szkła w Lasówce
na Ziemi Kłodzkiej, zebranych
przez małżonków Heidi i Fritza
Helle. Wystawę zorganizowało Muzeum Śląskie w Görlitz,
użyczając jej część Gottwaldówce.

Aktualnie otwarto w sali
nad wozownią pokaz form
szklanych Wernera Kaspara
i akwarel jego żony Urszuli, połączony ze sprzedażą. Wszystkie te wystawy przygotowywane były pod kierunkiem
profesjonalnego muzealnika.
Wystawy to tylko część
działalności w Gottwaldówce. Te przyciągają turystów,
wędrujących szlakami przez
Kąty Bystrzyckie, zachęconych plakatami i reklamą.
Przejeżdżającym w kierunku Lądka Zdroju autokarom
oferuje Gottwaldówka postój na kawę z pysznym plackiem z kruszonką. W budynku
mieszkalnym młodzież uczy
się pieczenia chleba w starym
piecu chlebowym. W najbliższym czasie zostaną otwarte
warsztaty dawnego rzemiosła,
gromadzony jest księgozbiór,
głównie regionalny w języku
niemieckim i polskim, przewidziane jest założenie ogródka
zielarskiego i uporządkowanie
starego sadu.
Są to plany na najbliższą
przyszłość.
Niezmordowana gospodyni Gottwaldówki
przenosi jej wizerunek w czas
przeszły, kształtuje na nowo jej
dziewietnastowieczny obraz.
W ten sposób zamierza pokazać współczesnym młodym
ludziom życie kłodzkich wieśniaków sprzed około 150 lat.
Gospodarstwo Renaty stale
wzbogacane w zbiory i ciekawe inicjatywy, staje się powoli
atrakcją spokojnych Kątów Bystrzyckich. Nie ma w regionie
podobnie zorganizowanego
pod względem etnograficznym obiektu. Gottwaldówka
nie jest konkurencją dla programów skansenowskich5,jest
prezentacją jednego, typowego dla Ziemi Kłodzkiej zespołu
gospodarczego z końca XIX
wieku. Przeszłość tego obiektu odtwarzana jest dla ludzi
młodych, żyjących fascynacją
współczesności, ale także zainteresowanych bogatą, wielowiekową kulturą tej Ziemi.
5) Skansen-muzeum etnograficzne na wolnej przestrzeni, gdzie
eksponuje się zabytki regionalnego
budownictwa ludowego, sprzęty
i narzędzia. wg Słownik Wyrazów
Obcych, Wydawnictwo Europa,
Wrocław 2001
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Wariacje na temat gęsi polskiej
Jakkolwiek mili Czytelnicy
czytając ten felieton wybierać
prawdopodobnie będą między
karpiem a uszkami, niemniej
jednak pragnę skierować ich
uwagę ku przeszłości, dalszej
i bliższej, bo całkiem niedawnemu Świętu Niepodległości.
Obchodzimy je 11 listopada,
którą to datę ustalono dość arbitralnie, co ciekawe, oficjalnie
dopiero w 1937 roku.
Tak się złożyło, że jest to
dzień, który w liturgii od średniowiecza poświęcony jest
św. Marcinowi (w kościele prawosławnym wspomnienie liturgiczne przypada w październiku). Jego ojciec, trybun rzymski,
nadał synowi imię pochodzące
od boga wojny Marsa. Według
legendy, św. Marcin, mnich, sam
w młodości żołnierz i rzymski legionista, nie chciał przyjąć urzędu biskupa Tours, ofiarowanego
mu przez mieszkańców słyszących o dokonywanych przez
niego cudach. Kiedy Marcin
schował się do klasztornej szopy, w której chowano gęsi, te zaniepokojone podniosły wrzawę,
zdradzając w ten sposób jego
kryjówkę. Mieszkańcy wręcz siłą
przyprowadzili go do katedry
błagając o przyjęcie godności biskupa, a działo się to w 371 roku.
Był pierwszym świętym Kościoła
zachodniego, nie będącym męczennikiem. Jego kult rozszerzył
się we Francji, a potem w całej
chrześcijańskiej Europie. Tours
i grób świętego stały się celem
pielgrzymek, zajmując przez
setki lat drugie miejsce po Jerozolimie. Pieczenie gęsi na pamiątkę św. Marcina przeszło do
tradycji i zachowało się po dzień
dzisiejszy. W połowie XIX wieku nikt w Polsce nie wyobrażał
sobie słotnych listopadowych
wieczorów bez pieczonej gęsi.
Podaje się, że w listopadzie 1865
roku, poczynając od św. Marcina,
w Warszawie liczącej wtedy 350
tys. mieszkańców, zjedzono 20
tys. gęsi. 11 listopada jest dniem
św. Marcina obchodzonym
w wielu krajach (m.in. Francji,
Niemczech, Szwecji) z obowiązkową pieczenią z gęsi na stole.
Najbardziej znana jest pieczona
„gęś św. Marcina”, tradycyjna

potrawa wywodząca się z Kolonii, gdzie 11 listopada spożywa
się ją nadziewaną jabłkami, rodzynkami i kasztanami.
Jednak gęsi weszły do historii dużo wcześniej, gdy ostrzegawczym gęganiem uratowały
Rzym przed atakiem Galów. Ci
w roku 390 p.n.e. postanowili
nocą zdobyć wzgórze kapitolińskie. Wybrali najbardziej strome podejście i moment, kiedy
znużeni głodem i wymęczeni
walkami obrońcy zasnęli… Zasnęły też psy. Ale czuwały gęsi,
ptaki poświęcone bogini Junonie. Dzięki gęsiej pobudce Rzymianie obronili Kapitol, później
zaś odzyskali całe miasto. W podzięce Rzymianie obnieśli jedną
z nich w lektyce, za to psy zostały ukarane – jednego z nich
powieszono. Dlatego już w czasach rzymskich gęsi towarzyszyły bogowi wojny, Marsowi. Ciekawe, że i dzisiaj na dziedzińcu
katedry w Barcelonie hoduje się
gęsi, mające być symbolem czystości.
Wróćmy do gęsi św. Marcina. Poeta obyczajowy, religijny
i okolicznościowy wczesnego
baroku, Kasper Twardowski
(około 1583–1641) pisał:
Polacy zaś ten zwyczaj mają.
W dzień świętego Marcina gęś
tłustą piekają.
Skąd dwój pożytek biorą gospodarze starzy: I mięso i praktykę,
jeśli się im zdarzy
Widzieć makuły śniade kości obnażystej, Spodziewają się pewnie
zimy oparzystej;
Jeśli też rydzowata,z brzegów
zapalona, Zapewne zima będzie
przykra i szalona.
Będzie li też bielizny miała w sobie wiele, Niepochybna stateczność sanice się ściele.
Inny poeta, Jakub Teodor
Trembecki (1643–1720), kolekcjoner tekstów literackich, arianin, zapisał przysłowie staropolskie ilustrujące znaczenie gęsi:
„Niemasz lepszej zwierzyny, jako
nasza gąska: Dobre pióro, dobry
mech, nie gań mi i miąska” (Wirydarz poetycki, Pożytki z gęsi).
Należy dodać, że w cenie więc
oprócz mięsa były i pióra gęsie

jako narzędzia pisarskie i mech
(pierze). O gęsi wspomniał był
i wieszcz: „Już był w ogródku, już
witał się z gąską” (Adam Mickiewicz, Lis i kozioł).
Potem Oskar Kolberg pisał
o zwyczajach ludowych, potwierdzając słowa Kacpra Twardowskiego: Zamożna gospodyni w jesieni, w dzień św. Marcina, zabija gęś i piecze w piecu,
a gospodarz, obdzieliwszy
swoją czeladkę cząstkami z tej
gęsi, sam sobie zostawia piersi,
ostrożnie mięso objada, oczyszcza kość piersiową, a jeżeli jest
biała, rokuje zimę suchą i stałą;
jeżeli jest sinawa i czerwona,
zimę słotną; jeżeli pół biała od
góry, a pół czerwona od spodu,
wtedy pierwsze pół zimy ma
być suche, a drugie słotne; jeżeli
w cętki tu i ówdzie nakrapiana,
znaczyć to ma zimę burzliwą
śnieżną.
Jak to zwykle bywa, w ciągu
wieków połączono tradycje pogańskie i obyczaje wynikające
z zamknięcia naturalnego rytmu
prac gospodarskich ze świętem
chrześcijańskim. Późną jesienią gęsi są najbardziej tłuste
i dorodne, więc na św. Marcina
noszono tłuste gęsi do dworu,
klasztoru i kościoła. Z kolei przepowiednie
świętomarcińskie
dotyczyły przyszłości narzeczonych, którzy w noc św. Marcina
mieli zerwać w ogrodzie gałązki
drzew owocowych, a później,
każde z osobna, włożyć je do
wody. Jeśli obie gałązki zakwitną jeszcze przed Bożym Narodzeniem – dobrze to wróży
przyszłemu związkowi. We Francji spożywaniu gęsiny towarzyszy wesoła zabawa, wiążąca się
z degustacją rocznych win, gdyż
nazywane „winem św. Marcina"
młode wino otwierano właśnie
tego dnia. Skutkiem tego bywały „dolegliwości świętomarcińskie", wynikające z nadużycia
trunków. Także w Polsce mówiono wówczas: „Spuszczaj wino
na św. Marcina i pij je przez cały
rok". Wino to miało mieć szczególne właściwości i dodawać
sił i urody. Od imienia świętego
wzięły nazwę liczne źródła wód
mineralnych. W dniu św. Marcina był zwyczaj rozdawania wina

biedakom, a sam święty przedstawiany jest w ikonografii jako
rycerz oddający pół płaszcza
żebrakowi, co wiąże się z przełomowym wydarzeniem z życia świętego podkreślającym
jego miłosierdzie. Otóż Marcin,
jeszcze jako żołnierz cesarza
Konstancjusza II, zobaczywszy
u bram Ambianum (obecnie
Amiens w północnej Francji)
marznącego żebraka, oddał mu
swój płaszcz żołnierski. Następnej nocy śnił mu się, odziany
w jego płaszcz, Chrystus, który
do otaczających go aniołów
mówił: „Marcin okrył mnie swoim płaszczem”. Scena dzielenia
się połową płaszcza z żebrakiem
inspirowała wielu artystów.
Z dniem św. Marcina wiążą się
też różne zwyczaje, wśród nich
„rózgi Marcina”, brzozowe gałązki z listkami na czubku, związane z gałązkami dębu i jałowca,
które w tym dniu pasterze dawali swoim chlebodawcom. Następnie rózgi te święcone były
w Trzech Króli i służyły w ciągu
roku do wypędzania bydła na
pastwiska. Jeszcze dziś w wielu
regionach Niemiec przechodzą
orszaki dzieci z „lampionami św.
Marcina”, towarzyszy im rycerz
ubrany w rzymski hełm i purpurowy płaszcz. Św. Marcin jest
patronem armii, rycerzy, podróżujących, uchodźców, kowali,
pasterzy, żebraków, właścicieli
winnic, hotelarzy i wielu innych.
To dawne tradycje, a dziś? Na
początku XXI wieku Polska jest
największym producentem gęsi
w Europie. Eksport gęsiny, głównie do Niemiec, sięga 20 tys. ton
rocznie. Polskie gęsi uważa są za
najlepsze, w czym nic dziwnego,
bo tu od „dzieciństwa” korzystają
z zielonych wybiegów, łąk i pastwisk. Żywione urozmaiconymi
paszami (głównie zbożem) spożywają więcej nienasyconych
kwasów tłuszczowych niż ptaki
w chowie zamkniętym, żywione
mieszankami ubogimi w kwas
linolenowy, a bogatymi w nasycone kwasy tłuszczowe. Polska
gęsina produkowana w systemie ekologicznego rolnictwa
(zwłaszcza gęsi białe kołudzkie,
które ostatnie 3 tygodnie karmi
się całym ziarnem owsa – tzw.
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„gęsi owsiane”), mieści się nawet w kryteriach „oryginalnej
żywności”. Mięso młodych polskich gęsi owsianych zawiera
ponad 23% białka, około 4%
tłuszczu i 50-83 mg cholesterolu
w 100 g. Nie do wiary, lecz również tłuszcz gęsi owsianych zaliczany jest do „zdrowszych tłuszczów zwierzęcych” ze względu
na znaczną zawartość jednonienasyconego kwasu oleinowego
(ok. 42%), linolowego (ok. 20%)
i linolenowego.
Można więc śmiało przyjąć,
że świętowanie 11 listopada łączy tradycję patriotyczną, zwyczaje wywodzące się z radości
z darów natury i zamknięcia
cyklu prac gospodarskich oraz
chrześcijańską tradycję św. Marcina. Jako wzór udanego połączenia można przywołać przykład tegorocznych obchodów
11 listopada w Polanickiej Izbie
Gospodarczej, jest to również
wskazówka na przyszłość. Najpierw prezes PIG Henryk Czaja
przypomniał okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku i rolę Józefa
Piłsudskiego, co wiceprezes
Henryk Grzybowski uzupełnił
słowami o wkładzie Romana
Dmowskiego i Stanisława Kozickiego (przez ostatnie dziesięć
lat życia mieszkańca PolanicyZdroju) w ustaleniu granic Polski na konferencji pokojowej
w Paryżu. Następnie utalentowany Kacper Lech z Regionalnej
Szkoły Turystycznej przy akompaniamencie Danuty Szczepankiewicz zaśpiewał wiązankę
pieśni patriotycznych. Później,
dla stworzenia tradycji obchodzenia Święta Niepodległości,
także na weselszą nutę (bo dotąd tylko smutno, listopadowo)
i odnowienia starodawnych
tradycji świętomarcińskich oraz
rozpowszechnienia spożywania
gęsiny jako potrawy swojskiej
(w odróżnieniu od amerykańskiego indyka) jedzono gęsinę
i żartowano. Wkrótce dobrze
znane pieśni i piosenki patriotyczne, począwszy od „Roty”
poprzez legionowe „O mój rozmarynie” i „My pierwsza brygada” po nowsze „Czerwone maki”,
zaczęli śpiewać wszyscy zebrani,
a Ryszard Pisarczyk przygrywał
na akordeonie.
Stare przysłowia mówiły
o długiej tradycji spożywania
gęsiny w Polsce: np. „Na świętego Marcina dobra gęsina” czy
„Na Marcina, gęś do komina”.

Były też, czasem sprzeczne,
wróżby meteorologiczne: „Gdy
Marcinowa gęś po wodzie, będzie Boże Narodzenie po lodzie”
lub odwrotnie „Jaki Marcin, taka
zima”, jak również zapowiedźi
pierwszych opadów śniegu
„Święty Marcin przyjeżdża na
siwym koniu”. Autor niniejszego
felietonu, zachęcony przez Henryka Czaję, odkurzył specjalnie
na tę okoliczność stare przysłowia i napisał nowy tekst do
znanej melodii ludowej. Nie są
to takie zupełne głupotki, jakby
się to mogło z pozoru wydawać,
można chyba dostrzec drugie
dno. Spodobały się już zresztą
na biesiadzie artystycznej IX Festiwalu „Poeci bez granic”, gdzie
zostały zaprezentowane tydzień
później. A oto one:

Biednej gęsi zawsze w dziób
wieje.
Darowanej gęsi nie zagląda się
w dziób.
Na wzburzone fale gęsi tłuszcz
nie pomoże.
Jak se gęsim pierzem pościelesz, to się wyśpisz.
chociaż mówi się Wyszedł jak
gąsior na pierzu.
Dopóty gęś wodę pije, dopóki
jej się szyi nie urwie.
Choćbyś gęgał i gęgał – nad
gęsi pipek nie podskoczysz. Gęgaj i sto lat – orłem nie budiesz.
Choćby kaczor nauczył się gęgać i tak nie poleci.
Ogłoszenie (zupełnie niepolityczne): Zamienię kaczora na
gąsiora.
Polacy nie gęsi, ale kaczki też
nie.

Gąsior gęsi nie przepuści,
a dobry gąsior żadnej.
dlatego
Każda gęś swojego gąsiora
chwali.
ale
Jeszcze się taki nie urodził, co
by wszystkim gęsiom dogodził.
Złapał się Kozak za gęś, a gęś…
woli Tatarzyna.

Gęgać – jak to łatwo powiedzieć.
Gdyby gęsi nie gęgały, przeszłyby cicho przez życie.

Wyznanie
Mówili o mnie: głupia gęś. Ja
wcale taka nie byłam. No, może
trochę… zielona.

Gęś biegała, gęś gęgała, aż
o drzewo gwizła, ktoś się martwi, ktoś się cieszy – gospodarcza izba.

Głupia gęś ma zawsze szczęście,
a mądra… szkoda gadać!

Trzy grzyby w barszcz – dysonans, trzy gęsi na stół – harmonia.
Co trzy gęsi, to nie jedna. chociaż O jeden most za daleko,
o jedną gęś za tłusto.
Każda gęś po swojemu gęga,
a w brytfance wszystkie jednakie.

Gęsi są mądrzejsze od kur, tylko
mają czarny pijar.
Rady dla figur politycznych na
różnych szczeblach (także samorządowych:)
Dasz gęsi jeść, przestanie
gęgać, a wtedy zrobisz, co zechcesz.
Sprawiaj gęsi do wieczora, weź
najtłustszą dla klasztora.
Niejednej gąsce Balbinka na
imię.
Gdzie gęsi jest sześć, tam nie
ma flamingów.
wersja polityczna Gdzie kaczek
sześć, tam nie ma lemingów.
Jak już gęsi po kątach porozstawiasz, to ci kaczor na środek
wylezie.
Z gęsiej szyi bata nie ukręcisz,
a z koziej d... trąby.

Ładnemu we wszystkim ładnie,
a gęsi na talerzu. I lepsza ta gęś
na talerzu, niż indyk w Ameryce.
Jedzenie gęsiny uskrzydla.
Gęgasz, gęgasz, gęgasz…
a życie takie krótkie.
Dla Czytelników „Ziemi
Kłodzkiej” opracował Henryk
Grzybowski na podstawie:
Piotr Adamczewski: „Za stołem”, Polityka 48/2009, s. 106
dr inż. Halina Bielińska: „Gęsina” i dr Jacek Szklarek: Akcja
„Gęsina na św. Marcina” z www.
gesina.pl
strony Urzędu Miasta w Jaworze „Świętomarcińskie zwy-

czaje, przysłowia i przepisy”
strony Katolickiej Agencji Informacyjnej „Wspomnienie św.
Marcina z Tours”.

Gęsiareczka
Piosneczka pasterska
słowa Henryk Grzybowski,
refren i melodia
„Czerwone jabłuszko”
(wesoło)
1. Gęsiareckom byłam,
gąsecki pasałam,
Wianecek zgubiłam,
Korale dostałam.
Refren (żywo 2x)
Gęsi za wodą, kaczki za wodą
Uciekaj dziewczyno, bo cię pobodą
2. Gąski posły w skode,
gąski me za wode,
korale zabrali,
tyłecek schlastali.
Refren
3. Nie jestem pokraka
cy to kacka jaka.
Wianecka nie miałam,
modelkom zostałam.
Refren
4. Z mom gęsiną syjom,
syćkich tu zawijom
Nie jestem lebioda,
wianka mi nie skoda.
Refren (żywo 2x)
Gęsi za wodą, kaczki za wodą
Uciekaj dziewczyno, bo cię pobodą
5. Rozrywana jestem
róznymi panami
Casem tylko ckni się
za memi gąskami.
Refren
6. Chociem gęsiarecka
dziś przed dziewcętami
(wolno)
Casem tylko tęskno
za mymi gąskami.
Refren
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Henryk Hnatiuk

Wspomnienie o Henryku Grajku
13 stycznia minie dziesiąta rocznica śmierci wielkiego boguszowskiego artysty Henryka Grajka. Zajmował się malarstwem, duża grafiką i przede wszystkim małą grafiką w postaci znaków książkowych tzw. ekslibrisów.

Urodził się 12 marca 1940
roku w Somain we Francji, w rodzinie górniczej. Po zakończeniu
II Wojny Światowej jego rodzina,
podobnie jak wiele innych w tych
czasach, zdecydowała się na powrót do wyzwolonej Ojczyzny
i wraz z innymi reemigrantami zamieszkała na stałe w Boguszowie
– Gorcach. Z tym miastem artysta
związał swoje życie. Mówił zawsze,
że „pędzi żywot człowieka poczciwego w Bożej Górze”. Tu zmarł 13
stycznia 2003 roku.

Był Grajek uznanym twórcą. Trzeba powiedzieć, że cała jego
twórczość była odzwierciedleniem
przeżyć artystycznych i w pełni
dojrzałych przemyśleń warsztatowych. Był bowiem Grajek artystą
w całym tego słowa znaczeniu,
miał własne widzenie świata
i osobliwą fascynację życiem.
Każdy z jego ekslibrisów jest inny
i każdy urzeka swą formą wypowiedzi, własnym stylem. Jedne są
spokojne, zrównoważone, a inne
ostre i atakujące, wydzierające się
z określonych ram ryciny.
Artysta komponował często
ryciny o smaku humorystycznym,
często także z lekkim przymrużeniem oka. Są to zarazem prace
bardzo komunikatywne, choć
wcale niełatwe w odbiorze. Te
graficzne cudeńka Heńka Grajka
zawojowały świat. Często mówił:
„Moje miniatury graficzne wędrują po obu półkulach i znalazły się
w zbiorach muzealnych, bibliotecznych i prywatnych na wszystkich kontynentach za wyjątkiem
Afryki”. I tak było.

Dorobek artystyczny Henryka
Grajka:
- udział w ponad 300 wystawach zbiorowych w kraju i poza
jego granicami , m.in. w Międzynarodowym Kongresie Ekslibrisu
w Lugano /Szwajcaria, 1978 r./,
Międzynarodowym
Kongresie
Ekslibrisu – Oxford /Wielka Brytania, 1982 r./ Biennale w Maastricht
/Holandia, 1993 r./, Biennale „Congress Boston” /2000r./, Biennale
Ekslibrisu Polskiego w Krakowie
/2002r./;
- wystawy indywidualne m.in.
Woroneż /Rosja, 1974 r./, Warszawa – Biblioteka Narodowa / 1983
r./, Kraków /1993 r./.
Prace Henryka Grajka znajdują się w zbiorach w kraju /m.in.
Biblioteka Narodowa w Warszawie, Ossolineum we Wrocławiu,
Muzeum Przypkowskich w Jędrzejowie, Muzeum Zamkowe w Malborku/ i za granicą /Central Library
Oxford – Wielka Brytania, Muzeum
Exslibrisu w Saint Nikolass – Belgia,
Staatliches Museum Schlossburg
– Niemcy, Światowe Muzeum Dru-

karstwa im. Gutenberga w Mainz
– Niemcy, Instituto Internazione
Ganni Mantero – Soveria Mannelli
– Włochy/ oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granica. Za swe
grafiki i ekslibrisy uzyskał łącznie
25 nagród, wyróżnień i medali,
w tym I nagrodę w konkursie na
logo Zakładów Koksowniczych
w Wałbrzychu. Brał udział w ponad 300 wystawach zbiorowych
w kraju i za granicą.
Był aktywnym członkiem Polsko – Czeskiego Klubu Artystycznego „ART.STUDIO” w Mieroszowie.

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

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

Konferencja w Bielawie
„Życie i twórczość Gerharta Hauptmanna”

Ewa Glura

Konferencja popularnonaukowa pod nazwą: „Życie i twórczość Gerharta Hauptmanna” odbyła się w dniu 20 listopada 2012
r. w Teatrze Robotniczym w Bielawie i była zorganizowana przez
Towarzystwo Przyjaciół Bielawy
przy współudziale Miejskiego
Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie oraz Ekologicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Bielawie. Prezes
Towarzystwa Przyjaciół Bielawy
powitała wszystkich przybyłych
uczestników.
W konferencji uczestniczyli:
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Zbigniew Skowroński,
wiceburmistrz Mariusz Pach,
radni naszego miasta, dyrektorzy bibliotek z Dzierżoniowa,
Pieszyc i Bielawy, dyrektorzy
szkół, pedagodzy, przedstawiciele placówek oświaty, dyrektorzy jednostek organizacyjnych
miasta, przedstawiciele mediów,
członkowie Towarzystwa Przyjaciół Bielawy oraz mieszkańcy
Bielawy i okolic. Po powitaniu
zaproszonych gości Barbara Pachura i Monika Kęsik wprowadziły swoim występem muzycznym
w klimat konferencji. Wysłuchaliśmy pieśni anonimowego autora
„Krwawy sąd”. Pieśń ta mówi o nędzy tkaczy i krzywdzie tych prostych ludzi. Następnie zabrzmiał
poemat Henryka Heinego: W ponurym oku nie ma łzy...

Osoby biorące udział w konferencji otrzymały materiały,
w których opisałam krótko o życiu i twórczości niemieckiego pisarza G. Hauptmanna.
Przytoczę jego krótki życiorys:
Gerhart Hauptmann urodził
się 15 listopada 1862 roku w Bad
Salzburnn (Szczawno Zdrój). Jego
ojciec zarządzał hotelem „Zur
Preussiischen Krone” (Pod Pruską Koroną). Obecnie hotel ten
nosi nazwę „Korona Piastowska”.
Gerhart Hauptmann spędził tam
dzieciństwo i już wtedy marzył
o karierze artystycznej. Próbował
zająć się rzeźbiarstwem. Jego starszy brat, Carl, studiował filozofię
w Zurychu i rozpoczął tam działalność literacką.
W 1881 roku Gerhart na
ślubie swojego brata poznaje
Marię Thienemann. Po roku Maria odwiedza Gerharta we Wrocławiu i dowiaduje się o jego
ciężkiej sytuacji materialnej. Pokrywa koszty jego utrzymania
i umożliwia mu liczne podróże
i studia przyrodnicze na Uniwersytecie w Jenie. W 1883 roku
Gerhart przerywa studia i przenosi się do Berlina. Wraz z Marią
udaje się w podróż do Włoch
i ponownie zajmuje się rzeźbą. Nie odniósł jednak sukcesu i powraca do Niemiec.
Z okazji ślubu jego brata pi-

sze sztukę „Korowód weselny”.
W 1885 roku Gerhart poślubia
Marię w kościele Świętego Jana
w Dreźnie. Wraz z żoną przeprowadza się do Berlina. Życie
prowadzi beztroskie i wolne
od problemów finansowych.
Przez cały czas obserwował ludzi
i swoje otoczenie. Zaczął pisać
opowiadania. Jednym z opowiadań jest „Dróżnik Thiel”.
W 1890 roku Gerhart z żoną,
bratem i bratową zwiedzają
Świeradów Zdrój. Okolice bardzo im się podobają. Rozpoczęli
wędrówkę szlakami górskimi po
pięknych Karkonoszach. Podjęli
decyzję o kupnie drewnianego
domu w Szklarskiej Porębie Średniej.. W 1891 roku zamieszkali
w tym budynku po jego remoncie
i rozbudowie. Tam powstają
utwory takie jak: „Wniebowzięcie
Hanusi”, „Futro bobrowe” i dramat
„Tkacze” (Die Weber”).
Od 1901 roku mieszkał na
zmianę w Agnetendorf (obecnie
Jagniątków koło Jeleniej Góry),
w Berlinie oraz na wyspie Hiddensee we wsi Kloster. W 1904 roku
rozwodzi się z żoną Marią i zawiera związek małżeński z Margarethą Marschalk – utalentowaną,
młodą skrzypaczką. W 1912 roku
otrzymuje literacką Nagrodę Nobla za dramat „Tkacze”. Gerhart
Hauptmann należy do najwybitniejszych pisarzy niemieckich. Napisał wiele dramatów, opowiadań
i wydał powieść autobiograficzną
„Buch der Leidenschaft”.
Wybrane utwory tłumaczone
były na język polski przez Marię
Konopnicką , Jana Kasprowicza ,
Leopolda Staffa i innych poetów.
Na język polski przetłumaczone zostały utwory: „Dróżnik Thiel”,
„Przed wschodem słońca”, „Futro
bobrowe”, „Tkacze”, „Florian Geyer”, „Szczury”.
Hauptmann zmarł 6 czerwca
1946 roku we wsi Kloster - na wyspie bałtyckiej Hiddensee i tam
został pochowany.
Krzysztof Pludro wygłosił krótki wykład pod tytułem:”Literackie
echa powstania tkaczy sowiogórskich”. W swoim wystąpieniu
przytoczył wiersze pieszyckiego

poety Adama Lizakowskiego „Legenda o poszukiwaniu ojczyzny”
poświęcone G. Hauptmannowi
oraz wiersze bielawskiego poety
Stanisława Wojnara „Był taki człowiek...”
W tym miejscu pragnę przytoczyć wiersz Stanisława Wojnara
„Na tej ziemi”
Mam szczęście żyć na tej ziemi,
którą kiedyś ukochał
Człowiek wsiąkły w nią duszą,
który jej wiernym pozostał,
Do swoich dni ostatnich, bo
snem wiecznym zasnął na niej.
Chociaż na zawsze w niej spocząć, już mu nie było dane...
Pisał o dziejach burzliwych,
o ludzkiej ciężkiej doli,
O tkaczach, którzy buntem z nędzy się chcieli wyzwolić,
A znał jej każdą dziedzinę; z salonów i tę z klepiska,
W twórczości snuł jej wątki, bo
śląskość była mu bliska.
Hauptmann - bo o nim mowa –
na zawsze będzie zrośnięty
Z tą ziemią, której obraz, mam
również w sercu zamknięty...
Na zakończenie pierwszej
części konferencji dzieci i młodzież z Ekologicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Bielawie przedstawiły spektakl nawiązujący do
życia bielawskich tkaczy w połączeniu z pokazem filmu o tkactwie i obiektach budowlanych
związanych z życiem mieszkańców miasta. Pragnę podziękować
Małgorzacie Cieślik – Dyrektor
ESP Nr7 i Renacie Sznajder – Zając – wicedyrektor ESP Nr7 oraz
pedagogom Katarzynie Stróżak,
Kamilli Jelonek, Barbarze Olejnik
i Annie Kuś Smaga za przygotowanie spektaklu artystycznego.
Zostały również rozdane nagrody książkowe dla dzieci i młodzieży biorącej udział w konkursie rysunkowym: „Bunt tkaczy sowiogórskich oczami bielawskiego
ucznia”.
W kategorii szkół podstawowych: I miejsce zajęła Karolina
Pluta ze SP Nr 10, II miejsce – Małgorzata Siwiec z ESP Nr7, III miejsce – Adrian Zbozień z ESP Nr7,
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Krzysztof Pludro

LITERACKIE ECHA POWSTANIA
TKACZY SOWIOGÓRSKICH
wyrwane z gleby społeczeństwa,
chyba że wezmą do rąk wrzeciono
…
A przecież muszą wykrzyknąć:
owo stare społeczeństwo jest już
osądzone i skazane! Niechaj sprawiedliwości stanie się zadość! Niechaj się rozpadnie w strzępy ten
straszny świat, gdzie zginęła niewinność, gdzie rozwinęło się samolubstwo, gdzie człowiek wyzyskuje
człowieka. Niech do szczętu zniszczone zostaną te pobielane groby,
w których panowało kłamstwo i
zepsucie! …
A wtedy, kontynuuje poeta:

Krzysztof Pludro

Powstanie tkaczy sowiogórskich w 1844 r. odbiło się głośnym
echem w całej Europie. W miarę
upływu lat zainteresowanie nim nie
gasło. Tworzyła się swoista legenda
wolnościowego zrywu akcentująca jego humanistyczne aspekty:
problem godności osoby ludzkiej
i ludzkiej pracy. Jak odbite echo
„Krwawego sądu” - hymnu zbuntowanych tkaczy, zabrzmiał w Europie poemat Henryka Heinego:

Czółenko lata i krosna łomocą,
Wciąż tkamy i dniem i nocą.
Stare Niemcy! Utkamy Wam całun grobowy!
Trzykrotne przekleństwo wprzędliśmy w osnowy,
I tkamy! I tkamy!

W ponurym oku nie ma łzy,
Siedzą przy krosnach i szczerzą kły:
Niemcy! My tkamy wam całun grobowy,
Trzykrotne przekleństwo wprzędliśmy w osnowy
I tkamy i tkamy!
Przekleństwo królowi, królowi bogaczy,
Co naszą niedolą się wzruszyć nie raczy,
Co gorsze ostatnie z nas łupi i garnie,
I strzelać, jak w psy, w nas pozwala bezkarnie …

H. Heine w przedmowie do
zbioru wierszy, poruszony dramatem tkaczy, snując rozważania o
ustroju przyszłości, pisał:
„ … Myślę o czasach, kiedy ci
ciemni obrazoburcy dojdą do władzy. Swoimi zgrubiałymi rękami
zburzą bezlitośnie wszystkie marmurowe pomniki piękna, tak drogie mojemu sercu, rozbiją wszystkie zabawki i fantastyczne błahostki
sztuki, zniszczą gaje wawrzynowe i
posadzą tam kartofle. Lilie, co nie
przędły, ani pracowały, a tak pięknie wystrojone jak król Salomon w
całym swym przepychy, zostaną

natomiast wyróżnienie przyznano dla Mateusza Kuliś z ESP Nr 7
W kategorii szkół średnich nie
przyznano I miejsca, a II miejsce
otrzymała Katarzyna Słabczyńska
z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego.
W Galerii „Korytarz” można
było obejrzeć plansze pod nazwą:
Koncepcja historyczno – rekreacyjna trasy pieszo – rowerowej
„Śladami powstania tkaczy śląskich”. Koncepcja ta – to praca dy-

plomowa Emilii Dobrzyckiej z Pieszyc. Emilia Dobrzycka w czasie
trwania przerwy, osobom zainteresowanym, przedstawiła temat
zawarty w tej koncepcji.
W drugiej części konferencji
przedstawiono prezentację artystyczną w wykonaniu Grupy
Biel-art pod kierunkiem Anny
Zychowicz z Miejskiego Ośrodka
Kultury i Sztuki. Aktorzy przedstawili relacje pomiędzy tkaczami
a fabrykantami.

Nową pieśń, godniejszą pieśń,
O bracie, zaśpiewać przyrzekam Na ziemi chcemy stworzyć raj,
Krainę miodu i mleka.
Na ziemi chcemy szczęśliwie żyć,
A nie gnić w wiecznej męce,
Niechaj nie trwoni leniwy brzuch,
Co pilne zdziałały ręce.
Tutaj obficie rośnie chleb,
Dla wszystkich go starczy na ziemi,
Dość śmiechu i piękna i mirtu i róż …

Wizja szczęśliwej przyszłości
nie mogła, niestety, przysłonić
biedy, głodu i udręki – tych nieodłącznych towarzyszek codziennej
egzystencji ludzi krosien.
Gdy więc ani praca ponad siły,
ani solenne modły nie przynosiły
poprawy losu, pozostało już tylko
liczyć na cud – na łaskawość i dobry
humor Ducha Gór – Rübezahla:
Zielenią się już jeżynowe kępy,
Fiołki wokół kwitną – co za frajda!
Tam suchych gałązek szuka kos,
A obok gniazdo plecie zięba.

Następnie dr Rafała Brzezińskiego zaprezentował wykład
„Rozwój tkactwa w Bielawie”.
W swoim wystąpieniu zapraszał
do zwiedzenia Placówki Muzealnej w Bielawie, w której znajduje
się warsztat tkacki, wrzeciono,
czółenka i inne akcesoria związane z przemysłem włókienniczym.
Konferencja
zakończyła
się pokazem filmu o G. Hauptmannie, przedstawionym przez

Śnieg niknie z pól i wzgórz
I tylko szczyty bieleją w dali.
Wybiegam z domu, me miejsce tu,
Gdzie drżąc nadzieją wykrzyknąć mogę:
Rübezahl!
Usłyszy krzyk? Wytrwale czekam Go.
Wszak mówią, nie jest zły.
Na powalonej kłodzie
Mój pusty lniany worek złożę.
Niechże się chlebem napełni!
Zaprawdę, gotówem tak wieki stać
W dolinie pośród gór …
Dlaczego nie przychodzi? Cisza trwa …
Więc ze zdwojoną siłą wołam znów:
Rübezahl!
Milczenie … cisza … żadnego dźwięku …
Jak prosić mam, by wspomógł nas?!
Ach, mojej matki blade lica,
W całym jej domu ni kruszyny chleba!
Klnąc, ojciec drepce na targ.
Znajdzie li kupca na swe sukno?
Więc jeszcze raz zawołam Rübezahla.
Gdzieś przecie jest! Więc po trzykroć wołam:
Rübezahl!
Trzynastoletni chłopiec Go wzywałem,
Zmęczony blady, błagałem wciąż wytrwale.
Daremnie! Niekiedy tylko czarny kruk
Czarnymi skrzydły załopoce i znów cisza …
Stoję, czekam godzina za godziną …
Ciemności zmroku skrywały już dolinę,
Gdy znów, przez łzy, z rozpaczą wyszeptałem:
Rübezahl!
Stał potem chłopiec pośród wzgórz,
I drżąc, wyjęknął – biadaPowlókł się w dół z
nienapełnioną sakwą
Ku losom swym, w królestwo nędzy.
Często spoczywał na omszałych głazach,
Znękany brzemieniem, jakie niósł,
Bo wiedział już, że ojciec dzieciom głodnym
Wkrótce już utka całun śmiertelny.
Ach, Rübezahl …
(Ferdinand Freiligrat – 1810 – 1876)

Dla trzynastoletniego chłopca
utrata nadziei i wiary w Ducha Gór,

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki
w Bielawie.
Prezes Towarzystwa Przyjaciół
Bielawy podziękowała za przygotowanie i udział w tej konferencji,
a wszystkich obecnych zaprosiła
na promocję książki „Bielawianie”
Krzysztofa Pludro – bielawskiego
kronikarza. Promocja tej książki
odbędzie się w Galerii „Korytarz”
w dniu 4 grudnia o godzinie 17.30
(Teatr Robotniczy przy ul Piastowskiej 19 w Bielawie)
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w Rübezahla były zapewne doświadczeniem gorszym niż głód i
nędza, w jakiej przyszło żyć.
Najpełniejszy obraz czerwcowych dni 1844 r. Przedstawił Gerhart Hauptmann w swym dramacie pt. „Tkacze” Kilka słów o samej
sztuce i jej autorze. Hauptmann
urodził się w Szczawnie Zdroju 15 listopada 1882 r. (a więc, w tym roku
mija 150 rocznica jego urodzin),
jako syn miejscowego oberżysty,
wywodzącego się ze starej rodziny
dolnośląskich tkaczy. W 1892 r., a
więc równo przed 120 laty, 30-letni
wówczas dramaturg wydaje dramat w pięciu aktach pt. „Tkacze”. W
dedykacji do utworu pisał:
„Jeśli Ci, kochany Ojcze, przypisuję ten dramat, to wypływa to z
uczuć, które znasz. Twoja opowieść
o dziadku, który w młodych latach,
jako biedny tkacz, siedział za krosnami, jak ci tutaj opisani, stała się
zawiązkiem mojego utworu”.
20 czerwca 1892 r. W berlińskim cesarskim teatrze odbyła się
światowa prapremiera sztuki. Protestując przeciwko rewolucyjnym
treściom dramatu cesarz Wilhelm
II wypowiedział swój stały abonament w teatrze, a państwowa cenzura zakazała wystawiania „Tkaczy”
na terenie całego państwa.
Akcja „Tkaczy” rozgrywa się w
Górach Sowich: w Potoczku, w Pieszycach i Bielawie. Autor prezentuje całą galerię wyraziście zarysowanych postaci: tkaczy, fabrykantów,
urzędników fabrykanckich, ludzi
młodych i starych, o różnych temperamentach i poglądach, wciągniętych w coraz bardziej potęgujący się wir wydarzeń. Ostatni akt
dramatu: atak na fabrykę Dytrycha,
krzyki i przekleństwa tłumu, dźwięki dzwonów kościelnych, trzask
zamykanych okien i drzwi, buntownicza pieśń „Krwawy sąd”, na
koniec salwy karabinowe, wszystko

to razem tworzy obraz o niezwykłej
sile ekspresji.
Fama o berlińskiej premierze
szybko rozniosła się po Europie. W
parę miesięcy potem dramat wystawiony był w Paryżu, a następnie
w Londynie, Rzymie, w Pradze i Krakowie, w Amsterdamie i Brukseli, a
nawet w Ameryce.
Gerhart Hauptmann za całokształt twórczości otrzymał w 1912
r. literacką nagrodę Nobla, a więc
równo przed 100 laty. Niemiecki
krytyk literacki Peter Nansen pisał
wówczas o Hauptmannie: „On jest
jak płomień w niemieckiej literaturze, a stos przez niego wzniecony
wydaje się być nie do ugaszenia”.
Temat powstania tkaczy jeszcze raz zwrócił na siebie uwagę
szerszej publiczności. Stało się to
za sprawą Kathe Kollwitz (18671896, niemieckiej malarki, graficzki
i rzeźbiarki. W latach 1895-1898 K.
Kollwitz tworzy cykl przejmujących
treścią grafik pod tytułem „Powstanie tkaczy”. Cykl ten, tak jak Hauptmann w swoim dramacie, ukazuje z
pasją niesprawiedliwość społeczną
i demaskuje krzywdę i poniżenie
człowieka.
Dla publiczności bielawskiej
sztukę G. Hauptmanna odkrył reżyser Teatru Robotniczego Teodor
Mierzeja w 1954 r., w 110-tą rocznicę powstania czerwcowego. Inscenizacja bielawska spotkała się z
niemal entuzjastycznym uznaniem
krytyki teatralnej, o czym świadczą
liczne recenzje prasowe. Podnoszono w nich wysoki poziom reżyserii,
gry aktorów i scenografii. A tak o
prezentacji sztuki wypowiadał się,
na łamach „Krosna” Jerzy Krajewski,
czołowy aktor zespołu:
„Zespół nasz podjął się tego
trudnego zadania dlatego, że
chcieliśmy ukazać wyzysk tkaczy
przez fabrykantów – Zwanzigera w
Pieszycach i Dieriga w Bielawie oraz

położenie tkaczy przed stu laty, akcja sztuki dzieje się na naszym terenie i w środowisku bliskim naszym
włókniarzom, wreszcie dlatego, że
w okresie, kiedy tę sztukę będziemy grać, to jest od 3 do 6 czerwca
1954 roku przypadnie 110-ta rocznica powstania pieszyckich i bielawskich tkaczy”.
Także i dziś, po upływie prawie
170 lat, dramatyzm wydarzeń z
czerwca 1844r. nie przestaje poruszać wrażliwych ludzkich sumień.
W ciągu tych lat zmieniły się granice państw, wymienili się mieszkańcy Bielawy, Pieszyc, całych Gór
Sowich, ale legenda wyzwoleńczego zrywu prostych, zwykłych ludzi
– tkaczy – którzy stanęli w obronie
tego, co uznali za najcenniejsze,
swej ludzkiej godności, żyje nadal.
Przykładem może być twórczość współczesnego sowiogórskiego poety Adama Lizakowskiego. Oto fragmenty jego wierszy
poświęconych Gerhartowi Hauptmannowi (Legenda o poszukiwaniu ojczyzny”):

Gerharcie, mój mistrzu i przewodniku
...pokazałeś mi pieszyckie słońce i noc
...w twojej sztuce tyle nędzy i grozy, rozpaczy, zalu,
...krzyku, wrażliwości na każde ludzkie cierpienie

W październiku 2012 r ukazała się książka pt

SAGA KUDOWSKA

autor
Bronisław MJ Kamiński
Książka opisuje m.in. dzieje rodzin z kresów wschodnich i tworzenie się nowej społeczności na ziemiach zachodnich. Poprzez dzieje rodzin, może czytelnik poznać
trudne drogi polskie, czasy komunistyczne, odzyskanie niepodległości i dzieje aż
do 2012 r. Wszystko na przykładzie prawdziwego życia. Cena książki 35 zł . Koszta
przesyłki na adresy w Polsce funduje autor. Książka napisana bardzo przystępnie,
ciekawie, czyta się jednym tchem. Ciąg dalszy tej książki znajdą czytelnicy w przygotowywanej do druku innej książce w 2013 r.

jedno nieszczęście jednego człowieka wystarczy,
aby cała ludzkość poczuła się podle.
...Twoja niemiecka i moja polska ojczyzna
objawia się niczym t k a l n i a
przez która … przeszły armie nędzy i głodu,
tkalnia niczym TEATR...

W wierszu dedykowanym
Moritzowi Jagerowi, bohaterowi
hauptmannowskich„Tkaczy” Adam
Lizakowski powraca do tragicznych
losów powstania sowiogórskich
włókniarzy:
Witaj w niebie przywódco pieszyckiego strajku
...towarzyszu wiosny schodzącej z Gór Sowich
przyjacielu wiatru wiejącego po kartach historii
...jesteśmy braćmi – synami tego samego miasteczka
...dużo się tutaj zmieniło...
tkactwo w Pieszycach i Bielawie to historia,
jedynie pory roku są te same,
śnieg białe kołdry szyje, a deszcz krople wody
w nitki przewleka i dla miasteczka szyje nimi
wielki płaszcz pod którym wszyscy się schowamy,
gdy nadejdzie pora...

Tak więc za sprawą polskiego
poety historia pieszyckich i bielawskich tkaczy staje się częścią naszej
wspólnej historii. Przeszłość splata
się ze współczesnością, tak jak nici
wątku i osnowy na krośnie splatają
się wzajemnie, tworząc tkaninę.

Ziemia Kłodzka nr 222

37

Zdzisław Skarbek

Niemi świadkowie wiary

"Niemi Świadkowie Wiary"
to plon konkursu "Boże dróżki".
Konkurs adresowany był do dzieci
starszych ze szkół podstawowych
i młodzieży gimnazjalnej. Myśl
przewodnia konkursu – radosna
podróż w przeszłość – miał pobudzić zainteresowanie historią ziem,
na której mieszkamy teraz, a w poprzednich stuleciach Czesi i Niemcy. Napisaliśmy o tym, objaśniając
istotę konkursu następująco:
Mieszkamy na ziemiach o bogatej historii i kulturze. Minione
pokolenia pozostawiły trwałe
ślady kultury materialnej, które
mają chrześcijańskie korzenie.
Bogactwo kulturowe wywodzi
się z różnorodności tradycji, którą
kultywowali mieszkający tu Polacy
, Czesi oraz Niemcy . Historycznie
nasze ziemie charakteryzują się
niejednorodną państwowością,
co sprzyjało przenikaniu wartości wyznawanych przez ludność
wcześniej tu zamieszkałą do
napływowej . Proces asymilacji
i przenikania kultur sprzyjał twórczości. Zachowane dzieła kultury
materialnej są tego świadectwem.
Proponujemy podróż do przeszłości, by odnaleźć i opisać jej świetność , poznać dokonania narodów
zamieszkałych tu w różnych wiekach...
Zadania konkursowe polegały na odnalezieniu w najbliższej
okolicy zamieszkania śladów przeszłości w postaci kapliczek i krzyży
przydrożnych oraz figur świętych,
sfotografowaniu
znalezionych
obiektów kultu religijnego i opisaniu ich na kartach ewidencyjnych.
Należało też wykonać plan miejscowości bądź obszaru, na którym

zabytki zlokalizowano i oznakować je symbolami.
Czytając ten skrót regulaminu, można podważyć zasadność
skierowania takich zadań do
dzieci 11. i 12-letnich. Czy zrozumienie problematyki konkursu
nie wykracza poza ich percepcję?
Takie wątpliwości nie ominęły też
autora projektu w pierwszej fazie
jego tworzenia . Dlatego do treści
i zadań konkursowych dołączono
instrukcję o sposobie realizacji,
która w warstwie treściowej i emocjonalnej odnosiła się do podjęcia
interesującej i radosnej przygody.
Niezastąpionymi doradcami
i konsultantami realizatorów konkursu byli nauczyciele: ks. Krzysztof Mielnik i historycy Małgorzata
Wieszewska i Tadeusz Bieda.
Do konkursu zgłoszono jedenaścioro uczniów z dwóch
szkół podstawowych i jednego
gimnazjum. Ośmioro dzieci reprezentowało Szkołę Podstawą
nr3 w Kudowie Zdroju/ Czermna/,
jeden- Szkołę Podstawową nr 4
w Strzegomiu, a dwoje gimnazjalistów - Zespół Szkół w Ścinawce
Średniej.
Mimo niewielkiej liczby
uczestników, konkurs przyniósł
znaczącą i interesującą dokumentację zabytków sakralnych ośmiu
krzyży, czterech figur i ośmiu kapliczek. Wszystkie mają niezbędną
dokumentację, pozwalającą na ich
identyfikację i lokalizację. Niektóre naniesiono na dokładny plan
dużego fragmentu miejscowości,
inne zlokalizowano w szczegółowym opisie. Każda praca konkursowa ma indywidualną, bardzo
pomysłową wymowę artystyczną.
Wyeksponowano je na pokonkursowej wystawie w sali parafialnej
parafii św. Bartłomieja Apostoła
w Czermnej. Zwiedzający obejrzeli
wystawę z zainteresowaniem, ciepło i serdecznie gratulując laureatom.
Organizatorzy konkursu postanowili zaprezentować wystawę
w szkołach gmin realizujących
program Polsko –Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej i innych,
zainteresowanych przyszłoroczną
edycją konkursu "Boże dróżki".
Dla zobrazowania istoty konkursu, zaprezentujemy w tym
miejscu, z bogatego zestawu do-

kumentacji, starając się ukazać
w miarę chronologicznie okres
powstania zabytku.
Zespół pięciu krzyży we wsi
Rusko, gm. Strzegom, przedłożył Jakub Nejman, uczeń SP nr 4
w Strzegomiu. Będąc członkiem
koła historycznego w szkole postanowił je udokumentować na
konkurs. Niejednokrotnie, w czasie pobytu na wakacjach u babci,
przechodził zaintrygowany obok
krzyży z granitu, stojących w szczerym polu, bądź wyciosanych
w kamiennym murze. Obiektami
tymi są krzyże pokutne. Musieli
je ciosać mordercy w miejscu popełnionego zabójstwa. Były karą
i jednocześnie aktem błagalnym
o przebaczenie.
Daria Cisek z gimnazjum w Ścinawce Średniej zafascynowała się
barokowymi figurami Chrystusa
Ukrzyżowanego i świętego Jana
Nepomucena oraz figurą Matki
Boskiej z początku XX wieku, które odkryła w swojej wsi. Figura
św. Jana Nepomucena pochodzi
z 1778 r.
W 1856 roku, wg przekazywanej ustnie tradycji, w miejscu wypadku drogowego, w którym zginął furman Anton Witlrek, postawiono na skrzyżowaniu koło lasu,
na skraju Góry Parkowej, przy dzisiejszej ulicy Stanisława Moniuszki
w Czermnej Dolnej, kapliczkę typu
Męka Pańska. Opisały ten zabytek
i pięć innych pięknych dzieł rąk
ludzkich Martyna Dopart i Angelika Nalepa ze SP nr 3 w Czermnej.
Swoje znaleziska sfotografowały
i wykonały ich szkice ołówkiem.
Kapliczki z drugiej dekady XX
wieku oraz z lat siedemdziesiątych
tego wieku odnalazł Radosław Bajda, gimnazjalista ze Ścinawki Średniej. Zaprezentował niszę kapliczki
z figurą Matki Boskiej(zwieńczona
krzyżem) z 1918 r. zlokalizowanej
w Niwie, gm. Szczytna, postawionej przez mieszkańców jako
wotum po zakończeniu pierwszej
wojny światowej.
Maja Stasyszyn, uczennica SP
nr 3 w Czermnej, opracowała dokumentację figur z 1970 r. i 1988 r.
Pierwsza to figura Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia,
znajdująca się na posesji klasztoru
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek
NMP Niepokalanie Poczętej. Figurę

poświęcił arcybiskup Bolesław Kominek w 1972 r. Druga, przedstawiająca św. Józefa z dzieciątkiem
Jezus, zlokalizowana na obszarze
należącym do tego klasztoru, od
strony ulicy T. Kościuszki 12.
Najpóźniej postawioną kapliczkę odnalazła grupa czworga
dokumentalistów: Agata Matysewicz, Daria Jagiełło, Aleksandra
Strzembalska i Wojtek Mikołajczyk
z kl VI SP nr 3 w Czermnej. W wydrążonym pniu posadowiono, na
postumenciku z kamieni, rzeźbę
Matki Boskiej z dzieciątkiem Jezus. Kapliczka, została zbudowana w 2012 r. przez właściciela Wiktora Gocla, z trzciny i pnia drzewa
i znajduje się na posesji państwa
Goclów. Chroni ich gospodarstwo
od nieszczęść. Znajduje się przy
ul. B. Chrobrego , tuż za rzeką.
Prace konkursowe uzyskały
wysoką ocenę jury: Stanisława
Zydlika i Zdzisława Skarbka. Brano pod uwagę wymogi regulaminowe i formę prezentacji. Dyplomy z miejscem , które zdobyli
uczestnicy konkursu i jednakowy zestaw nagród książkowych
otrzymali wszyscy . Dodatkowo,
każdy laureat otrzymał honorowy tytuł dokumentalisty zabytków sakralnych, przyznany ( na
wniosek przewodniczącego jury)
przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu.
Książki ufundowali: Ks. Prałat
Romuald Brudnowski, Fundacja
Odnowy Ziemi Noworudzkiej,
Zbigniew Curyl w imieniu MDK
w Świdnicy, Andrzej Protasiuk, Janina Skarbek. Nieoceniony wkład
w podkreślenie rangi konkursu
wniósł Leszek Matus, grafik komputerowy, projektant dyplomów.
Organizatorzy konkursu wszystkim wymienionym osobom najserdeczniej dziękują.
W przyszłym roku, organizatorzy konkursu przewidują dla
uczestników konkursu Boże dróżki, kilkunastogodzinne szkolenie
dotyczące problematyki dokumentowania zabytków i przekazania podstawowego zakresu
wiedzy z dziedziny historii sztuki.
Przewidywany termin kursu w Kudowie Zdroju - po 15 czerwca 2013 roku.
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XX-lecie fundacji odnowy ziemi noworudzkiej
Rozmowa z Prezesem Teresą Bazałą
wodnictwem inż. Czesława Lisa.
Następnie przez kilka lat inżynier
Lis prowadził to muzeum pod patronatem Fundacji.
Od 1995 roku wspieraliśmy
też księdza Józefa Siemasza w odbudowie Kościoła Matki Bożej Bolesnej na Górze Wszystkich Świętych. Wydaliśmy także pierwszy
przewodnik po Nowej Rudzie.

19.09. 1998 r. Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego bł. ks. G. Hirschfeldera w Münster.

Jak doszło do powstania
Fundacji Odnowy Ziemi
Noworudzkiej?
Idea założenia Fundacji zrodziła się w noworudzkim Klubie
Inteligencji Katolickiej w 1990
roku, kiedy to po jednym ze spotkań zachęcono nas do działań
promocyjnych na rzecz miasta
przez kulturę. Po wyborach samorządowych, w których Komitet Obywatelski przejął władzę
w mieście i gminie Nowa Ruda,
postanowiono powołać fundację z inicjatywy radnych i noworudzkich przedsiębiorców. Akt
notarialny podpisany został 25
czerwca 1991 roku z udziałem 27
fundatorów.
Rejestracja w sądzie nastąpiła 3 grudnia 1991 roku. Prezesem została wybrana Ewa Geryn,
ówczesny dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury, a przewodniczącym Rady Julian Golak.
W skład pierwszego Zarządu
weszli: Teresa Bazała, Stanisław
Jazienicki, Mieczysław Ptaszkiewicz, Janusz Górnicki i Wiesław
Telega. Honorowym prezesem
wybrano Georga Hoffmanna
z Bochum.
Jakie były pierwsze poczynania
Fundacji ?
Pierwszym zadaniem było
zorganizowanie
uroczystości
wmurowania Pamiątkowej Tablicy na Domu prof. Josepha Wittiga, ufundowanej przez byłych
mieszkańców Nowej Rudy z Nie-

miec. Uroczystość z udziałem
gości z Niemiec odbyła się 24
lipca 1992 roku i rozpoczęła starania o środki na remont domu
i utworzenie tu miejsca pamięci
o wybitnym noworudzianinie,
autorze jedynej kroniki miasta.
Następnym zadaniem jakie
sobie postawiliśmy było wyremontowanie Kaplicy Loretańskiej, jedynej tego typu na Ziemi
Kłodzkiej. Remont rozpoczęliśmy
korzystając z ogromnej pomocy
noworudzkich przedsiębiorców,
a następnie pozyskaliśmy środki
z Fundacji Współpracy PolskoNiemieckiej, która wsparła także
remont Domu Wittiga i urządzenie tu Muzeum. Kaplica Loretańska po remoncie poświęcona
została przez księdza kardynała
Henryka Gulbinowicza i opata
Anastasa Opaska z Pragi 15 października 1994 roku. Dom Wittiga otwarty został i poświęcony
również przez Kardynała Gulbinowicza 8 maja 1997 roku. Od
tego czasu Fundacja prowadzi
tutaj Muzeum Wittiga. W międzyczasie odrestaurowaliśmy Kamień Carla Ferchego, niezwykle
zasłużonego dla budowy wieży
widokowej i drogi, znajdujący
się w parku przy drodze na Górę
Świętej Anny. Włączyliśmy się też
aktywnie w utworzenie Muzeum
Górnictwa na polu "Piast" Kopalni Węgla Kamiennego Nowa
Ruda. Zarząd Fundacji w 1995
roku powołał Społeczny Komitet Budowy Muzeum pod prze-

Jakie były inne działania
Fundacji?
Na uwagę zasługują organizowane przez Fundację konferencje polsko-niemiecko-czeskie,
których celem była promocja
dziedzictwa kulturowego miasta.
Zorganizowaliśmy 6 Polsko-niemieckich Sympozjów Wittigowskich (1997, 1999, 2001, 2004,
2006, 2008), Konferencję „Pięć
wieków górnictwa na Ziemi Noworudzkiej” (2001). Konferencję
„Dziedzictwo kultury technicznej
Gór Sowich” (2002). Byliśmy też
organizatorami 3 konferencji poświęconej bł. ks. Gerhardowi Hirschfelderowi. Fundacja pozyskała
środki na wystawy „Pięć wieków
górnictwa na Ziemi Noworudzkiej” (przekazaną do Muzeum
Górnictwa) oraz Zabytki Techniki
Gór Sowich (wystawa pokazywana w wielu szkołach i ośrodkach
kultury).
Jakie jeszcze zabytki
chcielibyście odrestaurować
w Nowej Rudzie?

Jest jeszcze sporo do zrobienia w tej dziedzinie. Dzisiaj
remontowanie zabytków wymaga inicjatywy ich właściciela.
Fundacja może tylko wspierać
te działania. Dlatego też zwróciliśmy uwagę na obiekty kultury technicznej, których wiele
pozostało w Nowej Rudzie po
upadłym przemyśle. Trzeba
dodać, że wiele z nich bezpowrotnie zniszczono. Dlatego
też od roku 2003 podjęliśmy
współpracę z prof. Stanisławem
Januszewskim
pasjonatem
i twórcą Sowiogórskiego Muzeum Techniki w Dzierżoniowie
i Sowiogórskiego Festiwalu
Techniki. Byliśmy organizatorami tej imprezy w Nowej Rudzie.
Włączyliśmy się w akcję na rzecz
ochrony pieców prażalni łupku
ogniotrwałego na Polu "Piast".
Organizujemy też dla noworudzkiej młodzieży warsztaty
archeologii przemysłowej, które
prowadzi ze swoimi studentami
z Politechniki Wrocławskiej profesor Januszewski, poświęcone
ochronie zabytków techniki.
Obecnie swoje działania
ukierunkowaliśmy na młodzież,
realizując kilka projektów edukacyjnych poświęconych ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego: "Panoramy Wzgórz
Włodzickich", „Akademia Dziedzictwa i Tradycji”, "Szkoła Liderów Lokalnych".

Otwarcie Muzeum prof. J. Wittiga przez Kardynała Henryka Gulbinowicza 8.05.2012.
Członkowie rodziny prof. Wittiga, córka Bianca Maria Prinz, synowie Johannes i Christof
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Uroczystość podniesienia kościoła Matki Bożej Bolesnej do rangi Sanktuarium Ziemi
Noworudzkiej. Georg Hofman otrzymuje Pierścień od kard. H. Gulbinowicza

Ważnym polem Waszej
działalności stała się
współpraca z Polakami na
Wschodzie. Proszę przybliżyć
czytelnikom działania w tej
dziedzinie.
Nasza współpraca z rodakami z Kresów rozpoczęła się
w 1996 roku, kiedy to członkowie
fundacji udali się na pielgrzymkę
na Szlak Mickiewiczowski na Białoruś i Litwę.
Już w roku następnym gościliśmy w Nowej Rudzie 50-osobową grupę dzieci i młodzieży
z Kazachstanu, Wilna i Lidy. Od tej
pory co roku współorganizujemy
pobyty wakacyjne w Polsce dla
młodzieży z Kresów oraz spotkania młodzieży w ramach projektów „Mickiewicz łączy Polaków”
oraz „Akademia Kresowa”. Fundacja zorganizowała 3 wyjazdy na
Kresy.
Udzieliliśmy znaczącej pomocy księdzu Stanisławowi Pacynie przy budowie Kościoła pw.
Bożego Miłosierdzia w Lidzie na
Białorusi oraz zorganizowaliśmy
kilkanaście transportów żyw-

ności, zbieranej przez młodzież
noworudzkich szkół i mieszkańców. Dzisiaj znaczącej pomocy
w organizowaniu przyjazdów
edukacyjnych udziela nam Urząd
Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego,
przyjmując
młodzież w swoich placówkach
w Karpaczu i Wrocławiu. Współpraca ta trwać będzie w latach
następnych. Chcemy pozyskiwać
środki na dofinansowanie wyjazdów młodzieży polskiej na Kresy.
W jaki sposób chcecie prowadzić
promocję dziedzictwa
kulturowego i troszczyć
się o jego zachowanie
w najbliższych latach?
Od 2008 roku Fundacja organizuje w Nowej Rudzie Europejskie Dni Dziedzictwa. Jesteśmy
jedyną instytucją w mieście, która
włącza się w tą cenną inicjatywę
europejską. Z tej okazji co roku
odbywają się sympozja i wystawy oraz konkursy dla młodzieży.
W tym roku włączyliśmy młodzież
noworudzką do projektowania
przygotowywanego przez nas

8-10.04.2004 r. Rozpoczęcie IV Polsko-Niemieckiego Sympozjum Wittigowskiego.
Od lewej: Julian Golak, Irena Rogowska, Teresa Bazała

szlaku kulturowego im. prof. Josepha Wittiga. Szlak poprowadzi
turystów po pięknych zakątkach
Ziemi Noworudzkiej i Kłodzkiej,
opisanych przez pisarza w opowiadaniach. Jest to już drugi szlak
oznakowany przez Fundację.
W zeszłym roku Fundacja pozyskała środki i wytyczyła Szlak
Błogosławionego Ks. Gerharda
Hirschfeldera na Ziemi Kłodzkiej.
Pozyskujemy tez środki na
wystawy, które łatwo można
przewozić i pokazywać w różnych
miejscach na tzw. rollupach. Tak
powstała między innymi wystawa
„Boże Młyny” ks. prof. Tadeusza
Fitycha, poświęcona małej architekturze sakralnej. Taką jest również wystawa „Zabytki techniki
Gór Sowich”, którą obejrzało już
kilkanaście tysięcy osób, w tym
wielu młodych ludzi w szkołach.
Skąd zainteresowanie postacią
Błogosławionego Ks. Gerharda
Hirschfeldera?
Postać
Błogosławionego
towarzyszy nam od 1998 roku,
kiedy to uczestniczyłam w rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego
tego wybitnego, bohaterskiego
kapłana z Ziemi Kłodzkiej. Promowaliśmy tę postać w czasopiśmie
„Ziemia Kłodzka”. Uczestniczyliśmy w beatyfikacji w Münster 19
września 2010 roku.
Od dwóch lat Fundacja jest
współorganizatorem Dni Błogosławionego, które odbywają
się we wrześniu. Odbyły się już
z udziałem Fundacji 3 konferencje
poświęcone Błogosławionemu Ks.
G. Hirschfelderowi. Pozyskaliśmy
środki na wystawę biograficzną
w języku polskim i niemieckim,
współorganizowaliśmy
plener
artystyczny w miejscach związanych z jego życiem. Dysponujemy 50 obrazami, które będziemy

pokazywać w ośrodkach kultury
i szkołach.
Włączyliśmy się też w działania na rzecz powołania Instytutu
Kultury im. Błogosławionego Ks.
G. Hirschfeldera, który ma zajmować się tworzeniem i promocją
kultury przez duże K.
Jak można podsumować
dwudziestoletnią działalność
Fundacji?
Niewątpliwie Fundacja wniosła duży wkład w rozwój miasta
po upadku komunizmu w 1989
roku.
Nasze pierwsze działania
ukierunkowane były przede
wszystkim na promocję miasta
poprzez działania na rzecz kultury,
twórców lokalnych i odbudowy
zabytków. Służyły temu prace na
rzecz otwarcia Muzeum Wittiga,
Muzeum Górnictwa, odrestaurowanie Kaplicy Loretańskiej, pomoc w odbudowie Kościoła Matki
Bożej Bolesnej na Górze Wszystkich Świętych. Wydaliśmy też
pierwszy przewodnik po Nowej
Rudzie oraz 8 tomów materiałów
z sympozjów i konferencji. Zorganizowaliśmy 8 dużych konferencji
polsko-niemieckich poświęconych dziedzictwu miasta, trzy
wystawy promujące dziedzictwo
kulturowe, pięć dużych projektów edukacyjnych dla młodzieży
ze szkół noworudzkich. Cały czas
włączamy się w działania na rzecz
tzw. wysokiej kultury, która wypierana jest coraz częściej przez
kulturę masową. Czterech członków Fundacji uhonorowanych
zostało tytułem Zasłużony dla
Miasta Nowa Ruda: Georg Hoffmann, Ewa Geryn, Czesław Lis,
Teresa Bazała.
Dziękuję za rozmowę.
Życzę wielu dalszych sukcesów.

Poświęcenie odrestaurowanego kamienia Carla Ferchego 4.04.1997 r.
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Finał konkursu
„Co wiesz o pograniczu polsko-czeskim?”
19 października w Miejskim
Zespole Szkół Nr 1 w Nowej Rudzie
odbył się finał Międzynarodowego
Konkursu „Co wiesz o pograniczu
polsko-czeskim?”. Miał on za zadanie upowszechnienie i pogłębienie
wiedzy uczniów o ziemi kłodzkiej
i nachodskiej.
Finał organizowany jest corocznie na przemian w Nowej Rudzie
i Červenym Kostelcu z udziałem
uczniów polskich i czeskich szkół
podstawowych oraz gimnazjów.
Uczestnicy wykazują się wiedzą
z geografii, przyrody i dziedzictwa kulturowego pogranicza
polsko - czeskiego. Rozwiązują zadania w drużynach dwuosobowych,
złożonych z Czecha i Polaka, co
wymaga praktycznej umiejętności

wzajemnego porozumiewania się.
Tegoroczny konkurs wygrali:
Anna Nováková z Machova i Mateusz Czeczura z Gimnazjum Nr 3
w Nowej Rudzie, drugie miejsce
zajęły: Anna Kozakowska z Gimnazjum Nr 3 i Klára Šulcová ze Szkoły
Podstawowej w Machovie, a trzecie:
Daniel Zawadzki z Gimnazjum Nr
2 w Nowej Rudzie i Matěj Hilman,
również z Machova.
Obecny podczas finału wicestarosta Červenego Kostelca Richard
Bergmann zadeklarował organizację turnieju w przyszłym roku
w Červenym Kostelcu. Konkurs
organizowany był w ramach XXIII
Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Tegoroczni zwycięzcy konkursu Anna Novákova i Mateusz Czeczura. Obok Grażyna
Krzysztofik, wicedyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Rudzie

Teresa Bazała

Grali i śpiewali Dla Papieża
14 października w Nowej
Rudzie odbył się dwugodzinny
koncert z udziałem ponad 100
wykonawców - młodzieży z noworudzkich szkół, która w ten
sposób postanowiła oddać hołd
bł. Janowi Pawłowi II. To właśnie
młodzi ludzie w niedzielę, 14 paź-

dziernika z okazji Dnia Papieskiego sami zorganizowali koncert,
podczas którego przed licznie
zebraną publicznością w hali
Centrum Turystyczno-Sportowego w dzielnicy Słupiec wystąpiły
zespoły taneczne z noworudzkich klubów i szkół, grając, recy-

tując wiersze i śpiewając piosenki
oraz zbiórkę na Fundację Dzieło
Nowego Tysiąclecia.
Do udziału w koncercie została zaproszona również młodzież
ze szkoły artystycznej z Broumova, która przedstawiła równie
piękny program artystyczny wykonany przez zespół taneczny
Heleny Ogriščenkovej, Kapelę
„Pierwiastek z pomarańczy” oraz
polsko-czeski chór, w skład którego od dwóch lat wchodzą również
uczniowie z Miejskiego Zespołu
Szkół Nr 1 w Nowej Rudzie.

Realizacja projektu dofinansowana jest przez Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Honorowy patronat nad koncertem objął burmistrz Tomasz
Kiliński. Natomiast jego organizację wsparły Fundacja Odnowy
Ziemi Noworudzkiej, Centrum
Turystyczno-Sportowe, Komitet
Organizacyjny Polsko-Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej oraz
dyrektorzy noworudzkich szkół
podstawowych i gimnazjów. Koncert realizowany był w ramach
projektu "Szkoła Liderów Lokalnych" dofinansowanego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
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Krystyna Śliwińska

Warto Być PolakieM
Z inicjatywy Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego Ziemia Kłodzka
gości w Pijalni Wód Mineralnych
w Dusznikach Zdroju wystawa
poświęcona pamięci tragicznie
zmarłego Prezydenta. Otwarcie
wystawy 9.grudnia poprzedziła
msza św. odprawiona w Kościele
oo Franciszkanów w intencji ofiar
katastrofy smoleńskiej, a całość
uroczystości zamykał koncert
w Dworku Chopina- „Pamiętamy
– Piosenki buntu i nadziei” w wykonaniu Romana Kowalczyka
i Krzysztofa Żesławskiego.
Ekspozycję, objętą Honorowym Patronatem Burmistrza
Dusznik Zdroju Andrzeja Rymarczyka można obejrzeć do 3 stycznia 2013 r.
Podstawową bazą dokumentacyjną, na której oparto wystawę, są najistotniejsze i najbardziej
charakterystyczne
fragmenty
przemówień, wykładów, listów
i wywiadów Lecha Kaczyńskiego
z lat 2005 – 2010, opatrzonych
fotogramami z okresu prezydentury. Ukazuje ona również
dzieciństwo, działalność niepodległościową w PRL oraz pozostałe etapy działalności publicznej
do momentu zaprzysiężenia na
urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 grudnia
2005 roku.
Wystawa „Warto być Polakiem” wzięła swój tytuł od słów
śp. Lecha Kaczyńskiego, który
po objęciu najwyższego urzędu
w państwie powiedział : „Warto

być Polakiem. Warto, by naród
polski i Jego państwo – Rzeczpospolita -trwały w Europie. Te słowa są fundamentem, najgłębszą
podstawą patriotyzmu. Są także
Waszym i moim drogowskazem.”
Ta treść stanowiła credo Jego
prezydentury aż do końca...
Dusznicką wystawę otworzył
wiceburmistrz Wiktor Kotarski,
a liczne grono stanowili mieszkańcy miasta jak i goście z wielu
sąsiednich miejscowości i kuracjusze z całej Polski, byli posłowie naszej ziemi Teresa Bazała
i Waldemar Wiązowski. Pan poseł
podzielił się z zebranymi swoimi
wspomnieniami o śp. Prezydencie Lechu Kaczyńskim, podobnie
jak i Roman Kowalczyk; obaj panowie znali prezydenta, mieli zaszczyt z nim współpracować.
Bardzo osobistą refleksją była
wypowiedż Ernesta Noski, przedstawiciela Ruchu Społecznego im.
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Ziemia Dzierżoniowska, który
opowiedział, jak tragiczna data 10
kwietnia 2010 roku zmieniła Jego
życie. To wystąpienie było niewątpliwie przykładem pięknego
patriotycznego i obywatelskiego
zaangażowania.
Uroczystość w Dusznikach
Zdroju była, jak mówili uczestnicy, żródłem bogatych przeżyć,
pięknych wzruszeń, także łez...
Zapraszamy wszystkich do
obejrzenia wystawy w imieniu
Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
Ziemia Kłodzka i Władz Miasta

Krystyna Śliwińska inicjatorka ekspozycji wystawy w Dusznikach Zdroju.

Duszniki Zdrój.
Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
powstał 10 grudnia2010 r. , działa
w całej Polsce, a jego mottem jest
„Pamięć i Zobowiązanie.” Pamięć

o polskim Prezydencie, z którego
możemy być dumni i zobowiązanie, by Jego wizja Polski i polskiego narodu była nieustającą lekcją
patriotyzmu dziś dla nas, ale i dla
przyszłych pokoleń.

Roman Kowalczyk dzieli się wspomnieniami ze spotkań z prezydentem Lechem Kaczyńskim
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Adrianna Pęcak

Różnorodność przyrodnicza,
kulturowa i krajobrazowa na szlaku wittiga

Realizacja projektu dofinansowana jest przez Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

21 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie odbyło
się II Seminarium Uczniowskie pt.
„Bioróżnorodność przyrodnicza,
krajobrazowa i kulturowa na szlaku Josepha Wittiga”, które było też
podsumowaniem XVII Noworudzkiej Jesieni Ekologicznej i całorocznej działalności Polskiego Klubu
Ekologicznego w Nowej Rudzie.
Impreza realizowana była w ramach projektu „Szkoła Liderów Lokalnych”, dofinansowanego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Ubiegłoroczne seminarium cieszyło się tak dużym powodzeniem, że postanowiliśmy zorganizować drugie, które
również osiągnęło niemały sukces.
Świadczyć o tym może ilość placówek oświatowych uczestniczących
w tym wydarzeniu. Naszym celem
podczas organizacji tego semina-

Wystawa prac plastycznych

rium było zwrócenie uwagi dzieci
i młodzieży z miasta i gminy Nowa
Ruda na niezwykłą różnorodność
kulturową i przyrodniczą pobliskich terenów. W przedsięwzięciu
tym wzięły udział dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych oraz
młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Mogli oni wystartować w konkursach plastycznym, fotograficznym, literackim
oraz referatowym. Zaskoczyła nas
różnorodność wykonanych prac.
Uczestnicy wykazali się niezwykłą pomysłowością i wyobraźnią.
Prace były wykonane w drewnie,
wyklejanki, kolaże, rysunki oraz
obrazy. Wielką różnorodnością odznaczały się makiety oraz fotografie, które przedstawiały krajobrazy
Wzgórz Włodzickich, zwierzęta,
roślinność oraz zapomniane zabytki na szlaku Josepha Wittiga.

20 listopada odbyło się rozstrzygnięcie tej części konkursu. Na
otwarcie wystawy zaproszeni byli
wszyscy uczestnicy. Dzieci tłoczyły
się przy swoich pracach, dokonując ostatnich poprawek. Konkurs
fotograficzny podzielony został na
dwie kategorie. W kategorii Bioróżnorodność na szlaku Josepha
Wittiga I miejsce zajął Jakub Gorlach z Liceum Ogólnokształcącego
w Nowej Rudzie. Pierwsze miejsce,
ale w kategorii zabytki zajął Marcin Gniewek z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie. Konkurs
plastyczny cieszył się tak dużym
powodzeniem, że musieliśmy podzielić go na kategorie wiekowe.
Z przedszkolaków I miejsce zajęła
Wiktoria Zahorska - Przedszkole nr
1. W klasach 1-3 szkół podstawowych wygrała praca zbiorowa Koła
przyrodniczego klasy III d ze Szkoły
Podstawowej nr 7. Wśród uczniów
klas 4-6 pierwsze miejsce zajęła Julia Faber - Szkoła Podstawowa nr 7.
Natomiast ze szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych I miejsce
przypadło Joannie Grzesik - Gimnazjum nr 1 w Jugowie. To jednak
nie koniec laureatów konkursu
plastycznego, bowiem pozostała
kategoria makiety. I miejsce zdobyła Rita Sidorowicz - Przedszkole
nr 2. W klasach 1-3 pierwsze miejsce zajęła Marta Borek, a w klasach
4-6 Kornelia Szuk - Szkoła Podstawowa nr 7. W konkursie literackim
komisja nagrodziła pierwszymi
miejscami prace Jakuba Molała ze
Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Koła

Przyrodniczego - klasy III "D" ze
Szkoły Podstawowej nr 7.
Podczas drugiej części seminarium laureaci mogli odebrać
swoje nagrody oraz uczestniczyć
w sesji referatowej, która także
była częścią konkursu. W czasie seminarium bardzo ciekawy wykład
wygłosił Andrzej Ruszlewicz pt.
„Ostoja nietoperzy Gór Sowich”,
objętych programem Natura
2000. Pierwsze miejsce w konkursie referatowym zajęła Szkoła
Podstawowa nr 3 im. Josepha
Wittiga w Nowej Rudzie, drugie
Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie, a trzecie otrzymało
Gimnazjum nr 3. Wszyscy uczestnicy zasługują na wielkie uznanie.
Oprócz aktywnego uczestnictwa
w samych konkursach, młodzież
przyczyniła się do tworzenia kart
pracy, prowadzenia dokumentacji
oceny udziału drużyn, przygotowania projektów dyplomów, podziękowań oraz zaproszeń. Temat
seminarium zachęcił młodzież do
poszerzania wiedzy związanej ze
swoją małą ojczyzną. Dzięki temu
bliżej poznaliśmy postać Josepha
Wittiga oraz zapoznaliśmy się
z różnorodnością przyrodniczą
naszych okolicznych terenów.
Wszystkie prace planowali i realizowali uczestnicy projektu „Szkoła
Liderów Lokalnych”. Sponsorami
nagród byli: Nadleśnictwo Jugów,
Koła Łowieckie„Diana”i„Ryś”, Urząd
Miasta Nowa Ruda, Urząd Gminy
Nowa Ruda, Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego.

Sala obrad w Miejski Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie
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Irena Rogowska

Zmarł Arnold Gailus

Arnold Gailus zmarł 17 października 2012 r. w wieku lat 71 po krótkiej, ale ciężkiej chorobie. W maju b.r.
obchodzili wraz z żoną Helgą jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, a
w styczniu i kwietniu był w Polsce z
darami dla osób potrzebujących: w
styczniu w Koszalinie, a w kwietniu

w Nowej Rudzie, zasilając sprzętem
rehabilitacyjnym, odzieżą, pościelą
i innymi sprzętami Punkt Pomocy
Charytatywnej „CARITAS” w Nowej
Rudzie – Słupcu.
Arnold Gailus jako aktywny
wolontariusz Pomocy Maltańskiej
był odpowiedzialny wraz z żoną
za pracę zagraniczną w oddziale
Malteser-Ahlen. Za ponad 20-letnie
zaangażowanie został odznaczony
– już w Hospicjum św. Michała w
Ahlen - Medalem Pomocy Maltańskiej za niestrudzoną pracę na rzecz
biednych i potrzebujących. Starosta
Piły wyraził Arnoldowi Gailusowi
wdzięczność za transporty darów
i organizowanie pomocy, odznaczając go medalem i wręczając stosowny dyplom. Regularną pomoc
organizował bowiem dla Domów
Dziecka i Domów Pomocy w Koszalinie, Pile oraz w Nowej Rudzie. To on
zorganizował w swojej miejscowo-

ści zbiórkę butów w przedszkolach,
żeby przywieźć je do Nowej Rudy.
Jako pierwszy odpowiedział też na
apel dotyczący zbiórki pieniędzy na
leczenie w Polsce małego Antosia z
Białorusi.
Arnold Gailus urodził się w Ahlen, tam zdobył zawód instalatora.
Do roku 1990 pracował w firmie
Schwarte, która oddelegowała go
na kilka lat do pracy w Koszalinie w
Polsce. Wtedy miał okazję zapoznać
się z sytuacją w naszym kraju i w
ramach akcji Pomocy Maltańskiej
zaczął pomagać potrzebującym.
Wspierała go w tym żona Helga,
którą poślubił w 1962 roku i która
często mu towarzyszyła w rozwożeniu darów.
Arnold Gailus był znany ze swojej uczynności i gościnności. Już
podczas pracy zawodowej zagraniczni praktykanci firmy Schwarte
często zachodzili do Gailusów. O tej

gościnności świadczy gruby album
z podziękowaniami: „Nie ma większego szczęścia, niż uszczęśliwienie
drugiego człowieka”, napisał jeden
ze studentów. Helga Gailus wspominając wielkoduszność męża mówi:
„Kto do nas przyszedł z problemem,
ten wyszedł z rozwiązaniem”. Dla
niej, dla jej rodziny i dla wszystkich,
którzy mieli okazję doznać tej wspaniałomyślności i pomocy, Arnold
Gailus pozostanie na zawsze we
wdzięcznej pamięci.
Arnold Gailus pozostanie także
w naszej pamięci jako dobry i wrażliwy człowiek, wielki przyjaciel Polaków. Niech odpoczywa w pokoju.
Rodzinie Śp. Zmarłego Arnolda
Gailusa składamy najserdeczniejsze
wyrazy współczucia.
Ksiądz Kanonik Jerzy Czernal,
Teresa Bazała, Irena Rogowska, Julian Golak.

Irena Rogowska

Arnold Gailus ist im Alter von 71 Jahren gestorben
Arnold Gailus ist am 17. Oktober 2012 im Alter von 71 Jahren
nach einer kurzen, aber schweren
Krankheit gestorben. Im Mai hatte
er mit seiner Frau Helga die Goldene Hochzeit gefeiert und im Januar
und April war er noch in Polen mit
Hilfsgütertransporten: im Januar
in Koszalin / Köslin und im April in
Nowa Ruda / Neurode. Für die Caritas - Stelle in Nowa Ruda –Słupiec
brachte er Rehabilitationsgeräte,
Kleidung, Bettwäsche und andere
nötigen Sachen.
Arnold Gailus - als aktiver Malteser - war mit seiner Frau Helga bei
Malteser-Ahlen für die Auslandsarbeit zuständig. Für sein mehr als 20jähriges Engagement ist er schon
Hospiz St. Michael mit der Einsatzmedaille des Malteser-Hilfsdienstes
für seine unermüdliche Arbeit für
Arme und Bedürftige ausgezeichnet worden. Auch der Landrat von
Piła / Schneidemühl hat die Dankbarkeit seines Kreises ausgedrückt,
indem er Arnold Gailus mit einer

Medaille ausgezeichnet und ihm
eine Urkunde überreicht hat. Arnold
Gailus organisierte Hilfsaktionen für
Koszalin, Piła – besonders für Kinderheime und Altenheime – und für
Nowa Ruda. Er organisierte in den
Ahlener Kindergärten eine Sammlung der Kinderschuhe, um sie nach
Nowa Ruda bringen zu können. Er
war auch der Erste, der auf den Aufruf antwortete, eine Spendensammlung für die Behandlung in Polen
des kleinen Antoni aus Weißrussland zu organisieren.
Arnold Gailus wurde in Ahlen
geboren und dort erlernte er den
Beruf des Installateurs. Bis in die
1990 Jahre arbeitete er in der Firma
Schwarte, die ihn für einige Jahre
dienstlich nach Koszalin schickte.
Damals hatte er die Möglichkeit
gehabt, die Situation in Polen näher
kennen zu lernen und begann im
Rahmen seiner Auslandseinsätze
Hilfsmittel nach Polen zu bringen.
Dabei unterstützte ihn seine Ehefrau
Helga, die er 1962 heiratete, und die

ihn auch bei späteren Transporten
begleitete.
Arnold Gailus war für seine
Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft bekannt. Schon während
seiner Berufstätigkeit bei der Firma
Schwarte besuchten viele Auslands
-Praktikanten die Familie Gailus. Ein
dickes Album mit Dankesschreiben
zeugt von der großen Gastfreundschaft. „Kein höheres Glück dem

Menschen lacht, als wenn er andere
glücklich macht“, hatte ein Student
geschrieben. Helga Gailus erinnert
sich an die Großzügigkeit ihres
Mannes und sagt: „Wer mit einem
Problem zu uns kam, ist mit einer
Lösung gegangen“. Für sie, ihre Familie und alle, die diese Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft erfahren
durften, wird Arnold Gailus unvergessen bleiben.

Ostatni pobyt Arnolda Gajlusa z żoną w Nowej Rudzie w kwietniu 2012 r.
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SZTUKA OSOBISTA, 1977 - WYSTAWA
WITOLDA LISZKOWSKIEGO W GALERII DOLNOŚLĄSKIEGO
CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ OKIS
6 - 21 grudnia, Wrocław
Wystawa Witolda Liszkowskiego Sztuka osobista to pokazanie odbiorcom niektórych
prac fotograficznych z końca lat
siedemdziesiątych. W okresie
tym autor zajmował się problemami natury erotycznej używając do tego celu aparatu fotograficznego.
Założeniem wstępnym to-

warzyszącym powstaniu tych
realizacji jest chęć zwizualizowania w sposób racjonalny stanów natury osobistej i intymnej. Wychodząc z założenia, że
sztuka posiadająca skostniałą
retorykę, czyni interpretację jej
nazbyt oczywistą, pragnę rejestrować sytuację wieloznaczne,
dopuszczając mnogość sko-

jarzeń i odniesień. Poruszając
problemy erotyczne i dyskretne
chcę mówić o sprawach istotnych dla wszystkich, stanowiących zagadnienia uniwersalne.
Organizator: Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu
www.okis.pl

OLAF BRZESKI - TYLKO DLA MOICH OCZU
KUBA SUCHAR - KAMIEŃ ORGANICZNY
14 grudnia - 13 stycznia, Wrocław

W galerii BWA Awangarda (ul. Wita Stwosza 32) , 14
grudnia odbędą się dwa wernisaże, powiązane ze sobą.
„Kamień Organiczny” Kuby Suchara jest próbą – pierwszą w

karierze artysty – znalezienia dla
kompozycji muzycznej ekwiwalentu w przestrzeni wizualnej i
haptycznej. Jego pomocnikiem
jest znany wrocławski rzeźbiarz,
Olaf Brzeski, współtwórca wielu
filmów do projektów muzycznych
Suchara, a prywatnie przyjaciel.
Połączenie jest zresztą symbiotyczne- stworzona przez muzyka
ścieżka dźwiękowa, buduje od
wielu lat emocje filmów Brzeskiego. Współzależności pomiędzy
artystami – których prace realizują się w odmiennych „ośrodkach”
a jednak stanowią w pewnym

sensie dla siebie lustrzane odbicie – odzwierciedla jednoczesna
prezentacja wystaw obu artystów
w symetrycznych skrzydłach
budynku galerii BWA Wrocław.
“Tylko dla moich oczu” to wystawa prezentująca najnowsze prace Olafa Brzeskiego, artysty znanego z zaskakującego podejścia
do problemu przestrzeni i wykorzystywanego medium. W galerii
Awangarda artysta podejmuje
nie tylko grę z niejednoznacznością materiału rzeźbiarskiego,
ale odwołuje się również się do
klasycznego problemu portretu

i studium aktu. Dla Olafa Brzeskiego praca z modelem jest najważniejszym punktem wyjścia do
tworzenia realizacji filmowych,
rysunkowych i instalacji rzeźbiarskich. Powstające obiekty są emanacją mrocznej natury człowieka,
ukrytych lęków i alternatywnych
redakcji rzeczywistości, zmaterializowanych w akcie twórczym.
Wernisaż 14 grudnia 2012 (piątek), godz. 18.00
Organizator: BWA WrocławGalerie Sztuki Współczesnej
www.bwa.wroc.pl
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#DZIADY - PREMIERA TEATRU IM. J. SZANIAWSKIEGO
W WAŁBRZYCHU
15, 16 grudnia, Wałbrzych

#dziady jest to nazwisko uroczystości obchodzonej dotąd
między pospólstwem w wielu
powiatach, na pamiątkę dzia-

dów, czyli w ogólności zmarłych
przodków. W teraźniejszych czasach, ponieważ światłe duchowieństwo i właściciele usiłowali
wykorzenić zwyczaj połączony z zabobonnymi praktykami
i zbytkiem częstokroć nagannym, pospólstwo więc święci
dziady tajemnie w kaplicach
lub pustych domach niedaleko
cmentarza. Zastawia się tam pospolicie uczta z rozmaitego jadła,
trunków, owoców i wywołują się
dusze nieboszczyków. Godne
uwagi, iż zwyczaj częstowania
zmarłych zdaje się być wspólny
wszystkim ludom pogańskim.
#dziady nasze mają to szczególnie, iż obrzędy pogańskie po-

mieszane są z wyobrażeniami
religii chrześcijańskiej, zwłaszcza
iż dzień zaduszny przypada około czasu tej uroczystości. pospólstwo rozumie, iż potrawami, napojem i śpiewami przynosi ulgę
duszom czyścowym.
Cel tak pobożny święta, miejsca samotne, czas nocny, obrzędy fantastyczne, bajki, powieści
i pieśni o nieboszczykach powracających z prośbami lub przestrogami przemawiały niegdyś
silnie do imaginacji; a we wszystkich zmyśleniach poczwarnych
można było dostrzec pewne
dążenie moralne i pewne nauki,
gminnym sposobem zmysłowie
przedstawiane.

Poema niniejsze przedstawi obrazy w podobnym duchu,
śpiewy zaś obrzędowe; gusła
i inkantacje są po większej części wiernie, a niekiedy dosłownie z gminnej poezji wzięte.
Zapooomnij?, dziady, karolina
sulich, Michał Kmiecik, premiera
15.12.2012, Sebastian Liszka, Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu
15 grudnia 2012 / sobota / godz.
19.00 / Scena Kameralna
16 grudnia 2012 /niedziela /
godz. 18.00 / Scena Kameralna
Więcej informacji na stronie:
www.teatr.walbrzych.pl

SKALDOWIE I MANDOLINY
16 grudnia, Zgorzelec

Bożonarodzeniowy koncert
Zgorzeleckiej Orkiestry Mandolinistów z cyklu „Melodie pod cho-

inkę". W tym roku koncert odbędzie się w niedzielę, 16 grudnia,
o godz. 17 w hali Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Maratońskiej w Zgorzelcu. Koncert
mandolinistów uświetni legendarna grupa Skaldowie. Bilety w
cenie 15 zł będą do nabycia od 1
grudnia w CSR oraz w MDK.
Zgorzelecka Orkiestra Mandolinistów powstała w Miejskim
Domu Kultury w Zgorzelcu w

1989 r. Założycielem, nauczycielem i dyrygentem jest Tadeusz
Grudziński. Jej skład to dzieci i
młodzież w przedziale wiekowym 12 – 33 lat. Ogółem sponad
450 koncertów jakie Orkiestra
ma na swoim koncie, około 250
zagranych było poza granicami kraju. Z wyrazami wielkiego
uznania za profesjonalizm i oryginalność brzmienia spotkała się
też Orkiestra podczas wspólnych

koncertów m.in. ze Stanisławem
Sojką, Alicją Majewską i Włodzimierzem Korczem, Beatą Rybotycką, Jackiem Wójcickim, Edytą
Geppert, Małgorzatą Walewską,
Andrzejem Sikorowskim, Ireną
Jarocką i Grażyną Łobaszewską.
Organizator: Miejski Dom
Kultury w Zgorzelcu http://
www.mdk.zgorzelec.com/php/
index.php

GLENN MILLER ORCHESTRA
16 grudnia, Zgorzelec
Glenn Miller Orchestra powraca do Polski z najnowszym
programem In The Miller Mood,
czyli z utworami z ostatniego
albumu artystów o tym samym
tytule. In The Miller Mood to zarówno klasyki Glenna Millera,
jak i najbardziej znane kompo-

zycje innych big-bandowych
liderów, takich jak Count Basie,
Harry James, czy Ray Anthony.
Wyjątkowego uroku koncertowi
nada wokalistka Ellen Bliek, która
upamiętni cudowne melodie ery
swingu, oddając w ten sposób
hołd artystom lat 40.

Glenn Miller Orchestra wystąpią we Wrocławiu, w Centrum
Kongresowe przy Hali Stulecia (ul.
Wystawowa 1), o godzinie 20:00.
Organizator: Makroconcert
Polska Sp. z o.o. www.
makroconcert.com
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WYSTAWA POKONKURSOWA „MŁODZI, WYKSZTAŁCENI,
BEZROBOTNI” W RAMACH PIERWSZEJ EDYCJI
DOLNOŚLĄSKIEGO KALENDARZA SPOŁECZNEGO NA 2013 R.
27 grudnia - 25 stycznia, Wrocław

Dolnośląski Kalendarz Społeczny jest projektem mającym na celu

podjęcie ważnych spraw społecznych, dotyczących mieszkańców
Dolnego Śląska. Temat przedstawiony w formie kalendarza artystycznego, miałby stać się początkiem debaty społecznej. Zaproszone są do niej środowiska, których
problem dotyczy bezpośrednio,
ale nie tylko. Temat pierwszej edycji
Dolnośląskiego Kalendarza Społecznego na 2013 rok brzmi: „Młodzi – wykształceni - bezrobotni”.
Temat wydaje się być szczególnie

aktualny w stolicy Dolnego Śląska, gdzie rocznie uczelnie wyższe
opuszcza blisko 20 tys. nowych absolwentów. Za pomocą fotografii,
stanowiących tło 12-stronicowego
kalendarza, organizatorzy chcą
zwrócić uwagę opinii społecznej
na trudną sytuację młodych ludzi,
którzy ukończyli studia wyższe.
Podczas wystawy w DCF „Domek
Romański”
zaprezentowanych
zostanie 50 prac (prócz nagrodzonych fotografii, zobaczymy jeszcze

38 najciekawszych prac zgłoszonych do konkursu).
Wernisaż wystawy: 27 grudnia
2012 r, Dolnośląskie Centrum Fotografii „Domek Romański” Galeria
OKiS (pl. Nankiera 8)
Organizator: Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu Instytucja kultury Województwa
Dolnośląskiego www.okis.pl,
Więcej informacji na stronie: www.
kalendarzspoleczny.pl

KONCERT SYLWESTROWY
31 grudnia, Wrocław
ka filmowa, arie i duety z oper
i operetek, muzyka baletowa
oraz słynne polki, marsze i walce.
W przerwie koncertu organizatorzy dla wszystkich gości przygotowali poczęstunek z lampką
szampana.

Koncert Sylwestrowy pełen
niespodzianek. W programie
najsłynniejsze melodie, muzy-

Wykonawcy:
Leo Garda tenor,
Midori Ahmed mezzosopran,
Soliści Baletu Teatru Muzycznego - Operetka Dolnośląska,
Choreografia - Waldemar Staszewski,
Orkiestra Kameralna Camerata-Wrocław,
Dyrygent - Jan Pogany.

Wśród wykonawców wystąpią
międzynarodowej rangi soliści:
japońska mezzosopranistka Midori Ahmed występująca w wielu
europejskich i azjatyckich teatrach
operowych m.in. z jej koronną
partią Eboli w operze „Don Carlos”,
polski tenor Leo Garda , który od
wielu lat bryluje m.in. na scenach
włoskich i niemieckich teatrów
operowych, śpiewał także na scenie mediolańskiej La Scali podczas spektaklu „Chowańszczyzna”
Modesta Musorgskiego oraz jest
cenionym pedagogiem śpiewu
w monachijskim konserwatorium.
Wystąpią także soliści baletu Teatru

Muzycznego - Operetka Dolnośląska pod dyrekcją Waldemara Staszewskiego oraz Orkiestra Kameralna Camerata-Wrocław. Koncert
poprowadzi Jan Pogany dyrygent
i wiolonczelista polski z Monachium współpracujący z licznymi
orkiestrami i teatrami operowymi
w wielu krajach także z Royal Opera House Muskat w Omanie na
Półwyspie Arabskim, jako wiolonczelista zagrał m.in. w Filharmonii
Monachijskiej koncert dla księcia
Karola syna królowej Anglii.
Więcej informacji: www.agenturpresto.com/aula.html

KONCERT GRAŻYNY ŁOBASZEWSKIEJ
13 stycznia, Wrocław
16 długich lat kazała czekać
fanom na nowy album. Grażyna
Łobaszewska – posiadaczka jednego z najciekawszych głosów,
legenda polskiej sceny – wraca
odmieniona.
Grażyny Łobaszewskiej reklamować nie trzeba i nie wypada.
Jej wyjątkowy głos brzmi równie

dobrze, jak zawsze i śpiewa piosenki, jakich nie było dawno. Grażyna Łobaszewska i jej najnowsza płyta „Przepływamy”. Kiedyś
skarżyła się na nudę i – jak sama
przyznaje – pielęgnowała w sobie
smutek. Dzisiaj to już nieaktualne.
Poznajcie odmienioną Grażynę
Łobaszewską, która celebruje

każdy dzień, bierze się ze światem
i swoją wrodzoną melancholią za
barki i… „zaprasza na plażę”.
Koncert odbędzie się w Sali
Koncertowej Radia Wrocław (ul.
Karkonoska 10), o godzinie 19:00.
Organizator: Radio Wrocław
www.prw.pl
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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
WOŚP - 21 FINAŁ
13 stycznia, Wrocław i Dolny Śląsk

Finał WOŚP to jednodniowa
zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkie-

stra Świątecznej Pomocy. Tak jak
zawsze, po 21. Finale będziemy
się pochylać nad problemami
polskiej medycyny dziecięcej.
Tak jak zawsze, naszą pomoc realizować będziemy poprzez zakup sprzętu medycznego do jednostek opieki zdrowotnej, które
mają podpisany kontrakt z NFZ.
Jednak po 20 latach działalności
w bezpośredniej bliskości służby
zdrowia widzimy, jak bardzo pomocy potrzebują także seniorzy.
Ten Finał, w znacznej części dedykowany ludziom w podeszłym

wieku chorym na choroby przewlekłe, ma mieć również wymiar
symboliczny. Nie jesteśmy i nigdy nie będziemy w stanie rozwiązać ogromnej ilości problemów, jakie są związane z tą dziedziną medycyny. Chcemy jednak
zwrócić uwagę Polaków na
wszystkie kwestie związane z jakością opieki medycznej, a także
i niestety bardzo częstym zjawiskiem wykluczenia, jakie dotyka
ludzi w podeszłym wieku.
Pieniądze zebrane w 21. Finale
chcemy podzielić. Połowę wyko-

rzystamy na wsparcie terapii noworodka i niemowlaka, połowę
na wyposażenie w sprzęt szpitali
geriatrycznych i zakładów opiekuńczo-leczniczych. W tym drugim przypadku nasza pomoc trafi
tylko do kilku wybranych placówek w każdym województwie.
Sztaby WOŚP znajdują się
m.in. w: Dzierżoniowie, Głogowie, Jeleniej Górze, Kłodzku i
Wałbrzychu.
Więcej informacji na stronie: www.wosp.org.pl

RIESE - TAJEMNICE WYKUTE W SKALE
PREMIERA TELEWIZYJNA FABULARYZOWANEGO
FILMU DOKUMENTALNEGO

Film powstał w koprodukcji Ośrodka Kultury i Sztuki oraz
Telewizji Wrocław, jest już ósmą
produkcją zrealizowaną w ramach

cyklu Dolny Śląsk Pełen Historii.
Filmowa opowieść „Riese. Tajemnice wykute w skale” to okazja dla
twórców produkcji, Macieja Kieresa i Wojciech Malinowskiego, do
ukazania Dolnego Śląska w czasie
II wojny światowej. Przez pryzmat
sudeckiego kompleksu „Włodarz”
poznajemy charakter funkcjonowania III Rzeszy i jej tajnych planów. Podczas prawie godzinnego
filmu przeniesiemy się do sztabu
organizacji Todt, podejrzymy przyjazd radzieckiego generała Pawła
Batowa do Wałbrzycha oraz mało
znaną potyczkę wojsk nazistow-

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

skich z sowieckimi. Oprócz ekspertów i świadków wydarzeń w produkcji nie zabraknie fabularyzowanych scen, w których wystąpili
głównie mieszkańcy Wałbrzycha
i okolic. Na potrzeby najtrudniejszej logistycznie sceny sprowadzano czołg, który do serca Ziemi
Wałbrzyskiej jechał specjalnie
z Czech. W produkcji uczestniczyły
także grupy rekonstrukcyjne, m.in.
wrocławska „Festung Breslau” oraz
„Eule”. Przewodnikiem widzów po
burzliwych dziejach kompleksu
Riese będzie dziennikarz telewizyjny Piotr Załuski.

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

23 grudnia 2012, godz. 17.40,
TVP Wrocław
Reportaż z planu filmowego.
25 grudnia 2012, godz. 18.50,
TVP Wrocław
Film.
Organizator: Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja
Kultury Samorządu
Województwa Dolnośląskiego
Współorganizator: Telewizja
Polska Wrocław

Materiały prasowe
pochodzą od
organizatorów.
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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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Kulturní program
prosinec 2012

1., 2. 12.,15. a 16. 12. 13:30

ADVENTNÍ PROHLÍDKA KLÁŠTERA S LOTRANDEM

Vánoční atmosférou a zvyky Vás provede malý loupežnický synek Lotrando.
V průběhu prohlídky na všechny čekají malé soutěže a překvapení.
Benediktinský klášter Broumov.
Pořádá: Klášter Broumov servisní s.r.o. Vstupné: dle ceníku prohlídek
2. 12. 1. ADVENTNÍ NEDĚLE
16:30 JAK JEŽÍŠEL NA SVĚT PŘIŠEL
Divadlo M Duchcov, Praha. Vánoční pohádka u stromečku, o narození
JEŽÍŠKA doprovázena českými koledami.

17:30 ROZSVÍCENÍ STROMEČKU
Každoroční slavnostní přivítání času vánočního.
Občerstvení bude zajištěno, pro děti čaj zdarma.
18:00 Q BRASS - koncert
Mírové náměstí. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: zdarma
2. 12. 13:00 - 16:00 ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
Přijďte zdobit vánoční perníčky do klášterní kavárny.
Klášterní kavárna Dientzenhofer.
Pořádá: Klášter Broumov servisní s.r.o. Vstupné: 20,- Kč
2. 12. 14:00 BROUMOVANKA
Taneční odpoledne. KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů Broumov.
3. 12. 17:30 VÝPRAVY DO ČESKÉHO KOUTKU
Dr. Eva Koudelková z libereckého nakladatelství Bor představí
svou novou knížku o tzv. Českém koutku, která navazuje na její úspěšnou
publikaci Čtení o českém koutku. Městská knihovna v Broumově.
5. 12. 15:00 LENKA VYCHODILOVÁ A DAVID NOLL
Lemura a kapr na stromě / pořad Art Café
Komorní pořad členů divadla „Sklep“ sestavený z písniček, scének a básní.
Lenka Vychodilová - zpěv a zábava, David Noll - klavír a zpěv.
sál Kreslírna broumovského kláštera. Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Vstupné: 150,- Kč, pro členy Art Café 100,- Kč
7. 12. 18:00

„PÁR SLOV A … MŮŽE BÝT I LEGRACE“ DS NE.DIV.SE

Komorní představení - retro nahlédnutí do tvorby Suchého a Šlitra s písničkami.
Divadelní komorní scéna klubu ROK. Pořádá: DDM Ulita. Vstupné: 30,-Kč
7. 12. 18:00

VÁNOČNÍ BESÍDKA tanečního oboru ZUŠ Broumov

Tanenčí obor - jeden z nejvýraznějších oborů ZUŠ Broumov - se vám představí v
prokomponovaném pořadu nejen s adventní a vánoční tématikou ve spolupráci
s pěveckým oddělením. V rámci večera proběhne i prezentace znovu otevřeného
literárně dramatické oboru. Konferenční sál IC Broumov. Pořádá: ZUŠ .
9. 12.

2. ADVENTNÍ NEDĚLE

9:00 ADVENTNÍ TRH Mírové náměstí. Pořádá: Město Broumov.
15:00 ADVENT BAROKNÍCH SKLADATELŮ
Zazní skladby barokních mistrů, českých i světových. Trio Braunensis - Jan Thuri
- hoboj, Jakub Hrubý - baryton, Michaela Kačerková - varhany, cembalo
Kostel sv. Ducha. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: zdarma
12. 12. 19:00

JAZZOVÁ KAVÁRNA

Moravské jazzové duo
Live večer Petra Kořínka (kontrabas, skladatel) a Milana Kašuby (kytarista,
skladatel). Další jazzové setkání. Sál Kreslírna broumovského kláštera. Pořádá:
Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: 150,- Kč, pro členy Art Café 100,- Kč
13. 12. 14:30 VÁNOČNÍ LADĚNÍ
ZŠ Hradební Broumov a Ulita Broumov
zvou na vánoční jarmark s doprovodným programem.
Pátý ročník přehlídky umělecké tvořivosti žáků ZŠ Hradební spojený s prodejem
výrobků žáků s vánoční tématikou. Kostelní náměstí v Broumově.

16. 12. 3. ADVENTNÍ NEDĚLE
8:30 - 13:00 ADVENTNÍ TRH
Tradiční trh v předvečer vánočních svátků. K vidění bude například umění
kovářského mistra, jak se dělá trdelník a skleněné figurky. Novinkou na trhu bude
pražírna výborné kávy. Nádvoří broumovského kláštera. Pořádá: Agentura pro
rozvoj Broumovska. Vstupné: zdarma
16. 12. 16:30

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

S divadelním workshopem. Pro hodné děti připravena odměna.
Tato akce se koná v rámci mikroprojektu Kultura bez hranic
reg.č.: CZ.3.22/3.3.02/11.02833. Spolufinancováno z prostředků
ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Konferenční sál IC Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: zdarma

16. 12. 18:00 ADVENTNÍ KONCERT
Představí se vám Q Brass, žesťové těleso pod vedením Štěpána Přibyla, které
zahraje hudbu historickou i současnou. Druhou částí koncertu vás provede
Komorní smyčcový orchestr z Červeného Kostelce pod vedením Jiřího Kábrta.
Kostel sv. Vojtěcha. Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: zdarma
20.12. 18:00 VÁNOČNÍ KONCERT
Základní umělecké školy Broumov
Tradiční koncert s tématikou adventu a Vánoc.
Klášterní kostel sv. Vojtěcha. Pořádá: ZUŠ Broumov
21. 12. 19:00

2. MEZINÁRODNÍ GALAVEČER BOXU

Boxeři z ČR a PL – účastníci z mistrovství ČR a mistrovství Evropy.
Doprovodný program: ohňová show, taneční Retro club Ludwikowice.
Konferenční sál IC Broumov. Pořádá: Město Broumov ve spolupráci s Boxing
clubem Broumov. Vstupné: zdarma
23. 12. 4. ADVENTNÍ NEDĚLE
9:00 ADVENTNÍ TRH Mírové náměstí. Pořádá: Město Broumov.
16:00

ADVENTNÍ KONCERT

T. O. P. DREAM
COMPANY

TIP!

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.
Konferenční sál IC Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: zdarma
27. 12. 19:00 MANON LESCAUT
Představení je symbiózou nádherného verše, hudby, vizualizace a hlavně citlivé
herecké práce všech herců. V titulní roli se představí Zuzana Rainová a v roli rytíře
des Grieux Jan Holek.
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,-Kč

PŘIPRAVUJEME:
25. 3. 19:00

Náš

TIP!

VÁCLAV NECKÁŘ
Koncert legendy české hudební scény
Václava Neckáře se skupinou Bacily.

KD Střelnice. Pořádá: Město Broumov.
Vstupné: předprodej: 290,-Kč , na místě 350,-Kč
Předprodej vstupenek od 3. 12. 2012 v IC Broumov.

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

Více informací získáte na: www.broumov-mesto.cz

Náš

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz
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Měsíční zpravodaj Sdružení Neratov, o. s.

CHYSTÁME,
PLÁNUJEME,
ZVEME VÁS!

Během prosince chystáme řadu
akcí. Jejich popis najdete v titulním článku našeho zpravodaje,
zde nabízíme jejich soupis:

NERATOVSKÉ VÁNOCE

S 1. prosincem u nás začíná
nejen adventní období radostného očekávání, ale také čas
hektických příprav. Na Vánoce
totiž kromě cukroví chystáme
také koncerty, jarmark či folklorní představení.
Tradičně k neratovskému
adventu a svátkům patří dva
koncerty. První se koná v rámci cyklu Advent mezi horami
a vystupuje na něm žamberský
sbor Corale. Druhý, tříkrálový
koncert celé sváteční období
uzavírá, a to Českou mší vánoční Jana Jakuba Ryby v podání
litomyšlských sborů a symfonického orchestru.
Naše akce ale u koncertů
zdaleka nekončí. Vánoční atmosféru a nádavkem i krásné

OD ADVENTU DO TŘÍ KRÁLŮ

dárky pro vaše blízké najdete
na Vánočním řemeslném jarmarku našich chráněných dílen Kopeček. K vidění, zakoupení i vyzkoušení tu budou výrobky lidí s postižením, ale také práce kováře či skláře, knihy, čaje nebo vánoční vazby,
pochutnat si budete moci na
vánočně laděném občerstvení.
Letos se naše nabídka předvánočních akcí týká také těch
z vás, kteří to mají blíž do Prahy než k nám do hor. Jeden
koncert pro Neratov se totiž
bude konat i v naší metropoli
– jedná se o adventní koncert
České televize, jehož výtěžek
poputuje na dostavbu Kopečku. Celou akci bude přenášet
televize, předem proto děkuje-

me, že budete držet palce
našim zástupkyním, které v živých vstupech představí činnost dílen a celého Neratova!
Vánoční svátky se u nás samozřejmě neobejdou bez štědrodenní půlnoční mše a mší
svatých v následujících svátečních dnech. Po Vánocích si
pak oddechneme mimo jiné
i u lidových písní a tanců v podání pardubických folklorních
souborů.
Podrobný soupis dat a časů
konání jednotlivých akcí najdete ve vedlejším sloupci a na
www.neratov.cz. Věříme, že si
z naší pestré nabídky vyberete,
a těšíme se na setkání na některém z koncertů, na jarmarku
či v Praze!

POTĚŠTE S NÁMI HANDICAPOVANÉ!

Pokud náš zpravodaj čtete pravidelně, jistě víte, že i letos oslovujeme všechny, kteří o Vánocích chtějí
udělat radost lidem s postižením. V našem chráněném bydlení jich žije celkem 25, většina z nich bude
vánoční svátky včetně štědrovečerní večeře a následné nadílky trávit spolu s námi. V tom, aby pod
stromečkem našli co nejvíc dárků, nám můžete pomoci i vy. Stačí si vybrat některé z přání našich
handicapovaných přátel (jejich seznam je k dispozici na www.neratov.cz, rádi vám ho zašleme e-mailem
nebo s vámi dárek vybereme po telefonu), dárek zakoupit a poslat do Neratova. Řada přání již své
dárce našla, některá ale na seznamu stále ještě zbývají.

V sobotu 15. prosince se v našich chráněných dílnách Kopeček
od 10 do 17 hodin koná tradi ní
Váno ní emeslný jarmark.
--V sobotu 22. prosince od 14 hodin proběhne v našem kostele
závěrečný koncert z cyklu Advent mezi horami. Účinkuje
sbor Corale Gymnázia Žamberk.
--V neděli 23. prosince od 17 hodin hostí kostel sv. Mikuláše na
Malostranském nám. v Praze adventní koncert eské televize
věnovaný Neratovu. Vstup volný, zájemce prosíme o nahlášení
a příchod nejpozději v 16:30!
--V sobotu 29. prosince od 14 hodin se u nás v p edstavení Vl kovická zima předvedou folklorní soubory z Pardubic.
--V sobotu 5. ledna proběhne tradi ní T íkrálový koncert s Českou mší vánoční Jana Jakuba Ryby. Od 14 hodin v našem kostele.
--Stánek s výrobky z Kope ku
se představí na vánočních trzích
společnosti ČEZ (12.12.) a na trzích českobratrské evangelické
církve (2.12.) v Hradci Králové.
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HRÁLI PŘED PRAŽSKÝM PUBLIKEM
divadlo s přesahem. Neratovští
umělci slavili úspěch, od publika se dočkali potlesku vstoje, od kamarádů z Jiného jeviště
zase pochvaly, že si po třech
měsících vše pamatují lépe než
sami divadelníci!
Návštěvu Prahy naši kamarádi využili i k procházce, líbili
se jim například "šiška na koni" a živé sochy v ulicích. Stihli i mši svatou v Kobylisích
a video se záznamem jejich
vystoupení. Za útočiště děkují
Křesťanské pedagogicko-psychologické poradně v Karlíně.
Fotografie a komiks z výletu
najdete na www.neratov.cz.

Foto: Jiné jeviště
Až do pražského divadla
DISK se dostalo představení
"Cesta kolem světa za 14 dní",
které obyvatelé našeho Domova spolu se svými kamarády ze

"PRÁCE

sdružení Jiné jeviště secvičili
původně pro letošní poutní
slavnosti. V Praze se originální pásmo hrálo v rámci festivalu Akcent, který představuje

POSTIŽENÝCH" KONEČNĚ V

V úterý 6. listopadu jsme si na
Večeru s českou kvalitou
slavnostně převzali certifikát
Práce postižených. Ten získalo
všech šest našich chráněných
dílen, dostali jsme ho z rukou

STAVÍME

Díky Nadaci VIA, grantovému
fondu ERA a nadšené práci
třiceti dobrovolníků se v Bartošovicích budete moci projít po
nové cestě, která vám představí
nejen půvabnou horskou obec
(do které patří i Neratov), ale
také lidová řemesla, bylinkovou
zahrádku či různé druhy vrb.

paní poslankyně Kohoutové
a zástupkyně Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením.
Pokud máte pocit, že jste
o převzetí certifikátu v našem

NOVOU

"CESTU

Cesta vede od hraničního
přechodu s Polskem k upravenému řečišti potoka, kde během několika let vrby vytvoří
přírodní altán, dále k bylinkové zahrádce u místní školky
a nakonec k našim chráněným
dílnám Kopeček. Cestu doplňují lavičky nabízející příjemné

NOVĚ

V

NERATOVĚ

zpravodaji už jednou četli, nemýlíte se. Obdrželi jsme ho už
v říjnu v Neratově, tehdy
u nás ale nezůstal. Teď je konečně náš, prohlédnout si ho
můžete v kanceláři sdružení.

PO

VSI"

posezení, brzy přibudou i informační cedule.
Se stavbou cesty pomohli
dobrovolníci z řad místních
obyvatel (muži se zapojili do
terénních úprav, ženy a děti
natíraly lavičky a sázely stromky), techniku zapůjčil obecní
úřad a místní Farma Staněk.
Ruku k dílu přidali i zaměstnanci Kopečku – u dílen pomohli vztyčit zvoničku.
Ze společné práce vznikla
cesta pro turisty i místní obyvatele, které chybí jen poslední úpravy. Zvon na Kopečku
se poprvé rozezní na Vánočním jarmarku 15. prosince,
nejzajímavější ale cesta bude
od jara, až se po zimě proberou vrby i bylinková zahrádka!

NERATOVĚ

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

CO

SE U NÁS
DĚLO
V LISTOPADU?

Jelen, dravci, psi, myslivci, trubači
a dětský sbor Carmína – ti všichni
dorazili na mysliveckou Svatohubertskou mši, kterou pořádáme spolu s Lesy ČR. Akce se velmi vydařila, kostel zaplnilo přes
200 návštěvníků. Po mši trubači
představili i myslivecké signály!
--Obyvatelé našeho Domova se
u í tan it! Do tanečních jezdí
spolu s obyvateli Domova na Stříbrném vrchu z Rokytnice.
--Rádi bychom touto cestou pod kovali Klubu d chodc Žamberk, který již řadu let pořádá
sbírky pro lidi s postižením z Neratova.
--Mladí lidé z 12 evropských zemí v rámci programu Mládež v akci navštívili Neratov. Školili se tu,
vyrazili také na exkurzi na Kopeček a pro obyvatele Domova připravili diskotéku a různé hry.
Speciální nabídka
Máte už doma náš nástěnný
kalendář na rok 2013? Najdete
v něm fotografie kostela, okolních luk či loňského procesí.
K dostání je v našem obchodě,
zasíláme ho také poštou. Cena
kalendáře je 165 Kč, s poštovným 234 Kč, na dobírku 264 Kč.
Objednávky a informace u paní
Vendulky Malíkové, tel. 494 320
213, mail vendulka@neratov.cz.
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Atrakcje turystyczno-kulturowe
Beschreibung der touristischen Attraktionen
Popisy turistických zajímavostí
9

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

14

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

16

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

11

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

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

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

15

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

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

17

Uzdrowisko Duszniki Zdrój.
Uzdrowisko, które swym pobytem
uświetnił F. Chopin oraz siedziba
zabytkowej fabryki papieru.
Kurort Duszniki Zdrój (Bad Reinerz). Ein Kurort, in dem F. Chopin
ein Konzert gab und wo sich der
Sitz der historischen Papiermühle
befindet.
Duszniki Zdrój - lázně. V Dusznikách se svého času léčil hudební
skladatel F. Chopin, podle něhož je
pojmenován klavírní festival, který
zde každoročně probíhá. Zajímavým objektem ve městě je historická papírna z počátku 17. století.
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Uzdrowisko Lądek Zdrój. Leczenie w Lądku Zdroju (najstarszym
uzdrowisku w Polsce) oparte jest
na 7 źródłach termalnych wód
leczniczych. Jego główną atrakcję
stanowi wybudowany w roku 1678
zabytkowy Zakład Przyrodoleczniczy „Wojciech”, w którym obecnie
mieści się basen leczniczy i pijalnia
wód mineralnych.

18
Uzdrowisko Kudowa Zdrój.
Eksploatacja 5 źródeł mineralnych
stanowi podstawę balneoterapii
w tym uzdrowisku, ponadto ważne
przejście graniczne z Czechami.
Kurort Kudowa Zdrój (Bad
Kudowa). Die Wasserförderung
aus fünf Heilquellen bildet die
Basis der Balneotherapie in diesem Kurort, der gleichzeitig ein
wichtiger Grenzübergang mit
Tschechien ist.
Kudowa Zdrój - lázně. Léčba v
těchto lázních, které leží u významného hraničního přechodu s Českou
republikou, se opírá o využití zdejších pěti minerálních pramenů.
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Kurort Lądek Zdrój (Bad Landek). Die Behandlung in Lądek Zdrój
(Bad Landek) - dem ältesten Kurort
in Polen - basiert auf 7 Termalheilquellen. Seine Hauptattraktion bildet
die 1678 erbaute Naturheilanstalt
„Wojciech“(früher „Marienbad“), in
der sich heute ein Heilbad und eine
Trinkhalle befinden.
Lądek Zdrój - lázně. Léčba v
Lądku Zdroji (nejstarších lázních v
Polsku) je založena na využití sedmi
termálních pramenů léčivých vod.
Nejznámějším objektem ve městě
je historická budova léčebného
zařízení Wojciech, ve kterém se nachází bazén s termální vodou a hala
k pití léčivých vod.
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Bazylika Nawiedzenia NMP
w Wambierzycach. Wambierzyce
zwane „Śląską Jerozolimą” to znany
ośrodek pielgrzymkowy, związany
z kultem cudownej figurki Matki
Bożej z Dzieciątkiem z II połowy XIV
w. Nad wsią wznosi się bazylika, do
której wejścia prowadzą monumentalne schody.
Mariä Heimsuchung - Basilika in Wambierzyce (Albendorf).
Wamb ierzyce (Albendorf ) - das
„Schlesische Jerusalem“ genannt
- ist ein bekannter Wallfahrtsort,
der mit der Verehrung der Gnadenfigur der Muttergottes mit
dem Jesuskind aus der 2. Hälfte
des 14. Jh. verbunden ist. Das Dorf
überragt die Basilika, zu deren
Eingang monumentale Stufen
hinaufführen.
Wambierzyce - bazilika Navští
vení Panny Marie. Wambierzyce,
často nazývané slezským Jeruzalémem, jsou známé poutní místo
spojené s kultem zázračné sošky
Panny Marie s dítětem, pocházející
z 2. poloviny 14. století. Nad vesnicí
se tyčí mohutná bazilika, k níž vede
široké schodiště.
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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.
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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.
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Uzdrowisko Długopole Zdrój.
Urokliwy kurort, znany z wyśmienitej wody mineralnej„Długopolanka”
rozlewanej w Szczawinie nieopodal
Długopola Zdroju.

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

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

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

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

Szlak im. prof. Josepha Wittiga

Stezka prof. J. Wittiga Prof. Joseph Wittig - Route
Prof. Joseph Wittig (1879-1949)

Szlak Wittiga

Nowopowstały Szlak prof. Josepha Wittiga to jeden z najpiękniejszych szlaków kulturowych
na Ziemi Kłodzkiej. Zaprasza do
wędrówki po najciekawszych
miejscach tej ziemi i poznawania
jej oczami wybitnego niemieckiego teologa i pisarza prof. Josepha
Wittiga urodzonego w Nowej Rudzie, wielkiego miłośnika stron
rodzinnych, czemu dał wyraz w
opowiadaniach sławiących piękno tej ziemi „krainy cudów, krainy
Pana Boga”.
Podróżowanie tym szlakiem
to nie tylko poznawanie bogactwa

przyrodniczego, kulturowego i religijnego, ale także wędrówka w przeszłość obfitująca w ciekawe historie,
spotkania z tradycją i życiem duchowym.
Prowadzi z Nowej Rudy, gdzie
pisarz mieszkał w dzieciństwie i młodości oraz po założeniu rodziny w latach 1927-1946. Tu w zbudowanym
przez niego domu znajduje się Muzeum poświęcone jego pamięci.
W Nowej Rudzie – Słupcu poznamy miejsca zamieszkania jego
dziadków i rodziców, zabaw w dzieciństwie.
Przeniesiemy się następnie na

Wzgórza Włodzickie z sanktuariami na Górze Św. Anny i Matki Bożej
Bolesnej na Górze Wszystkich Świętych, do punktów widokowych, skąd
zobaczymy fantastyczne panoramy
Gór Sowich, Stołowych, Bardzkich,
Masywu Śnieżnika i Karkonoszy, o
których pisał. Poznamy życie byłych
mieszkańców istniejących tu wiosek.
Spotkamy ciekawe okazy przyrodnicze, stare drzewostany, przydrożne
kapliczki i krzyże, pozostałości dziedzictwa zabytków techniki.
Poznamy osobliwości Bożkowa
z pięknym pałacem, starym prkiem,
sztucznymi ruinami i leśniczówką.

Nawiedzimy sanktuaria w Wambierzycach i Bardzie Śląskim, popatrzymy na piękny przełom Nysy Kłodzkiej, by następnie powędrować do
Lądka Zdroju i Nowego Gierałtowa,
gdzie pisarz przygotowywał się do
nauki we wrocławskim Gimnazjum
Świętego Macieja.

Realizacja projektu dofinansowana jest przez
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Prof. Joseph Wittig (1879-1949)
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Leśniczówka / Myslivna / Forsthaus

Muzeum Górnictwa / Hornické muzeum / Bergbaumuseum
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Kościół Św. Katarzyny, stary cmentarz / Kostel sv. Kateřiny, starý hřbitov /
Kirche der Hl. Katharina, alter Friedhof

Dom Muzeum prof. J. Wittiga / Dům a muzeum prof. J. Wittiga / Museum Prof. Joseph Wittig – Haus
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Szkoła Podstawowa nr 7 / Základní škola č. 7 / Grundschule Nr. 7
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Stary Park / Starý park / Alter Park

Kamieniołom gabra / Gabrový lom / Gabbro-Steinbruch
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Droga Krzyżowa na Górę Wszystkich Świętych / Křížová cesta na hoře Všech svatých /
Kreuzweg auf den Allerheiligenberg
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17

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Ziemi Noworudzkiej / Poutní kostel Panny Marie Bolestné /
Kirche zur Schmerzhaften Muttergottes des Neuroder Landes

Zabytki techniki górniczej / Hornické technické památky / Denkmäler der Bergbautechnik

18

Kamieniołom czerwonego piaskowca / Lom na červený pískovec / Steinbruch des roten Sandsteins
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19

Restytucja jodły / Obnova jedle / Wiederherstellung der Tanne

8
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Zagłębie mrowisk / Skupina mravenišť / Ameisenhaufen - Gebiet

Hałdy pokopalniane / Haldy bývalých dolů / Grubenhalden
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Wiata myśliwska / Myslivecký přístřešek / Überdachung für Jäger
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Zabytkowy dąb / Památný dub / Historische Eiche
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Natura 2000 Drzewostan siedliskowy klonowo-lipowy / Natura 2000 - Smíšený javorovo-lipový les /
Natur 2000 Lebensraum für Ahorn-Linde Baumbestand

Pałac i stary park w Bożkowie / Zámek a starý park v Bożkowě / Schloss und alter Park in Bożków [Eckersdorf ]

24

10

25

11

„Als Schriftsteller hat Wittig
mit seinem theologischdichterischen Schaffen
einen festen Platz in der
Geschichte der deutschen
Literatur. Als Theologe
war er seiner Zeit weit
voraus. Als Mensch ist er
zu den größten Gestalten
des Glaubens im 20. Jh. zu
zählen”.
(Prof. Alojzy Marcol)

„Jako spisovatel svou
teologicko-poetickou
tvorbou vstoupil do historie
německé literatury. Jako
teolog svými názory
předstihl dobu. Jako člověk
bývá řazen mezi významné
duchovní osobnost”.
(Prof. Alojzy Marcol)

„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”.
(Prof. Alojzy Marcol)

Szlak Wittiga

Stezka prof. Josepha Wittiga Prof. Joseph Wittig - Route
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Punkt widokowy / Vyhlídka / Aussichtspunkt

Góra Włodzicka ruiny wieży widokowej / Zřícenina rozhledny na vrchu Góra Włodzicka /
Königswalder Spitzberg, Ruine
des Aussichtsturmes
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